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Indien binnen een statenkring slechts een plaatselijke of een
gemeentelijke kiesvereniging bestaat is deze tevens de statenkringvereniging.
De Christelijk-Historische Unie, verder te noemen: de Unie,
wordt gevormd door de plaatselijke kiesverenigingen, die als
grondslag van samenwerking aanvaarden het program van
beginselen, voor het eerst vastgesteld in de vergadering van
afgevaardigden, gehouden te Amsterdam op 9 juli 1908 en
laatstelijk herzien in de algemene vergadering van 23/24 april
1965.

De Unie stelt zich ten doel :
a. de kennis van de christelijk-historische beginselen en gedachten te verbreiden en de ontwikkeling en toepassing
daarvan naar de eisen des tijds te bevorderen;
b. de samenwerking van de bij haar aangesloten kiesverenigingen te bevorderen en te versterken;
c. de verkiezing te bevorderen in de vertegenwoordigende
lichamen van personen, die lid zijn van de Unie.

De Unie is samengesteld als voIgt:
I. In een plaatselijke kiesvereniging verenigen zich degenen,
die het program van beginselen van de Unie aanvaarden en
woonachtig zijn in een gemeente of een bepaald deel van een
gemeente, al dan niet een kieskring in de zin van artikel E 1
van de Kieswet vormend.
II. Indien in een gemeente slechts een plaatselijke kiesvereniging bestaat is deze tevens gemeentelijke kiesvereniging.
In geval in een gemeente twee of meer plaatselijke kiesverenigingen bestaan, verbinden deze zich tot een gemeentelijke
kiesvereniging, waarvoor een afzonderlijk reglement wordt
vastgesteld.
III. De plaatselijke kiesverenigingen binnel1 elke kieskring
voor de verkiezing van leden van Provinciale· Staten vormen
tezamen een statenkringvereniging.

IV. De plaatselijke kiesverenigingen binnen elke kieskring
voor de verkiezing van leden van de Tweede Kamer vormen
tezamen een kamerkringvereniging.
Indien binnen een kamerkring slechts een plaatselijke of een
gemeentelijke kiesvereniging bestaat is deze tevens de kamerkringvereniging.
V. In verband met de verkiezing van leden van de Tweede
Kamer kunnen bovendien kamerkringen in het geval, bedoeld
in artikel 18, sub 6 worden verenigd tot groepen. De plaatselijke
kiesverenigingen in een groep vormen dan een groepsvereniging.
VI.
Unie.

AIle plaatselijke

kiesverenigingen

tezamen vormen de

VII. Zij, die woonachtig zijn in een gemeente, waar geen
kiesvereniging bestaat, of in het buitenland, kunnen op hun
verzoek door het Hoofdbestuur als buitengewoon lid van de
Unie worden ingeschreven. Zij hebben het recht de Algemene
Vergadering van de Unie bij te wonen en aan de beraadslagingen deel te nemen en betalen een jaarlijkse kontributie aan de
Unie van tenminste tien gulden.

Elke plaatselijke kiesvereniging is gerechtigd een of meer
afgevaardigden met stemrecht en hun plaatsvervangers aan te
wijzen voor de stemmingen in de vergaderingen van statenkringverenigingen,
kamerkringverenigingen,
groepsverenigingen en de Algemene Vergadering van de Unie.
Deze aanwijzing geschiedt naar verhouding van het aantal leden
van de plaatselijke kiesvereniging en wel als voIgt:
bij een aantal leden van mindel' dan 21, een afgevaardigde
bij een aantal leden van 21 tot 50, twee
afgevaardigden
bij een aantal leden van 51 tot 100, drie
bij een aantal leden van 101 tot 150, vier
bij een aantal leden van 151 tot 200, vijf
bij een aantal leden van 201 tot 250, zes
bij een aantal leden van 251 tot 300, zeven

bij een aantal leden van 301 tot 350, acht
afgevaardigden
bij een aantal leden van 351 tot 400, negen
bij een aantal leden van 401 tot 450, tien
bij een aantal leden van 451 tot 500, elf
bij een aantal leden van 501 tot 550, twaalf
bij een aantal leden van 551 tot 600, dertien
"
en zo verder tot en met elk vijftigtal Mn afgevaardigde meer en
met dien verstande, dat Mn persoon ten hoogste vier stemmen
mag uitbrengen.
Een afgevaardigde kan, mits daartoe schriftelijk gemachtigd,
ook voor andere afgevaardigden van plaatselijke kiesverenigingen uit dezelfde kamerkring stemmen, zulks met de beperking
in het vorig lid bedoeld.

bestuur en stell en haar eigen huishoudelijk reglement vast met
inachtneming van de bepalingen van deze statuten. Deze reglemen ten zijn onderworpen aan de goedkeuring van het Hoofdbestuur.
2. Voor de in het eerste lid van dit artikel bedoelde reglementen worden door het Hoofdbestuur modellen vastgelegd.
3. In de vergaderingen van de kamerkring- en de statenkringverenigingen zijn stemgerechtigd de gekozen leden van de
besturen van die verenigingen en de afgevaardigden van de
plaatselijke kiesverenigingen, als bedoeld in artikel 4.
Artikel 7
1. De plaatselijke kiesverenigingen bepalen zelf de kontributies van de leden en doen voor het innen daarvan zorgdragen.

1. In de vergaderingen van aIle organen del' Unie en in aile
andere vergaderingen binnen het verband van de Unie spreken
en stemmen de leden naar eigen overtuiging.
2. Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd.
AIle besluiten over zaken worden bij eenvoudige meerderheid
van de uitgebrachte geldige stemmen genomen.
Bij staken van stemm en over zaken wordt het betreffende
voorstel geacht te zijn verworpen.
.
In geval bij stemmen over personen niemand de meerderheid
van de uitgebrachte geldige stemm en op zich he eft verenigd,
vindt een herstemming plaats tussen de twee personen, die de
meeste stemmen verkregen. Staken bij die herstemming de
stemmen, dan beslist het lot.
3. Periodiek aftredende leden van besturen en kommissies
zijn steeds terstond herkiesbaar, voorzover bij bijzonder reglement daarvan niet is afgeweken.
Hoofdstuk II Van de kiesverenigingen, de statenkringverenigingen en de kamerkringverenigingen en besturen daarvan

1. De plaatselijke en gemeentelijke kiesverenigingen, de
statenkring- en kamerkringverenigingen kiezen aIle haar eigen

2. De financiele verhouding tussen plaatselijke kiesverenigingen en de gemeentelijke kiesvereniging wordt geregeld bij
het voor de gemeentelijke kiesvereniging vast te stell en afzonderlijk reglement als bedoeld in artikel 3, sub II.
3. De plaatselijke kiesverenigingen betalen jaarlijks in de
maand maart ten minste voor elk lid van de kiesvereniging
drie gulden (f 3,-) aan de Unie, vijftig cent (f 0,50) aan de
kamerkringvereniging en vijf en twintig cent (f 0,25) aan de
statenkringvereniging.
Voor dames-leden, die tevens zijn aangesloten bij de Centrale
van C.-H. Vrouwengroepen of wier echtgenoten reeds lid zijn
van een plaatselijke kiesvereniging, als in deze statu ten bedoeld, is slechts de helft van de in dit artikel vermelde bedragen
verschuldigd.
Voor leden van de Christelijk-Historische Jongeren Organisatie,
die tevens lid zijn van een plaatselijke kiesvereniging als in
deze statuten bedoeld, is eveneens slechts de helft van de in
dit artikel vermelde bedragen verschuldigd.
4. Bij niet tijdig betalen van de in dit artikel onder 3 vermelde bedragen zal door de afgevaardigden van de betreffende
plaatselijke kiesverenigingen geen stemrecht kunnen worden
uitgeoefend zolang niet het verschuldigde is voldaan, tenzij
op een deugdelijk gemotiveerd verzoek om uitstel van betaling
door het betrokken bestuur gunstig is beschikt.

De plaatselijke kiesverenigingen hebben onder meer tot taak:
a. de kennis van de Christelijk-Historische beginselen en gedachten te helpen verbreiden en de ontwikkeling en de
toepassing daarvan naar de eisen des tijds te helpen bevorderen;
b. het deelnemen aan de arbeid van de Unie en van de statenkringvereniging, de kamerkringvereniging, de groepsvereniging en eventueel van de gemeentelijke kiesvereniging,
waarvan zij deel uitmaken en het stimuleren van het werk
onder de Christelijk-Historische jongeren;
c. het stellen van voorlopige kandidaten voor de verkiezingen
van leden van de Tweede Kamer en van de Provinciale
Staten en van de Gemeenteraad, het proclameren van de
definitieve kandidaten en het naar vermogen bevorderen
van hun verkiezing.

1. De besturen van de plaatselijke kiesverenigingen doen
ieder jaar in de loop van de maand januari aan het Hoofdbestuur en aan de besturen van de gemeentelijke kiesvereniging,
van de statenkringvereniging
en van de kamerkringvereniging,
waarvan zij deel uitmaken, mededeling van hun eigen samenstelling en van het aantal leden van hun kiesvereniging.
2. De plaatselijke kiesverenigingen benoemen de afgevaardigden met stemrecht en hun plaatsvervangers voor de vergaderingen van de gemeentelijke kiesvereniging, de statenkringvereniging, de kamerkringvereniging en de groepsvereniging waartoe zij behoren en voor de algemene vergadering van
de Unie.

sub II vennelde reglement - het proklameren van die kandidaten, het naar vermogen bevorderen van hun verkiezing
e~ het verzorgen van de indiening van de kandidatenlijsten
bI] de gemeenteraadsverkiezingen.
Artikel 11
De gemeentelijke kiesverenigingen doen jaarlijks in de loop
van de maand januari van hun sam ens telling mededeling aan
h:t Hoofdbestuur en aan de besturen van de statenkringverenigmg en van de kamerkringvereniging, waartoe zij behoren.
Artikel 12
De statenkringverenigingen
hebben tot taak:
a. het mogelijke te doen tot het vormen en versterken van
kiesverenigingen binnen de statenkring en het bevorderen
van de samenwerking van de kiesverenigingen binnen die
kring;
b. het bespreken van de voorlopige kandidaten voor de verkiezing van leden van provinciale staten, het proclameren
van de definitieve kandidaten overeenkomstig het bepaalde
in ~oofdstuk III van deze statuten gesteld, het zoveel mo?elI.Jk .bevorderen van hun verkiezing, het verzorgen van de
mdlemng van de kandidatenlijsten voor de verkiezing van
leden van Provinciale Staten bij het hoofdstembureau in
de hoofdplaats van de statenkring en het doen van schriftelijke mededeling aan het centraal stem bureau in de hoofdplaats v~n de provincie omtrent de eventuele verb inding
van de mgeleverde kandidatenlijst met andere lijsten tot
een groep.
Artikel 13

De gemeentelijke kiesverenigingen hebben tot taak:
a. voorzover zij tevens de plaatselijke kiesvereniging zijn het
vervullen van de taken, in artikel 8 voor de plaatselijke
kiesverenigingen gesteld;
b. het stellen van kandidaten voor het lidmaatschap van de
gemeenteraad - voorzover zij uit meer plaatselijke kiesverenigingen bestaan met inachtneming van het in artikel 3,

De besturen van de statenkringverenigingen
doen van hun
samenstelling jaarlijks in de maand januari mededeling aan het
Hoofdbestuur en aan het bestuur van de kamerkringvereniging
waartoe zij behoren.
'
Artikel 14
De kamerkringverenigingen

hebben tot taak:

a. het deelnemen aan de arbeid van de Unie, zo onder meer
door het organiseren van bijeenkomsten ter bespreking van
staatkundige vraagstukken, als door het bevorderen van
de samenwerking van statenkringverenigingen
en kiesverenigingen binnen de kamerkring;
b. het beslissen, behoudens beroep op het Hoofdbestuur, over
toelating tot een kiesvereniging en omtrent afsnijding van
leden, waartegen door de betreffende kiesvereniging bezwaren zijn ingebracht;
c. de benoeming van een van haar bestuursleden tot lid en een
ander van haar bestuursleden tot plaatsvervangend lid van
het Hoofdbestuur van de Unie;
d. het bespreken van de voorlopige kandidaten voor de verkiezing van leden van de Tweede Kamer, het proclameren
van de definitieve kandidaten overeenkomstig het bepaalde
in hoofdstuk III gesteld, het zoveel mogelijk bevorderen
van hun verkiezing, het verzorgen van de indiening van de
kandidatenlijsten voor de verkiezing van leden van de Tweede Kamer bij het hoofdstembureau in de hoofdplaats van
de kamerkring en het doen van de mededeling, wie als
gemachtigde en wie als diens verplaatsvervanger
tot het
verbinden van de lijst met de andere lijsten van de Unie
tot een groep zijn aangewezen.

De besturen van de kamerkringverenigingen
doen van hun
samenstelling en van de aantallen leden van de kiesverenigingen binnen hun kring jaarlijks in de maand januari mededeling
aan het Hoofdbestuur.

Hoofdstuk III De vaststelling van de kandidatenlijsten
Par. 1 Kandidaatstelling voor de Tweede Kamer
Artikel 16
1. Voor elke kandidaatstelling voor de Tweede Kamer heeft
elke kiesvereniging het recht ten hoogste drie namen te noemen
voor de groslijst van kandidaten voor de Tweede Kamer.

2. In verband hiermede richt het Dagelijks Bestuur voor
1 oktober van het jaar, voorafgaande aan dat, waarin de leden
van de Tweede Kamer periodiek aftreden, tot aIle plaatselijke
en gemeenteIijke kiesverenigingen
het schrifteIijke verzoek
v66r 16 november van dat jaar aan de secretaris van de Unie
vertrouwelijk opgave te doen van ten hoogste drie personen geen leden van de Tweede Kamer - die zij voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer in aanmerking wensen te brengen.
Bij deze opgave moeten worden vermeld adres, beroep en zo
mogelijk geboortejaar en nevenfunkties van de daarin vermelde
personen, alsmede de gronden, waarop deze geschikt worden
geacht voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer. Bij de
vermelding van die gronden dient onder meer aandacht te
worden besteed aan de politieke en maatschappelijke ontwikkeling van de opgegeven personen.
3. Terstond na ontvangst van de hierboven sub 2 bedoelde
opgave van de kiesverenigingen bericht de secretaris van de
Unie vertrouwelijk aan ieder van de daarin vermelde personen,
dat zij voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer in aanmerking zijn gebracht. Hij verzoekt hun daarbij hem zo spoedig
mogelijk, doch in ieder geval binnen tien dagen, mede te del en
of zij een eventuele kandidaatstelling zullen aanvaarden. In
geval binnen de voornoemde termijn geen bericht mocht worden
ontvangen, wordt aangenomen, dat de betreffende persoon zich
niet voor een kandidatuur beschikbaar stelt.
4. Het Dagelijks Bestuur stelt een voorlopige alfabetische
groslijst samen van kandidaten voor het lidmaatschap van de
Tweede Kamer met korte toelichting.
Deze groslijst bevat:
a. de namen van de aftredende Christelijk-Historische
leden
van de Tweede Kamer, voor zover deze bereid zijn een
nieuwe kandidatuur te aanvaarden;
b. de namen van de personen - geen lid van de Tweede Kamer - die door de kiesverenigingen voor het lidmaatschap
van de Kamer in aanmerking zijn gebracht en die schriftelijk
hebben medegedeeld in een eventuele kandidaatstelling te
bewilligen.
Bij elke naam worden adres, geboortejaar en beroep en eventuele nevenfunkties van de kandidaat vermeld. Voorts worden
bij de aftredende leden van de Tweede Kamer vermeld hun

specialisatie in de Kamerfractie en bij de sub b bedoelde
kandidaten een korte samenvatting van de gronden, waarop zij
door de kiesverenigingen voor het lidmaatschap van de Kamer
in aanmerking zijn gebracht.
5. V66r 16 december van het jaar voorafgaande aan dat
van de verkiezing, zendt het Dagelijks Bestuur de alfabetische
groslijst van kandidaten vertrouwelijk aan de leden van het
Hoofdbestuur.

1. Door een kamerkringvereniging of door meer kamerkringverenigingen tezamen kan aan het Hoofdbestuur een gemotiveerd verzoek worden gericht tot het mogen indienen van een
afzonderlijke kandidatenlijst.
2. Over het verzoek, in het vorig lid van dit artikel bedoeld,
wordt slechts beslist, wanneer het v66r 16 december van het
jaar, aan dat van de verkiezing voorafgaande, bij de secretaris
van het Hoofdbestuur zal zijn ingediend.
Artikel 18
1. Het Hoofdbestuur vergadert in de eerste helft van de
maand januari van het jaar der verkiezing ter bespreking en ter
vaststelling van de voorIopige alfabetische groslijst.
2. De voorlopige alfabetische groslijst wordt ter vergadering aangevuld met de namen en de overige in artikeI 16, lid 4,
bedoelde gegevens van de personen, ten aanzien van wie tenminste vijf stemhebbende leden van het Hoofdbestuur onder
vermelding van de in artikel 16, lid 2, bedoelde gegevens en
gronden, verklaren dat zij hen voor het lidmaatschap van de
Kamer in aanmerking wensen te brengen. De namen van deze
personen worden evenwel weer van de groslijst geschrapt in
geval zij niet binnen zeven dagen na een desbetreffend schriftelijk verzoek van de secretaris van de Unie aan deze schriftelijk
zullen hebben bericht in een eventuele kandidatuur te bewilligen.
3. Nadat de personen, op de groslijst vermeld, zullen zjjn
besproken, wordt deze vastgesteld. Een kandidaat, in de vergadering aanwezig, moet deze verlaten, wanneer de bespreking
van zijn kandidatuur aan de orde is.

4. Vervolgens
artikel 17.

wordt beslist op verzoeken,

als bedoeld in

5. Het Hoofdbestuur bepaalt vervolgens met inachtneming
van de beslissing bedoeld in het vierde lid ;
a. het aantal kandidatenlijsten,
worden ingediend;

dat in het gehele land zal

b. indien besloten wordt verschillende lijsten in te dienen,
in welke kamerkring(en) een afzonderlijke lijst en in welke
kamerkring(en) gelijkluidende lijsten zullen worden ingediend;
c. het aantal kandidaten,
plaatst;

dat op iedere lijst zal worden ge-

d. het aantal en de samenstelling van de groepen, waarin de
stemming over de lijst(en) zal plaats vinden.
6. Indien besloten wordt niet in aIle kamerkringen gelijkluidende lijsten in te dienen, vormen de kamerkringen, waarin
een gelijkluidende lijst zal worden ingediend, zoveel mogelijk
een groep.
7. Het Hoofdbestuur zorgt of doet zorgdragen voor het
opstellen van het advies als bedoeld in artikel 19, sub 1.
Artikel 19
1. De secretaris der Unie zendt v66r 20 januari van het jaar
der verkiezing aan aIle plaatselijke en gemeentelijke kiesverenigingen en aan aIle kamerkringverenigingen
een exemplaar
van de groslijst met een exemplaar van het door of vanwege
het Hoofdbestuur opgestelde advies voor de samenstelling van
de kandidatenlijst(en).
2. Daarbij wordt mededeling gedaan van de besluiten van
het Hoofdbestuur, als bedoeld in artikel 18, sub 5 en worden
tevens de besturen van de kamerkringen die een groep vormen,
uitgenodigd de dagelijkse besturen af te vaardigen naar een
bijeenkomst om het tijdelijk groepsbestuur te constitueren en
plaats en uur van de groepsvergadering vast te stellen. De
uitnodiging bevat tevens de aanwijzing van het kamerkringbestuur, dat de bijeenkomst van de dagelijkse besturen der
kamerkringen zal samenroepen.

Het tijdelijke groepsbestuur wijst uit zijn midden een voorzitter,
een secretaris en een penningmeester aan en doet daarvan
onverwijld mededeling aan de secretaris der Unie.
3. Het bestuur van een kamerkring, die ingevolge besluit
van het Hoofdbestuuf, als bedoeld in artikel 18, sub 5, een
afzonderlijke lijst zal indienen, bepaaIt evenzo plaats en uur
van de bijeenkomst, waarin de stemming over de kandidaten
zal plaats hebben en doet daarvan onverwijld mededeling aan
de secretaris der Unie.

De kiesverenigingen vergaderen vaar 15 februari van het jaar
der verkiezing ter bespreking van de groslijst. Zij wijzen in die
vergadering - zulks met inachtneming van het bepaalde in
artikel 4 van deze Statuten
tevens hun afgevaardigden
aan naar de vergadering van de groep of de kamerkring, waarin
de stemming over de kandidatenlijst zal plaatsvinden.

1. De vergaderingen der groeps- of kamerkringverenigingen
tot stemming over de kandidatenlijst vinden op Mnzelfde, door
het Dagelijks Bestuur te bepalen datum in de tweede helft van
februari plaats.
2. Het benodigde materiaal aan kandidatenlijsten, stembiljetten en stemlijsten is voor aIle vergaderingen van gelijk model
en wordt door de secretaris der Unie tijdig en in voldoende
aantal aan de betrokken besturen toegezonden.
3. De vergaderingen der groepsverenigingen wijzen in elke
kamerkring een lid aan, dat belast wordt met het indienen
van de kandidatenlijst, waarop tevens zijn vermeld de namen
van de personen, door het Dagelijks Bestuur belast met de
verb inding der lijsten, alsmede een plaatsvervanger; hiervan
wordt onverwijld mededeling gedaan aan de secretaris der
Unie.

1. In deze vergaderingen wordt de samenstelIing van de
kandidatenlijst besproken aan de hand van het advies van of

vanwege
worden
sproken.
verlaten,
orde is.

het Hoofdbestuur, als bedoeld in artikel 19, lid 1 en
voorts, desgewenst, de kandidaten een voor een beEen kandidaat, in de vergadering aanwezig, moet deze
wanneer de bespreking van zijn kandidatuur aan de

2. Na afloop van de bespreking wordt over de kandidaten
door de stemgerechtigden gestemd.
3. Stemgerechtigd zijn ten hoogste tien bestuursleden van
de kamerkringvereniging,
respectievelijk van elk der kamerkringverenigingen tot de groep behorende, en de volgens artikel 4 der Statu ten aangewezen stemhebbende leden der plaatselijke of gemeentelijke kiesverenigingen.
4. Elk stembiljet moet, om geldig te zijn, niet minder namen
van op de groslijst voorkomende personen bevatten, dan ingevolge artikel 18, lid 5, sub c, vastgesteld. Vaar de stemming
vestigt de voorzitter er de aandacht op, dat aIle biljetten met
een kleiner aantal of met 2 of meer gelijkluidende namen
angel dig zijn.
5. Aan de kandidaat, wiens naam op een stembriefje is
gesteld op de eerste plaats, worden toegekend tien punten plus
zoveel punten als er namen op de kandidatenlijst zullen komen;
de tweede plaats geldt voor Mn punt minder en zo vervolgens.
De namen vermeld nadat het ingevolge artikel 18, lid 5, sub c,
vastgestelde aantal is bereikt worden beschouwd als niet geschreven.
6. Het bestuur telt de punten samen en zendt het procesverbaal der stemming onverwijld aan de secretaris der Unie.
Artikel 23
1. Zodra de processen-verbaal van aile groepen en kamerkringen zijn ingekomen, vergadert het Dagelijks Bestuur der
Unie. Het teU voor elke kandidaat het aantal punten samen,
dat deze voor plaatsing op een bepaalde lijst heeft verkregen
en rangschikt vervolgens op elke lijst de kandidaten naar het
door hen voor die lijst verkregen puntentaI.
2. Op een kandidatenlijst worden geplaatst, tot een aantal
als bedoeld in artikel 18, lid 5, sub c, zij, die bij de stemming
voor de lijst het hoogste aantal punten hebben verkregen. Bij
gelijk aantal punten beslist het lot.

Als een der kandidaten mocht bedanken, wOldt de kandidatenlijst voltaIIig gehouden door opschuiving der namen, die op
zijn naam volgen.
3. Indien het DageIijks Bestuur van oordeel mocht zijn, dat
een wijziging in de aldus samengestelde lijst dringend geboden
is, wordt het Hoofdbestuur onverwijld bijeengeroepen. BIijkt
dit met twee derde der uitgebrachte stemmen het oordeel van
het DageIijks Bestuur te delen, dan wordt aan de kiesverenigingen in de betrokken kamerkringen een gemotiveerd wijzigingsvoorstel toegezonden met uitnodiging binnen een termijn
van veertien dagen na de datum van verzenden van het wijzigingsvoorstel haar oordeel daarover aan het DageIijks Bestuur
schrifteIijk mede te delen.
Het wijzigingsvoorstel wordt geacht te zijn aanvaard, indien
niet tenminste een derde van het aantal kiesverenigingen in de
betrokken kamerkringen binnen gemelde termijn van veertien
dagen zich schrifteIijk tegen dat voorstel he eft verklaard.
4. De kandidatenIijsten met vermelding der eerstvolgende
kandidaten als reserve worden in de C.-H.-pers openbaar gemaakt en aan de kiesverenigingen toegezonden.
5. Indien door kiesverenigingen bezwaren mochten worden
ingebracht tegen de gepubliceerde kandidatenIijst op grond
van vermeende onregelmatigheid, zo is de beslissing aan het
Hoofdbestuur.
6. Het DageIijks Bestuur doet zorgdragen
ding der kandidatenIijsten.

voor de verbin-

Artikel 24
Bij verkiezingen, volgende op ontbinding van de Tweede Kamer,
vindt het bovenstaande overeenkomstige toe passing. De aan
te wijzen dagen en termijnen worden dan door het DageIijks
Bestuur bepaald.

Artikel 25
1. In het jaar van periodiek

aftreden

van leden van de

Eerste Kamer richt het Dagelijks Bestuur v66r 1 mei tot de
ChristeIijk-Historische Statenleden alsmede tot de kamerkringbesturen in de betrokken provincies het verzoek om uiterIijk
v66r een door dit bestuur te bepalen datum aan de secretaris
van de Unie vertrouweIijk opgave te doen van ten hoogste
drie personen, die zij voor het Iidmaatschap van de Kamer in
aanmerking wensen te brengen.
Bij deze opgave moeten worden vermeld adres, beroep en zo
mogelijk geboortejaar en nevenfunkties van de daarin vermelde
personen, alsmede de gronden, waarop deze geschikt worden
geacht voor het Iidmaatschap van de Eerste Kamer. Bij de
vermelding van die gronden dient onder meer aandacht te
worden besteed aan de politi eke en maatschappelijke ontwikkeling van de opgegeven personen.
2. Terstond na ontvangst van de hierboven sub 1 bedoelde
opgaven bericht de secretaris van de Unie vertrouwelijk schriftelijk aan ieder van de daarin vermelde personen, dat zij voor
het Iidmaatschap van de Eerste Kamer in aanmerking zijn
gebracht. Hij verzoekt hun daarbij hem zo spoedig mogelijk,
doch in ieder geval binnen tien dagen, schriftelijk me de te
delen, of zij een eventuele kandidaatsteIIing zullen aanvaarden.
In geval binnen de voornoemde termijn geen schrifteIijk bericht
mocht worden ontvangen, wordt aangenomen, dat de betreffende persoon zich niet voor een kandidatuur beschikbaar steIL
3. Het DageIijks Bestuur steIt een alfabetische vooriopige
grosIijst samen van eventuele kandidaten voor het Iidmaatschap van de Eerste Kamer met korte toelichting.
Deze voorlopige groslijst bevat:
a. de namen van de aftredende Christelijk-Historische
leden
van de Eerste Kamer, voor zover deze bereid zijn een nieuwe
kandidatuur te aanvaarden;
b. de namen van de personen - geen lid van de Eerste Kamer
- die door de ChristeIijk-Historische Statenleden en door de
kamerkringbesturen overeenkomstig het sub 1 in dit artikel
bepaalde voor het Iidmaatschap van die Kamer in aanmerking zijn gebracht en die tijdig schriftelijk hebben medegedeeId in een eventuele kandidaatsteIIing te bewilligen.
Bij elke naam worden adres, geboortejaar, beroep en eventuele
nevenfunkties van de betrokkene vermeld. Voorts worden bij

plaatselijke en gemeentelijke
toegezonden;

kiesverenigingen

moet

zijn

lidmaatsehap van Provinciale Staten
Deze voorlopige groslijst bevat:

met korte

toeIiehting.

e. de datum v66r welke de kiesverenigingen ter bespreking
van de groslijst van kandidaten en tot het aanwijzen van
afgevaardigden moeten hebben vergaderd;

a. de namen van de aftredende Christelijk-Historisehe
leden
van Provinciale Staten, voor zover deze bereid zijn een
nieuwe kandidatuur te aanvaarden;

f.

b. de namen van de personen - geen lid van Provinciale
Staten - die door de kiesverenigingen voor het lidmaatsehap van Provineiale Staten in aanmerking zijn gebraeht
en die sehriftelijk hebben medegedeeld in een eventuele
kandidaatstelling
te bewilligen.

de datum van de vergadering van de groepen of statenkringverenigingen, waarin over de kandidatenlijst wordt gestemd.

1. De seeretaris van het tijdelijk provinciaal groepsbestuur
rieht v66r de door het Dagelijks Bestuur ingevolge artikel 27,
sub a te bepalen datum het sehriftelijk verzoek tot aIle pia atselijke en gemeentelijke kiesverenigingen in zijn provincie om
v66r de door het Dagelijks Bestuur bepaalde datum, als bedoeld
in artikel 27, sub b, aan zijn adres vertrouwelijk opgave te doen
van ten hoogste drie personen - geen leden van Provinciale
Staten - die zij voor het lidmaatsehap van de Provinciale
Staten in aanmerking wensen te brengen. Bij deze opgave
moeten worden vermeld adres, beroep en zo mogelijk geboortejaar en nevenfunkties van de daarin vermelde personen, alsmede de gronden, waarop deze gesehikt worden geaeht voor
het lidmaatsehap van Provinciale Staten. Bij de vermelding van
die gronden dient onder meer aandaeht te worden besteed aan
de politi eke en maatsehappelijke ontwikkeling van de opgegeyen personen.
2. Terstond na ontvangst van de hierboven sub 1 bedoelde
opgaven van de kiesverenigingen bericht de seeretaris van het
tijdelijk provinciaal groepsbestuur vertrouwelijk aan ieder van
de daarin vermelde personen, dat zij voor het lidmaatsehap
van Provinciale Staten in aanmerking zijn gebraeht. Hij verzoekt hun daarbij hem zo spoedig mogelijk, doeh in ieder geval
binnen tien dagen, mede te delen of zij een eventuele kandidaatstelling zuBen aanvaarden. In geval binnen de voornoemde
termijn geen bericht moeht worden ontvangen, wordt aangenomen dat de betreffende persoon zieh niet voor een kandidatuur besehikbaar stelt.
3. Het tijdelijk provinciaal groepsbestuur stelt een voorlopige alfabetisehe groslijst samen van kandidaten voor het

Bij elke naam worden adres, geboortejaar en eventuele nevenfunkties van de kandidaat vermeld. Voorts worden bij de aftredende leden van Provinciale Staten vermeld hun specialisatie
in de Statenfraktie en bij de sub b bedoelde kandidaten een
korte samenvatting van de gronden, waarop zij door de kiesverenigingen voor het lidmaatsehap van Provinciale Staten in
aanmerking zijn gebraeht.
4. De voorlopige alfabetisehe groslijst wordt door de seeretaris van het tijdelijk provinciaal groepsbestuur onverwijld toegezonden aan de leden van het kamerkringbestuur, respektievelijk van de kamerkringbesturen
en aan de leden van de
statenkringbesturen.
Artikel 29
1. Elk tijdelijk provinciaal groepsbestuur vergadert met de
kamerkringbesturen
en met de statenkringbesturen
v66r de
datum, bedoeld in artikel 27, sub e, ter bespreking en ter vaststelling van de groslijst.
2. De voorlopige groslijst wordt ter vergadering aangevuld
met de namen en de overige in artikel 28, lid 3 bedoelde gegevens van de personen, ten aanzien van wie ten minste vijf
deelnemers aan de vergadering onder vermelding van de in
artikel 28, lid 1 bedoelde gegevens en gronden verklaren, dat zij
hen voor het lidmaatsehap van Provinciale Staten in aanmerking
wens en te brengen. De namen van deze personen worden
evenwel weer van de groslijst gesehrapt in geval zij niet binnen
zeven dagen na een desbetreffend sehriftelijk verzoek van de
seeretaris van het tijdelijk provinciaal groepsbestuur, terstond

na de vergadering te verzenden, aan deze schriftelijk zullen
hebben bericht in een eventuele kandidatuur te bewilligen.
3. Nadat de personen, op de groslijst vermeld, zullen zijn
besproken, wordt deze vastgesteld. Een kandidaat, in de vergadering aanwezig, moet deze verlaten wanneer de bespreking
van zijn kandidatuur aan de orde is.
4. De vergadering bepaalt voorts :
a. het aantal kandidatenlijsten, dat zal worden gevormd, zulks
met dien verstande, dat in de statenkring, waarvan tenminste de helft van de aanwezige bestuursleden zulks ter
vergadering verzoeken, in elk geval een afzonderlijke lijst
ingediend zal worden;
b. indien het ter vergadering besprokene en OOslotene ertoe
Ieidt, dat niet in aIle statenkringen een gelijkluidende Iijst
zaI worden ingediend, in welke statenkringen een afzonderIijke lijst en in welke statenkringen een gelijkluidende Iijst
zaI worden ingediend, een en ander met inachtneming van
het sub a bepaalde;
c. het aantaI kandidaten,
plaatst;

dat op iedere lijst zaI worden

uitgenodigd onverwijld de dageIijkse besturen af te vaardigen
naar een bijeenkomst om het tijdelijk groepsbestuUf te konstitueren en plaats en tijd van de groepsvergadering
vast te
stell en. De uitnodiging bevat tevens de aanwijzing van het
statenkringbestuur,
dat de bijeenkomst van de dagelijkse besturen van de betrokken statenkringen zal samenroepen.
3. Bet tijdeIijk groepsbestuur
wijst uit zijn midden een
voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan en doet
daarvan onverwijld mededeIing aan de secretaris der Unie.

De kiesverenigingen vergaderen v66r de datum, door het DageIijks Bestuur bepaald, aIs bedoeld in artikel 27, sub e, ter 00spreking van de groslijst. Zij wijzen in die vergadering - zulks
met inachtneming van het bepaalde in artikeI 4 van deze
Statuten - tevens hun afgevaardigden aan naar de vergadering
van de groep of statenkring, waar de stemming over de kandidatenlijst zal plaats vinden.
ArtikeI 32

ge-

d. het aantal en de samenstelling van de groepen, waarin de
samenstelling van de gemeenschappeIijke Iijst door ineen
schuiven van de afzonderlijke Iijsten zal geschieden en hoe
dit zaI plaats vinden;
e. het eventueel advies omtrent de namen, welke naar het
oordeel van de vergadering op de kandidatenlijst(en)
behoren te worden geplaatst.

1. De secretaris van het tijdelijk provinciaal groepsbestuur
zendt voor de door het Dagelijks Bestuur bepaalde datum, aIs
bedoeld in artikeI 27, sub d, een exemplaar van de groslijst met
een exemplaar van het advies, aIs bedoeld in artikel 29, lid 4,
sub e, zo dit mocht zijn vastgesteld, aan de kiesverenigingen.
2. Tegelijkertijd worden de besturen van de statenkringen,
die een groep vormen, als bedoeld in artikeI 29, lid 4, sub d,
door de secretaris van het tijdelijk provinciaal groepsbestuur

1. De vergaderingen van de groep(en) van statenkringverenigingen, respektievelijk van de statenkringverenigingen,
waar
de stemming over de kandidatenlijst zaI plaats vinden, worden
gehouden op eendezelfde door het Dagelijks Bestuur bepaalde
datum, als bedoeld in artikel27, sub f.
2. Bet OOnodigde materiaal aan kandidatenlijsten,
stembiljetten en stemlijsten wordt vervaardigd overeenkomstig het
door het Uniebureau te verstrekken model en wordt door de
secretaris van het tijdelijk provinciaal groepsbestuur tijdig en
in voldoende aantal aan de betrokken besturen toegezonden.
3. De vergaderingen der groepsverenigingen
wijzen in elk
der statenkringen een lid aan, dat belast wordt met het indienen
van de kandidatenIijst en de verbinding ervan, alsmede een
plaatsvervanger; hiervan wordt onverwijld mededeling gedaan
aan de secretaris van het tijdelijk provinciaaI groepsbestuur en
aan de secretaris der Unie.
Artikel 33
1.

In de vergaderingen,

in artikeI

32 bedoeld,

wordt

de
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samenstelling van de kandidatenlijst besproken, eventueel aan
de hand van het advies van het tijdelijk provinciaal groepsbestuur, als bedoeld in artikel 29, lid 4, sub e en worden voorts,
desgewenst, de kandidaten een voor een besproken. Een kandidaat, in de vergadering aanwezig, moet deze verlaten, wanneer
de bespreking van zijn kandidatuur aan de orde is.
2. Na afloop van de bespreking
door de stemgerechtigden gestemd.

wordt over de kandidaten

3. Stemgerechtigd zijn ten hoogste tien bestuursleden van
de statenkiesvereniging, respektievelijk van elk der statenkringverenigingen tot een groep behorende en voorts de volgens
artikel 4 van deze Statu ten aangewezen stemhebbende leden
van de plaatselijke of gemeentelijke kiesverenigingen.
4. Elk stembiljet moet, om geldig te zijn, niet minder namen
van op de groslijst voorkomende personen bevatten, dan ingevolge artikel 29, lid 4, sub c, is vastgesteld. Voor de stemming
vestigt de voorzitter er de aandacht op, dat aIle biljetten met
een kleiner aantal of met 2 of meer gelijkluidende namen
ongeldig zijn.
5. Aan de kandidaat, wiens naam op een stembriefje is
gesteld op de eerste plaats, worden toegekend zoveel punten
als er namen op de kandidatenlijst zullen komen; de tweede
plaats geldt voor een punt minder en zo vervolgens. De namen,
vermeld na die, waaraan een punt is toegekend, worden beschouwd als niet geschreven.
6. Het bestuur telt de punten samen en zendt het procesverbaal van de stemming onverwijld aan de secretaris van het
tijdelijk provinciaal groepsbestuur.
Artikel 34

3. Op een kandidatenlijst worden geplaatst tot een aantal
als bedoeld in artikel 29, lid 4, sub c, zij, die bij de stemming
voor de lijst het hoogste aantal punten hebben gekregen. Bij
gelijk aantal punten beslist het lot. Als een del' kandidaten
mocht bedanken, wordt de kandidatenlijst voltallig gehouden
door opschuiving del' namen, die op zijn naam volgen.
4. Indien het tijdelijk provinciaal groepsbestuur van oordeel
mocht zijn, dat een wijziging in de aldus samengestelde lijst
dringend gewenst is, wordt een vergadering van kamerkringbestuur
(besturen)
en statenkringbesturen
bijeengeroepen.
Blijkt deze met twee derde del' uitgebrachte stemmen de mening van het tijdelijk provinciaal groepsbestuur te delen, zo
worden de betrokken kiesverenigingen uitgenodigd binnen een
termijn van veertien dagen schriftelijk hun mening over het
wijzigingsvoorstel te geven. Het wijzigingsvoorstel zal geacht
worden te zijn aanvaard, indien niet meer dan een derde van
deze kiesverenigingen binnen de gemelde termijn schriftelijk
zich tegen dat wijzigingsvoorstel zal hebben verklaard.
5. De kandidatenlijsten met vermelding van de eerstvolgende kandidaten als res erven, worden in de C.-H.-pers openbaar
gemaakt en aan de kiesverenigingen toegezonden.
6. Indien door kiesverenigingen, op grond van vermeende
onregelmatigheid, bezwaren mochten worden ingebracht tegen
de gepubliceerde kandidatenlijsten, zo is de beslissing aan de
vergadering van kamerkring- en statenkringbesturen.
Artikel 35
De in artikel 29 bedoelde vergadering is bevoegd voor een
statenkring, waarin een afzonderlijke lijst zal worden ingediend
of voor meer statenkringen, waarin een gelijkluidende lijst zal
worden ingediend, een van de artikelen 33 en 34 afwijkend
stelstel van stemmen toe te staan, mits een voorstel daartoe
als agendapunt op de convocatie voorkomt.

1. Zodra de processen-verbaal van aIle groepen en statenkringen zijn ingekomen, vergadert het tijdelijk provinciaal
groepsbestuur.
2. Het stelt VOOl' elke kandidaat het aantal punten vast, dat
deze voor plaatsing op een bepaalde lijst he eft verkregen en
rangschikt vervolgens op elke lijst de kandidaten naar het door
hen voor de lijst verkregen puntental.

Artikel 36
Het Dagelijks Bestuur geeft tijdig aanwijzingen aan de kiesverenigingen om de voorbereiding van de kandidaatstelling ter
hand te nemen.

Artikel 37
1. In gemeenten, waar slechts een kiesvereniging bestaat,
nodigt het bestuur de leden tijdig uit v66r een bepaalde datum
aan de secretaris vertrouwelijk schriftelijk opgave te doen van
ten hoogste twee personen, die zij voor het lidmaatschap van
de gemeenteraad in aanmerking wensen te brengen. Bij deze
opgave moeten worden vermeld adres, geboortejaar, beroep en
nevenfunkties van de daarin vermelde personen, alsmede de
gronden, waarop deze geschikt worden geacht voor het lidmaatschap van de gemeenteraad. Bij de vermelding van die
gronden dient onder meer aandacht te worden besteed aan de
politi eke en maatschappelijke ontwikkeling van de opgegeven
personen.

3. indien afzonderlijke lijsten zullen worden ingediend,
welke wijze deze zullen worden samengesteld.

op

1. In een minstens een week na toezending van de groslijst
te houden ledenvergadering worden de kandidaten, wier namen
op de groslijst voorkomen, elk afzonderlijk besproken. De groslijst wordt ter vergadering aangevuld met de namen en verdere
gegevens, in artikeI 37 bedoeld, van de personen, die aldaar
door ten minste vijf van de ter vergadering aanwezige stemgerechtigde leden voor een kandidatuur worden voorgedragen,
mits vaststaat, dat zij een eventuele kandidatuur zullen aanvoarden.

2. Terstond na ontvangst van de hierboven sub 1 bedoelde
opgave bericht de secretaris van de kiesvereniging vertrouwelijk
aan ieder van de daarin vemlelde personen, dat zij voor het lidmaatschap van de gemeenteraad in aanmerking zijn gebracht.
Hij verzoekt hun daarbij hem zo spoedig mogelijk, doch in ieder
geval binnen tien dagen, mede te delen of zij een eventuele
kandidaatstelling zullen aanvaarden. In geval binnen de voornoemde termijn geen bericht mocht worden ontvangen, wordt
aangenomen, dat de betreffende persoon zich niet voor een
kandidatuur beschikbaar stelt.

4. Stemgerechtigd zijn de leden van de kiesvereniging, die
op 1 februari van het jaar van kandidaatstelling in het register
van de kiesvereniging zijn ingeschreven.

3. Het bestuur plaatst de opgegeven namen, met de namen
van de aftredende gemeenteraadsleden,
die zich desgevraagd
bereid hebben verklaard een nieuwe kandidatuur te aanvaarden
in alfabetische volgorde op een voorlopige groslijst, waarop
zoveeI mogelijk de in de opgaven der leden vermelde gegevens
omtrent de voorgestelde kandidaten worden vermeld.

5. Elk stembiljet moet, om gel dig te zijn, niet minder namen
van op de groslijst voorkomende personen bevatten, dan ingevolge artikel 38, lid 2, is vastgesteld. V66r de stemming vestigt
de voorzitter er de aandacht op dat aile biljetten met een
kleiner aantal namen of met 2 of meer gelijkluidende namen
ongeldig zijn.

4. De alzo samengestelde voorlopige groslijst wordt onverwijld aan de leden toegezonden.

6. Aan de kandidaat, wiens naam op een stembriefje is
gesteld op de eerste plaats, worden toegekend zoveel punten
als er namen op de kandidatenlijst zullen voorkomen; de tweede
plaats geldt voor een punt minder en zo vervolgens. De namen,
vermeld na die, waaraan een punt is toegekend, worden beschouwd als niet geschreven.

Artikel 38
De ledenvergadering bepaalt:
1. in gemeenten met meer kiesdistrikten, of een gelijkluidende
lijst of afzonderlijke lijsten zullen worden ingediend;
2. het aantal kandidaten,
plaatst;

dat op iedere lijst zal worden ge-

2. Een kandidaat, in de vergadering aanwezig, moet deze
verlaten wanneer de bespreking van zijn kandidatuur aan de
orde is.
3. Na afloop van de bespreking wordt over de kandidaten
door de stemgerechtigden gestemd.

7. Het bestuur stelt voor elke kandidaat het aantal punten
vast, dat deze voor plaatsing op de lijst heeft verkregen en
rangschikt vervolgens de kandidaten naar het door hen verkregen puntental.

8. Op een kandidatenlijst worden geplaatst tot een aantal
bedoeld in artikel 38, lid 2, zij, die bij de stemming voor de
lijst het hoogste aantal punten hebben verkregen; bij gelijk
aantal punten beslist het lot. Als een der kandidaten mocht
bedanken, wordt de kandidatenlijst voltallig gehouden door
opschuiving der narnen, die op zijn naarn volgen.
Het bestuur doet, zo nodig, zorgdragen voor de verbinding der
lijsten.

De kiesvereniging is bevoegd een van artikel
stelsel van stemen toe te passen.

39 afwijkend

In gemeenten met meer dan een plaatselijke kiesvereniging, die
zich tot een gemeentelijke kiesvereniging hebben verbonden,
nodigt het bestuur van de gemeentelijke kiesvereniging de
plaatselijke kiesverenigingen uit v66r een door het bestuur der
gemeentelijke kiesvereniging te bepalen datum vertrouwelijk
schriftelijk opgave te doen van ten hoogste tien personen, die
zij voor het lidmaatschap van de gemeenteraad in aanmerking
wensen te brengen.
Bij de opgaven dienen te worden vermeld de gegevens en
granden in artikel 37, lid 1 bedoeld.

De samenstelling van de in te dienen kandidatenlijsten in de
in artikel 41 bedoelde gemeenten vindt plaats overeenkomstig
de bepalingen van het reglement van de gemeentelijke kiesvereniging.

Vervolgens worden 12 leden gekozen door de Algemene Vergadering van de Unie.
Voorts wijst elk van de achttien kamerkringverenigingen
een
van haar bestuursleden aan als lid en een ander van haar
bestuursleden als plaatsvervangend lid van het Hoofdbestuur.
Bij ontstentenis van het aangewezen lid treedt het plaatsvervangend lid op.
Van de overige twee leden, die lid van de Unie moeten zijn,
wordt een lid benoemd door en uit het bestuur van de Centrale
van Christelijk-Historische Vrouwen en een lid door en uit het
bestuur van de Christelijk-Historische Jongeren Organisatie.
2. Adviserende leden van het Hoofdbestuur zijn:
a. de leden van de Unie, leden van de Staten-Generaal,
zover zij geen lid van het Hoofdbestuur zijn;

voor-

b. de leden van het dagelijks bestuur van de Centrale van
Christelijk-Historische Vrouwen, voorzover lid van de Unie
en niet reeds lid van het Hoofdbestuur;
c. de leden van het dagelijks bestuur van de Christelijk-Historische Jongeren Organisatie, voorzover lid van de Unie en
niet reeds lid van het Hoofdbestuur;
d. de voorzitter van het bestuur van de Jhr. Mr. A. F. de
Savornin Lohmanstichting, indien lid van de Unie zijnde;
e. de leden van de redaktie van het Christelijk-Historische
Weekblad "De Nederlander", voorzover lid van de Unie
zijnde en niet reeds lid van het Hoofdbestuur;
f. de door de Algemene Vergadering op voorstel van het
Hoofdbestuur op grand van hun buitengewone verdiensten
als zodanig benoemde leden van de Unie;
g. de door de Algemene Vergadering op voorstel van het
Hoofdbestuur aangewezen vertegenwoordigers
van geestverwante organisaties.

Artikel 43
1. Het Hoofdbestuur van de Unie bestaat uit 33 leden.
De voorzitter wordt in funktie gekozen door de Unieraad
overeenkomstig het bepaalde in artikel 56.
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Artikel 44
1. De verkiezing van leden van het Hoofdbestuur ter AIgemene Vergadering neeft plaats op de wijze in artikel 5, lid 2,
bepaald uit een lijst van kandidaten, waarop worden vermeld
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de aanbevolenen door het Hoofdbestuur zelf en de namen van
de kandidaten, die uiterlijk zes weken v66r de Algemene Vergadering door de plaatselijke kiesverenigingen aan het Hoofdbestuur zijn ingezonden.
2. Elk jaar treden negen leden van het Hoofdbestuur af,
te weten drie gekozenen door de Algemene Vergadering en zes
gekozenen door de kamerkringverenigingen,
volgens door het
Dagelijks Bestuur van de Unie op te maken rooster. Tegelijk
met het lid van het Hoofdbestuur treedt ook zijn eventuele
plaatsvervanger af.
Aftredenden zijn steeds terstond herkiesbaar.

Artikel 45
Het Hoofdbestuur heeft tot taak:
a. de algemene Ieiding van de Unie;
b. de uitvoering
ring;

van de besluiten van de Algemene Vergade-

c. de benoeming en het ontslag van vaste kommissies van
advies en van bijzondere kommissies voor een bepaalde
taak;

Het Hoofdbestuur kiest uit zijn midden de vice-voorzitter, de
eerste secretaris, de eerste penningmeester en nog drie leden,
die allen tezamen met de voorzitter het Dagelijks Bestuur van
de Unie vormen. Bij deze verkiezing wordt rekening gehouden
met de eis, dat ten hoogste drie leden van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal in het Dagelijks Bestuur zitting mogen
hebben.
Het Dagelijks Bestuur kiest uit zijn midden een tweede secretaris en een tweede penningmeester.
De Ieden van het Dagelijks Bestuur treden af op het tijdstip,
waarop zij aftreden als lid van het Hoofdbestuur, zulks met
uitzondering van de voorzitter.
De aftredenden zijn steeds terstond herkiesbaar.

Adviserende leden van het Dagelijks Bestuur zijn :
a. de door de Algemene Vergadering op voorstel van het
Hoofdbestuur op grond van hun buitengewone verdiensten
als zodanig benoemde leden van de Unie;
b. de voorzitters van de Christelijk-Historische
frakties in de
Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en de voorzitter van de Unieraad;

d. de beslissing in hoger beroep over toelating tot een kiesvereniging en omtrent afsnijding van leden, waartegen door
de betreffende kiesvereniging bezwaren zijn ingebracht;

c. de voorzitter van het bestuur van de Centrale van Christelijk-Historische Vrouwen, indien lid van de Unie en niet
reeds lid van het Dagelijks Bestuur;

e. het bevorderen van de oprichting van plaatselijke en gemeentelijke kiesverenigingen, statenkring- en kamerkringverenigingen;

d. de voorzitter van de Christelijk-Historische Jongeren Organisatie, indien lid van de Unie en niet reeds lid van het
Dagelijks Bestuur.

f. het doen verzorgen van de samenstelling en het bevorderen
van de verspreiding van Christelijk-Historische propagandalectuur;

De hierboven sub c en d genoemde adviserende leden kunnen
zich bij ontstentenis doen vervangen door de respektievelijk
een vice-voorzitter van hun organisatie, voorzover die overigens voldoet aan de eisen, hierboven voor dat adviserend lidmaatschap genoemd.

g. het doen verzorgen van de samenstelling en de publikatie
van een jaarboek, vermeldende onder meer gegevens omtrent de Unie en dezelver organen en delen en het verstrekken aan de publiciteitsorganen van aIle gegevens, die voor
een goede publiciteit omtrent de Unie noodzakelijk zijn.

ArtikeI 48
Het Dagelijks

Bestuur he eft tot taak:

a. de dagelijkse leiding van de Unie en het beheer en de beschikking over de geldmiddelen van de Unie;
b. de voorbereiding
Hoofdbestuur.

en de uitvoering van de besluiten van het

Artikel 49
De leden van het Hoofdbestuur en van het Dagelijks Bestuur
ontvangen uit de kas van de Unie vergoeding van de werkeli.ik
door hen gemaakte kosten voor het bijwonen van vergaderingen
van het Hoofdbestuur en van het Dagelijks Bestuur of voor
het vervullen van bijzondere zendingen, hun door het Hoofdbestuur of door het Dagelijks Bestuur van de Unie opgedragen.

De voorzitter heeft de leiding van de vergaderingen van het
Hoofdbestuur, van het Dagelijks Bestuur en van de Algemene
Vergaderingen. Bij ontstentenis wordt hij vervangen door de
vice-voorzitter en ook bij diens ontstentenis door een ander
lid van het Dagelijks Bestuur, door dat Dagelijks Bestuur aan
te wijzen.
Artikel 51
De eerste secretaris is belast met de leiding van het Bureau
van de Unie en met aIle werkzaamheden die tot het secretariaat
van een politi eke groepering kunnen worden gerekend, daaronder mede begrepen het voeren van de korrespondentie, het
samenstellen van de notulen van de Algemene Vergadering,
van de vergaderingen van het Hoofdbestuur, Dagelijks Bestuur
en Unieraad, het verzorgen en het bewaren van het archief van
de Unie, het verzorgen van de samenstelling en de verspreiding
van propagandalectuur de Unie en haar arbeid betreffende, het
verzamelen en verstrekken van gegevens de Unie en de Chris ..
telijk-Historische staatkunde betreffende, de medewerking aan
het bevorderen van de verkiezing van de Christelijk-Historische
kandidaten in vertegenwoordigende lichamen en het uitvoeren
van de besluiten van het Dagelijks Bestuur, alles voorzover niet
uitdrukkelijk aan anderen opgedragen. De tweede secretaris
staat de eerste secretaris desverlangd in zijn werkzaamheden
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bij, vervangt hem bij ontstentenis en vervuIt de bepaalde taken,
hem door het Dagelijks Bestuur uitdrukkelijk opgedragen.

De eerste penningmeester voert het beheer over de geldmiddelen van de Unie, draagt zorg voor de inning van de bijdragen
van de plaatselijke kiesverenigingen als bedoeld in artikel 7,
lid 3, van de kontributies en van aIle andere inkomsten en voor
het verrichten van betalingen. Hij doet jaarlijks aan het Hoofdbestuur en aan de Algemene Vergadering rekening en verantwoording van zijn beheer over het afgelopen jaar.
De tweede penningmeester staat de eerste penningmeester desverlangd in zijn werkzaamheden bij en vervangt hem bij ontstentenis.

1.

De Unieraad bestaat

uit:

a. de leden van het Hoofdbestuur;
b. twee leden, gekozen door elk van de achttien kamerkringverenigingen, met dien verstande, dat slechts een van deze
twee leden lid van het bestuur van de betrokken kamerkringvereniging mag zijn;
c. twee leden van de Unie, gekozen door en uit het bestuur
van de Centrale van Christelijk-Historische Vrouwen en die
niet reeds lid van het Hoofdbestuur zijn;
d. twee leden van de lInie, gekozen door en uit het dagelijks
bestuur van de Christelijk-Historische Jongeren Organisatie
en die niet reeds lid van het Hoofdbestuur zijn.
2. De kamerkringverenigingen, het bestuur van de Centrale
van Christelijk-Historische Vrouwen en het dagelijks bestuur
van de Christelijk-Historische Jongeren Organisatie benoemen
tevens plaatsvervangende leden, die de door hen gekozen gewone leden bij ontstentenis vervangen.

3. De adviserende Ieden van het Hoofdbestuur zijn tevens
adviserende leden van de Unieraad, voorzover zij daarvan geen
gewoon lid zijn.
Artikel 54
De Ieden van de Unieraad treden, voorzover zij geen lid van
het Hoofdbestuur zijn om de vier jaar af.
Aftredenden zijn steeds terstond herkiesbaar.

De voorzitter en de vice-voorzitter van de Unieraad worden
gekozen uit en door de leden van deze raad, met dien verstande, dat de voorzitter en de vice-voorzitter van de Unie niet
tot voorzitter of vice-voorzitter van de Unieraad benoembaar
zijn.
De secretaris van het Hoofdbestuur is tevens secretaris van
de Unieraad.
Artikel 56

Artikel 58
Aan de Algemene Vergadering is opgedragen:
a. de bespreking van de politi eke toe stand' en het bepalen van
de politieke gedragslijn van de Unie;
b. de vaststelling of wijziging van het Program van Beginselen
en van de Statuten van de Unie;
c. de vaststelling van uitspraken of verklaringen van staatkundig karakter, waartoe de Unie op grond van haar Program van Beginselen mocht besluiten.
d. de behandeling van en de beslissing omtrent de voorstellen
van de plaatselijke kiesverenigingen;
e. de bespreking van het jaarverslag van de secretaris, het
financieel verslag van de penningmeester en de begroting;
f. de verkiezing van twaalf leden van het Hoofdbestuur,
doeld in artikel 43;

be-

De Unieraad heeft tot taak:
a. de verkiezing van de voorzitter van de Unie uit de leden
en adviserende leden van het Hoofdbestuur;

g. de beslissing op voorstel van het Hoofdbestuur omtrent de
afsnijding van een kiesvereniging, die handelt in strijd met
de beginselen, de belangen of de besluiten van de Unie;

b. de bespreking van de politieke toestand en het uitbrengen
van advies inzake het bepalen van de politi eke gedragslijn
aan organen van de Unie;

h. de beslissing omtrent de wedertoelating
eniging, als in sub g bedoeld.

c. het vaststellen van een verkiezingsmanifest in verband met
de verkiezing van leden van de Tweede Kamer del' StatenGeneraal.

De Ieden van de Unieraad ontvangen uit de kas van de Unie
vergoeding van de werkelijk door hen gemaakte kosten voor
het bijwonen van vergaderingen van de Unieraad.

van een kiesver-

1. In de eerste helft van ieder kalenderjaar wordt de AIgemene Vergadering van de Unie gehouden op plaats en tijd,
door het Hoofdbestuur te bepalen.
2. Indien naar het oordeel van het Hoofdbestuur daartoe
aanleiding bestaat kan de Algemene Vergadering worden gesplitst in een huishoudellijk en een aIgemeen politiek gedeelte
en worden gespreid over twee dagen.
Artikel 60
1. AIle leden van de Unie hebben toegang tot de AIgemene
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Vergadering en kunnen aan de beraadslagingen deelnemen.
Stemrecht hebben daar alleen de leden van de Unieraad en de
afgevaardigden van de plaatselijke kiesverenigingen, de laatstgenoemden overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.
2. Aan aIle plaatselijke kiesverenigingen en in een of meer
daartoe door het Hoofdbestuur aan te wijzen dagbladen wordt
ten minste vier maanden tevoren mededeling gedaan van de
datum van de Algemene Vergadering.
In deze mededeling worden vermeld de volgens roosters aftredende leden van het Hoofdbestuur, wordt melding gemaakt
van eventuele vakatures in het Hoofdbestuur, wordt aangegeyen dat tot uiterlijk zes weken voor de Algemene Vergadering
de namen van kandidaten voor het lidmaatschap van het
Hoofdbestuur kunnen worden ingezonden en wordt de datum
vermeld, waarop uiterlijk voorstellen ter behandeling in de
Algemene Vergadering kunnen worden ingediend.
3. De plaatselijke kiesverenigingen kunnen voorstellen ter
behandeling in een Algemene Vergadering, voorzien van een
korte toelichting, tot uiterlijk zes weken veer de Algemene
Vergadering bij de secretaris indienen.
Elk voorstel, dat in de Algemene Vergadering in behandeling
komt wordt voorzien van een prae-advies van het Hoofdbestuur.
4. Uiterlijk vier weken ve6r de AIgemene Vergadering worden aan de plaatselijke kiesverenigingen toegezonden:
a. de lijst van kandidaten voor het lidmaatschap
Hoofdbestuur, aIs bedoeld in artikel 44, lid 1;

van het

b. het jaarverslag van de secretaris, het financieeI verslag van
de penningmeester, waarbij is gevoegd een rapport van een
door het Hoofdbestuur daartoe aangewezen accountant en
de begroting;
c. de voorstellen ter behandeling in de AIgemene Vergadering
met daarbij gevoegde toelichtingen en de prae-adviezen
van het Hoofdbestuur;
d. de notulen van de vorige AIgemene Vergadering;
e. de volledige agenda voor de vergadering.
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Artikel 61
Het Hoofdbestuur roept voorts een buitengewone Algemene
Vergadering bijeen, wanneer het dit nodig acht of wanneer
daartoe schriftelijk het verzoek wordt gedaan door twintig
plaatselijke kiesverenigingen, drie statenkringverenigingen
of
twee kamerkringverenigingen.
In dat schriftelijk verzoek moeten zijn vermeld de punten, waarvan de bespreking in de te
houden vergadering wordt verlangd.

1. Aan elke plaatselijke kiesverenigingen
worden uit de
kas van de Unie desverlangd vergoed de werkeIijk gemaakte
reiskosten voor het bijwonen van een AIgemene Vergadering,
gemaakt door respektievelijk voor afgevaardigden met stemrecht, aIs bedoeld in artikel 4.
2. De verblijfkosten van de afgevaardigden
rekening van de betreffende kiesvereniging.

bIijven voor

Indien de Unie in een Algemene Vergadering op grond van
haar Program van Beginselen mocht besluiten tot het vaststellen van uitspraken of verklaringen van staatkundig karakter, als bedoeld in artikel 58, sub c, vertrouwt zij dat de leden
van de Unie, die geroepen worden zitting te nemen in vertegenwoordigende Iichamen, zich bij hun arbeid daarin naar die
uitspraken of verklaringen
zullen richten, tenzij afwijking
daarvan hun op duideIijk aan te wijzen gronden noodzakeIijk
voorkomt.

In plaatsen, waar geen plaatseIijke kiesverenigingen be staat
kan het betreffende kamerkringbestuur
een persoon belasten
met een korrespondentschap
van de Unie zulks totdat een
kiesvereniging ter plaatse zaI zijn ontstaan.
Korrespondenten
dragen zorg voor de propaganda voor de
Unie in de betreffende plaats.

