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DOCUMENTATEGEj'HFiUNl
NEDERLAr~:JSC POLITI EKE
PARTIJEN

Art.
1:
De vereniging draagt de naam "Democratisch
Socialisten '70" en is gevestigd te Amsterdam.
Zij wordt in deze statuten verder genoemd de
partij.
Doel.
Art.
2:
De partij heeft t~t doel de totstandkoming
van een samenleving, gebaseerd op de democratisch-socialistische beginselen, zoals
deze zijn omschreven in de programma's van
de partij.
Middelen.
Art. 3;
De partij tracht dit doel te bereiken door:
a. het bevorderen van de verkiezing van leden van de partij in vertegenwoordigende
lichamen;
b. het uitgeven en verspreiden van periodieken en andere geschriften;
c. aIle andere wettige middelen, welke bevorderlijk kunnen zijn voor het bereiken
van het doel van de partij.
Leden.
Art.
4:
(1) Lid van de partij kan zijn iedere Nederlandert en iedere ingezetene'vari NBderland:
aie de leeftijd van 18 jaar heeft bercikt,
verklaart het doel van de partij te onderschrijven en niet lid is van een andere politieke partij.

(2) Rechten en plichten, aan het lidmaatSchap van de ~artij verbonden zijn vastgelegd in het huishoudelijk
reglement, voorzover deze niet zijn omschreven in de statuten.
Art.

5:

(1)Voor de toelating als lid is ballotage vereist, zoals is omschreven in het huishoudelijk reglement.
(2)Degene, wiens aanmelding als lid niet is
aanvaard, kan tegen deze b~sl~ssing in beroep
gaan bij de commissie van beroep.
Art.
6:
(1) Het hoofdbestuur,
c.q. het afdelingsbestuur, kan ten aIle tijde een lid schorsen.
(2) Schorsing van een _lid is mogelij"k, als
het hoofdbestuur,
c.q. het afdelingsbestuur,
het lidmaatschap van dat lid in strijd acht
met het belang van de partij.
(3) Schorsing wordt door het hoofdbestuur
niet ui tgesproken dan nada t me"t het betrokken
afdelingsbestuur
overleg is gepleegd .•
(4) Schorsing van~een lid eindigt ~iterlijk
na drie maanden, of door royement of door
opheffing vande
schorsing.
,Art.

7:

Ieder lid betaalt contributie overeenkomstig
de regeling door de partijraad vastgesteld.
Art.

8:

Hetlidmaatschap
eindigt door:
a. overlijden;
b. schriftelijke opzegging van het lidmaatschap door het lid bij het afdelingsbestuur of hoofdbestuur;
c. afvoering van de ledenlijst wegens contributieschuld,
overeenkomstig het dien.aangaande in het. huishoudelijk regleITJ.en
t
bepaalde;
.
'
d. tcetreding tot een andere politieke partij;
e. royement.

9:
(1) Royement kan geschieden:
..
a& door de ledenvergadering van een--afdeling:
waarvan de betr0kkene lid is;
bA door heth.r:ofdbestuur.
(2) In beide gevallen heeft de betrokkene
recht van beroep op de commissie van beroep.
Deze commissie d~et binnen drie maanden na de
instelling van her~ep uitspraak
(3) De geroyeerde kan uiterlijk een maand, nadat hem van zijn royement schriftelijk mededelil1g is gedaal1, daartegen schriftelijk in
beroep gaan.
(4) De uitspraak van de commissie van beroep
is bindend.

Art.

Q

Art.

10:

Degel1e die is geroyeerd, kan op zlJn vroegst
na een jaar en slechts met toe stemming van
het hoofdbestuur opnieuw als lid worden toegelaten.
~fdelingen.
Art.

11:

(1) De leden van de partij worden door het
hoofdbestuur in afdelingen verenigd.
(2) Een afdeling dient bij de oprichting tenruinste tien leden te tellen.
(3) Zij wordt opgeheven als de afdeling minder dan zes leden telt.
Art.

12:

De partijraad
ment vastQ
Art.

stelt een huishoudelijk

regle-

1J:

Een afdeling kan geschorst, dan wel geroyeerd
worden als:
a. zij hand elt in strijd met de statuten of'
het hUishoudelijk reglement van de partij;
b. zij zich niet gedraagt ~aar de besluiten
van het congres of de partijraad, welke
op rechtsgeldige wijze tot stand zijn gekomen;

e.

- 4 haar geldelijke verpliehtin~en niet nakomt.

Art. 14.
(1) Over sehorsing van een afdeling wordt
beslist doorhet hoofdbestuur, nadat het
betrokken afdelingsbest11ur is gehoord.
(2) Een geschorste afdeling kan bij het eongres tegen deze sehorsing in beroep gaan.
(3) Als een gesehorste afdeling in beroep
gaat, brengt de partijraad hierover een gemotiveerd advies uit aan het eongres, nadat
hij ~n het hoofdbestuur ~n het bestuur van de
gesehorste afdeling heeft gehoord.
(4) Roye~ent van een geschorste afdeling gesehiedt door het congres.
(5) Weigert het congres het royement, dan is
daarmee de sehorsing van de afdeling opgeheven.
Art.

15:

(1)Schorsing e.q. royement van een afdeling Oillvat sehorsing c.q. royement ven aIle leden
van deze afdeling.
(2) De rechten van de laden V2~ deze afdeling, die na het royement sehriftelijk verklaren, het met het optreden van de afdeling
oneens te zijn, worden door het hoofdbestuur
in aeht genomen. Deze kunnen na het uitspreken van het royement opnieuw lid worden
en - met inaehtneming van artikel 11 van de
statuten - een nieuwe afdeling vormeno
Art.

16:

(1)Geschorste afclelingen hebben geen ander reeht
dan dat van vertegenwoordiging in dat gedeel~
te van het eongres, waarin over hun royement
wordt beslist.
(2) In dit congres kunnen de afgevaardigden
van de geschorste afdeling deelnemen aan de
bespreking van het royement, maar ze hebben
geen stemrecht.

Federaties
Art

0°

van afdelingen

17:

(1) Het huishcudelijk reglement van de partij
bevat bepalingen omtrent de vorming vanfederaties van afdelingen.
(2) He partijfaad stelt een huishoudelijk reglement vast voor deze fedexaties.
Congres
Art. 18.
('1)Het congres,bestaande uit de afgevaardigden
van de afdelingen en .de leden van hat hoofdbestuur komt een keer in de t~ee jaar bijeen.
(2) In het congres brengt iederp afgevaa~digde
een stem uit.
.
Art.

19:

Elke afdeling heeft recht op vrrr~egenwoordiging
in het congres.
wel door:
~
afgevaardigden voor afdelingen·tot en met
25 led en;
drie afgevaardigden voor afdelingen van 26
tot en met 50 leden;
vier afgevaardigden voor afdelingen van 51
tot en met 100 leden;
vijf afgevaardigden voor afdelingen van 101
tot en met 150 leden;
zes afgevaardigden voor afdelingen van 151
tot en met 200 leden
en voor
.
~ , ieder aantal
van 75 leden boven de 200 een meer.

En

.

Art. 20
(1) Het c6ngres vindt als regel plaats in april,
op door het hoofdbestuur vast te stellen data.
(2) Het hoofdbestuur kan ten aIle tijde een
buitengewoon congres bijeenroepen.
(3) Wanneer een vijfde van het aantal afdelingen, tezamen tellende een vijfde deel van het
led ental van de partij of de meerderheid van de
partijraad de bijeenroeping van een buitengewoon congres verlangt, wordt dit congres binnen
vier weken uitgeschreven.

Art. 21:
Het hoofdbestuur heeft de bevoegdheid personen,
organisaties en instanties uit te hodigen tot
bijwoning van het congr&s~
Art. 22:
D.e taak van he t congres omva t :
a. de behandeling van het politiek beleid VEm
het hoofdbestuur en hot beleid van de kamerfractiej
b. :de verkiezing van leden van het heofdb€Js-tuur;
C'. de verkiezing van vijfleden
van de partijraad als bedoe~d in art. 23, ~id 1, sub d,
ult een dear het hoofdbest4ur epgemaakte
bindende voordracht van dubbeltallen, waarbij de niet-gekozen kandidaat'als plaatsvervanger vear de gekezene optreedt;
d. de .raststelling van 'de programma's van de
partij;
e. de vaststelling Van de statuten en het hutshoudelijk reglement;
f. de behandeling van ingediende vccrstellen;
g. een ~eslissing te nemen over een voorstel
tot ontbinding ~an de partij.
P2.rtijraad.
Art •.23:
(1) De partijraad bestaat uit:
a. de do~r de~fdelingen
benoernde leden en wel
~en lid v:oor afdelingen tot en met 50 leden;
tWee leden voor afdelingen van 51 tot en
met 100 leden;
drie ·leden voor afdelingen van 101 tot en
---- met 200 leden en vo~r ieder &~~tal van
100 leden bovende
200 een meer.
b. de lede~ VQn het hoofdbestuur;
c. de leden van de l~ractie van de Tweede en
Eerste Kamer;
d.,ten h0og~te vijf leden, die dOJr het congres
rechtstreeks worden gekozen;
(2) De afdelingen wijzen plaatsvervangende leden aan voor de par~ijra.ad, die optreden bij
verhindering van het lid, wiens plaatsvervanger
zij zijn.
(3) De in lid 1, sub a, bedoelde leden van de

partijraad en deinlid
2 bedoelde plaatsvervangende leden treden af in de jaarvergadering
van de a:fdelingen en de even jaren en zijn
terstoridherkiesbaar.
Art. 24: De partijraad heeft tot taak:
(1) het benoemen van leden van de redactie
van partijbladen.
(2) a. de kand:idatenlij.stenvast te stellen
,
'yoor de verkit1zingen van leden der
Tweede en Eerste K,amerj
b. het hoofdbestuur en de ,Kamerfractf.es
van advies' te (lii3nenir1.
belangrijke
'"aangelegenhedenj'
c. de jaarverslagen van het hoofdbestuur
te bespreken;
d. de financiele rekening en verantwoording ,van het hoofdbestuur te bespreken
en decharge te verlenen aan de.pennlngmeesterj
e. de vaststelling van de c6n~ribut~e en
van het aandeel daarvan, dat aande'
afdelingen wordt afgedrageu; .
f. de jaarlijkse begroting van inkomsten
en uitgaven vast te stellen;
.
go. een financiele controle-commissie te
benoemen;
h. te besluiten over door het hoofdbe~
stuur of leden van de pa~tijraad ingediende voorstellen;
i. plannen~ ter bevordering van de activiteiten van de partij op de gebieden
van propaganda, scholing en vormihg van
leden en fD-.'"lctionp.rissen
vast te stellenj
j. te voorz:len in tussentijdse vqcatupes,
in hethoofdbestuur
ontstaan;
k. het vaststellen van reglementen, vao~
zover ait niet behoort tot de taak
van het congres.
,

"

<.

Art" 25:
Voorzitter en secretaris van het hoofdbestuur
zijn respectievelijk voorzitter en secretaris
van d e partijraad.

Art. 26:
Het huishoudelijk reg-lement hevat nadere bepalingen omtrent de werkwijze van de partijraad.
Art. 27:
In de ~artijraad

brengt

leder lid ~~n stem uit.

Art. 28:
Het hoofdbestuur heeft de bevoegdheid, personeD,
organisaties en instantles uit te nodigen tot
bijwaning van de vergaderingen van de partijraad.
Art. 29:
(1) De partijraad komt tenminste twee keer per
jaar bijeen en voorts zo dikwijls als het hoofdbestuur dit nodig acht.
(2) Een vergadering van de partijraad wordt
oak gehouden als een derde van de partijraad
daaram verzoekt.

Art. 30:
(1) De leiding van de partijber'ust bij het
hoofdbestuur.
(2) Het hoofdbestuur bestaat uit 17 leden, van
wie er 16 door het congres worden gekozen.
(3) Van het hoofdbestuur kunnen ten hoogste
drie leden van' de Eerste of TweedeKamerfraktie
deel uitmaken.
(4) De voorzitter van de Tweede Kamerfractie
is lid van het hoofdbestuur.
Art.

31:

De kandidaatstelling
bestuur is geregeld
mente

voor leden van het hoofdin het huishoudelijk regle-

Art. 32:
(1) Het dagelijks bestuur bestaat uit 51eden.
(2) Voorzitter en secretaris en penningmeester
worden in funktie gekozen.
(3) Zij vormen met twee door het hocfdbestuur
uit zijn midden aan te wijzen leden het dagelijks bestuur.
"

!:rt• 33:
Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de partij, met de voorbereiding
van de in congres, partijraad en hoofdbestuur
te behandelen zaken en met de uitvoering van de
besluiten van congres, partijraad en hoofdbes'~uur•
Art. 34:
Voorzitter, secretaris
genwoordigen de partij

en penningmeester vertein en buiten rechte.

G~2:dmiddelen~
d"::--'~~'c. 3 5

:

De geldmiddelen der partij bestaan uit:
a. contributies;
b. schenkingen;
c. erfstellingen en legaten;
d. andere inkomsten.
Art. 36:
Overeenkomstig
artikel 24 van de Statuten stelt
de partijraad vast, welke contributie de leden
z~llen betalen en welk gedeelte daarvan door
het hoof'dbestuur aan de afdelingen wordt uitgel'!eerd~
.i\rto

37:

-n) Het toezicht

op de boekhouding, de administ:catie en de geldmiddelen wordt ui tgeoefend
door een financ:i~le,controle-commissie,
welke
door de partijraad wordt benoemd.
(2) Het hoofdbestuur kan de commissie desgewenst doen bijstaan door een accountant.
;?artijbladen.
!\.rt. 38:
De partijraad benoemt de leden van de redakties
VaIl periodieken, welke door de partij worden
liitgegeven.
Co~missie

van beroep.

Art. 39:
De partijraad

Try

benoemt

een commissie

van be-

raep, als genoeriidin cirtikEiI5 van deze statuten.
(2) Deze commissie bestaat uit vijf leden en
vij:f plaatsvervangende
leden.
Regle'menten.
Art.

1.0:

Naast het huishoudelijk
reglement voor de afdelingenstelt
de partijraad reglementen vast
voor de provinciale fed:era:ties en p.ndere, welke algemeen geldig zijn.,
Art. 41:
De door het congres'ofde
partijra~d ~astgestelde reglernenten, alsmede de beslissingen
van congres, partiJraad en hoofdb~stuur mogen
niet in strijd zijn met deze statuten.
Art. 42:
In gevdllen, waarin de sta~en of enig reglement niet voorzien, beslist het hoofdbestuur,
onder verantwoording
aan de partijraad, ~~spectievelijk het, congres.
Verenigingsjaar.
Art. 43:
Het verenigingsJaar,
tevens boekjaar loapt van
1 oktober tot'en met 30 september, met'uitizondering van het eerste jaar, dat loopt van
4 april 1970 tot en met 30 september 197-1.'
O~tbinding
Art.

van de partij.

44:

BijOntbinding van de partij geschiedt de liquidatie
door het dagelijks bestuur., overeenkoIIlstig
art. 1702 van het Burgeli j:k" ~ietboek, met dien
verstande, dat bij het ontbindingsb;esluit tevens kan ~orden bepaald, welke andere bestemming, dan die in artikel 1702 van het Burgerlijk Wetboek, aan het batig saldo kan worden
gegeven.
Statuten
Art. 45:
Wijzigingen

in deze

statuten

treden

eerst in

werking, nadat daarop koninklijke
is verkregen.

goedkeuring

Art. 46.
De partij is aangegaan voor de tijd van negen
en twintig jaren en elf·maanden, te rekenen
van de dag van oprichting, zij-n:de4 april 1970
en dus eindigende op J maart 2000.

1•
Art.
Zij, die tot de partij willen toetreden meld en
zich aan bij het afdelingsbestuur ter plaatse
of'of bij het hoof'dbestuur.

Art.
2.
(1) Degene, die zich aanmeldt als lid Van de
partij,wordt
als zodanig ingeschreven, nadat
de ledenvergadering der af'deling daartoe heef't
besloten.
(2) Daartoe wordt in elke ledenvergadering
meegedeeld, wie zich als lid hebben aangemeld.
(3) Mochten tegen de inschrijving van een kandidaat-lid ter vergadering schrif'telijk of'
mondeling bezwaren worden ingediend, dan wordt
over zijn toelating in deze vergadering schriftelijk gestemd.
(4) Wordt een kandidaat-lid niet als lid aanvaard, dan ontvangt hij daarvan binnen twee
weken schrif'telijk gemotiveerd bericht van
het af'delingsbestuur, onder mededeling, dat
hij binnen een maand na ontvangst van de af'wijzing in beroep kan gaan bij de commissie
van beroep.
(5) De comrnissie van beroep beslist over dit
beroep binnen twee maanden, nadat betrokkene
dat heeft ingesteld en deelt hem de beslissing
binnen een week schrif'telijk mede.
Art.
3.
(1) Een Yoorstel tot royement van een lid wordt
als punt op de acenda van de ledenvergadering
c.q. de hoof'dbestuursvergadering opgenomen.
(2) Het betrokken lid wordt hiervan tijdig
schriftelijk mededeling gedaan onder vermelding van de redenen, welke tot dit Yoorstel
hebben geleid.
(3) Als tot royement van een lid is besloten,
ontvangt de betrokkene daarvan binnen twee

"

"

~eken 8chr~telijk bericht van het afdelingsbestuur, c.q. het hoofdbestuur onder mede-deling, dathij binneneen
maand na ontvangst
van deze mededelingschriftelijk
in beroep
kan gaan bij de commissie van beroep. Daarbij
wordt aan het betrokken lid de naam en het
adres van de secretaris van de commissie van
be~oep medegedeeld.
(ll) De commissie van beroep beslist over di t
beroep binnentwee
maanden, nadat betrokkene
dit heeft ingesteld, en deelt hem de beslissing binnen een week schriftelijk mede.
(5) Het lid, dat is geroyeerd, k~n tot aan de
uitspraak van de cornmissie van beroep geen
gebruik maken van de rechten, aan het lidmaatschap verbonden.
(6) Het hotifdbestuur besluit niet tot het
royement van "een lid nadat het dit lid en het
betrokken afdelingsbestuur heeft gehoord.

Art.

4:

(1)

De commissie van beroep beslist niet alvorens
zij iemand, die niet aanvaard is als lid, of
het lid dat is geroyeerd, in de gelegenheid
heeft gesteld, zirih fri haar vergadering te
verdedigen.
De b,etrokkene mag - inplaats daarvan - zijn
verweer ook schriftelijk indienen.
(2) De commissie van beroep doet geen uitspraak alvorens na de betrokkenen ook het afdelingsbestuur, c.q. het hoofdbestuur, in de
gelegenheid te hebben gesteld, de genoemen
beslissing toe te lichten.
(J) De comrniss,ievan beroep d,oet van haar beslissingen mededeling aan het hoofdbestuur en
aan de betrokkenen.

Art.

5: (1)

Een lid dat langer dan zes rnaanden in gebreke
blijft de verschuldigde contributie te voldoen,
~ordt door het afdelingsbestuur van de ledenlijst afgevoerd.

- 14 (2) Het afdelingsbestuur besluit hiertoe niet,
dan nadat dit lid schriftelijk van zijn Voornemen in kennis is gesteld, en hem gedurende
een maans de gelegenheid is geboden, zijn contributieschuld te voldoen.
AFDELINGEN
Arto

EN GEMEENTELIJKE

FEDERATIES.

6:

(1)

Met inachtneming van artikel 11, lid 2,
der statuten vormen de leden, woonachtig in
dezelfde gemeente, een afdeling.
(2) In af\djking van het eerste lid kunnen
met toestemming van het hoofdbestuur in eenzelfde gemeente meer afdelingen worden gevormd.
(3) Afdelingen, welke in eenzelfde gemeente
bestaan vorr..entesamen een gemeentelijke federatien
(4) Leden, woonachtig in gemeenten, waarin geen
afdeling is gevestigd, kunnen tesamen een regionale ~fdeling vormen, dan wel worden ingedeeld"bij een nabij gelegen afdeling.
(5) In het buitenland wonende leden worden ingedeeld bij de afdeling hunner·keuze.
Art.
7:
Inrichting1 taak, verplichtingen, bevoegdheden
en we~kwijze van afdelingen en gemeentelijke
federaties zijn omschreven in het voer aIle
afdelingen en gemeentelijke federaties geldende huishoudelijk reglement, bedoeld in art. 12
en 17 der statuten.
PROVIKCIALE

FEDERATIES.

Art~:
Afdelingen gelegen binnen een provincie vormen
tesamen een provinciale federatie.

b-rto

__
9:
Inrichting, taak, verplichtingen, bevoegdheden
en werkwijze zijn omschreven in het voor alle
provinciale federaties geldende huishoudelijk
ieglement, bedoeld in artikel 17 der statuten.

CONGRES
Art ~ 10:

Voorstellen ter behandeling op het congres
kunnen worden ingediend door afdelingen en
hoofdbestuur.
Art..

11:

(1) Tenminste tien weken voor het congres deelt
het hoofdbestuur aan de afdelingen de tekst
mede van de voorstellen welke het aan de arde
wil stellen.
(2) Tenminste 3es weken voor het congres kunnen de afdelingen eigen voorstellen en amendementen op de voorstellen van het hoofdbestuur
indienen.
(3) Het hoofdbestuur kan zijn amendementen op
de voorstellen der afdelingen in de beschrijvingsbrief opnemen.
(4) Het hoofdbestuur kan voorstellen van afdelingen welke niet duidelijk zijn geformuleerd, in overleg met deze afdelingen wijzigen, zonder aan de strekking iets te veranderen.
~~:

De beschrijvingsbrief, omvattende:
a. de voorstellen en amendementen van het
hoofdbestuur,
b. de voorstellen en amendementen van de afdelingen,
c? de tweejaarlijkse verslagen der Kamerf'racties,
d? de namen der voor het hoofdbestuur en de
partijraad gestelde kandidaten,
wordt uiterlijk vier weken voor het congres
aan de afdelingen toegezonden.
1J :
Het ledental, waarnaar het aantal afgevaardigden voor elke afdeling wordt bepaald,
is dat op 1 januari van het jaar, waarin het
congres wordt gehouden.
Art.

(1)

(2) De afgevaardigden
der afdelingen
mosten
lid
zijn
van deze afdelingo
(J)Iedere
afgevaardigde
moet voorzien
zijn
van een geloofsbrief,
waaT'voor ,het forIDulier
door
het hoofdbestuur
wordt verttrekt.
(4) Naast de afgevaardigden
kUrL~en ook plaatsvervangende
afge"'iaa:..~digden bij
een bepaald
onderYisrp het ,;~-oord~roeren :Ln plaats
van d e afgevaa::,digden wiens plaatsvervangers
zij
zi,jn.
(5) Afgevaardigden
naar het cong~es hebben
blanco mandaa~.
'
Art,

14:
De--afGslingen
d:2agen zelf' de kosten
van
hun afgsvaardigden
naar het congres.
(2) In ~ijzon~ere
gevallen
kan door het hoofdbestuur
een tegemoe-':koming worden gegeven.

(T)

Al~t" 15:
TTfOn~:fhankelijk
val1. het bepaalde
in art.
21
der statuten
nodigt
het hoofdbestuur
in elk
,geval tot deelrieming
aan het congresuit
de
leden van de partijraad.
(2) Dc leden van de partiJraud
hebben recht
o'yer c:'.lle aan de orde zijnde
onde:L~werpenhet
Noord te V08re,n •
.Art
16:
iI1~i'-:,~I.~kj.ng van hct in a:::,tikel 11 bepaalde
kW1.nen ~n hat Gongres door het hoofdbestuur
en doo~.~·ceru:L:'rs-::;ezes 3.:fge"'raa::.~digdengeza.melijk
a2endementen
~orden ingedie~d.
0

A;: ~.;~_"_2:z.~
VO(HsteTI:.len ....hehoudellS voorstellen
van de
orae _. }'.L:.:r::ent}.jdens het cong:::'f')sn:i..e·cworden
bshandeld?
3.:'.3 S:l.j r:..ie-c :Ln de beschrijvings~
brief zijn opgenomen.
Art ~

'j

[3:

Tl r Het

is openbaar.
k-'~ n' ",.'.
hoo+'dbe"'tuu-~
voorstellen
.L
onder-'.lerpon in besloten
zitting
te behandelen.
(3) Het cong-res beslist
alsdaJl.o

(r>'

c.:./

congres

IT';
",j·+o·'_·"1'1
'~..L.....,v;J
•.....
L.l~ .•..

__ u.J...•..

..i.,,-,u

.J.L __

~:.J

-

Art ~ 1~:

Eet hoofdbestuur
kan spreektijdrantsoenering
toepassen ten aanzien van allen, die het recht
hebben in het congres het woord te voeren.

Art.
m

20:

D;-lederi vall de partijraad
en hun plaatsvervangers,
bedoeld in ar~ikel 23, lid 1, sub
a en d der statuten, wnrden voor twee jaar gekozen.
(2) Plac'ltsvervangell.deleden van de in art. 23
lid 1, Gub d, gekoze~ leden van de pa~tijraad,
die in de plaats zijn getreden van een lid van
de partijraad
dat als zodanig is afget~eden,
hebben zitting voor het resterende
gedeelteo
Voors~ellen
ter behandeling
in de part~jraad
kunne.ll\'1ordeningediend
door het hoof'dbestuur
en door de leden van de partijraado

brtr.

22:
De onderwerpen,
genoemd in artikel 24 der
sta"cuten sub c. d? e en f worden behandeld
in
een vergaderin~,
welke v&6r 1 februari wordt
gehouden.
}'1.rt"
7 ~ '.

2:3:
-

..

\ ;) Een 7ergaae~~111g van d e parti,jl~aad wordt
.:
'3L::l:i...nste
ZG 8
wek2n van tevorel1 ui tge schreveno
(2) Voarstellen ter behandeling maeten uiterJijk vier waken van te voren bij het hoofdbe-·
st'_mr zi~n binnengekomen.
(3) De Yolledige agenda ~et bijbehorende
stu2<l,-e:c
\\ordt tenminste
t',veeweken yeor de
vergadering
aan de leden van de partijraad
toegezoncJen.
(4) In spoede~sende gevallen kan hot hoofdbestuur van deze term~jn afwijken.
(5) A.•
;le~"-dQrnenten
op 7oorsteJ_len kllIlnennag
tar vergadering
worden ~ngediend.

-
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(6) Kandidaatstelling door de afdelingen en
het hoofdbestuur in tussentijdse vacatures
in het hoofdbestuur dient te geschieden uiterlijk twee weken voar de vergadering van de
partijraad.
(7) Deze kandidaatstelling dient schriftelijk
te geschieden en vergezeld te gaativan een
bereidverklaring van betrakkene, een kandidatuur. te aanvaarden.
(8) AIle leden van de partijraad hebbem het
recht, in deze vacatures kandidaten te stellen.
(9) Ten aanzien van de voarziening in tussentijdse vacatures kan het haofdbestuur een aanbeveling uit de gestelde kandidaten doen.
Art

0

24:

Het hoofdbestuur zendt binnen twee weken na
een vergadering van de partijraad een overzicht van de genoemen besluiten aan de afdelingen en de leden van de partijraad.
HOOFDBESTUUR.
Arto 25:
De leiding van de partij, het beheer der geldmiddelen, de uitvoering van de besluiten van
het congres en de partijraad en de hand having
van de statuten en reglementen is apgedragen
aan het hoofdbestuur.
Art. 26: (1)
Het hoofdbestuur en de afdelingen hebben het
recht kandidaten te stellen voor het hoofdbestuur.
(2)Kandidaatstelling geschiedt tenminste vier
weken voor het congres en bij tussentijdse
vacdtures tenminste twee weken voor de vergadering van de partijraad, waarin in een vacature moet worden voorzien.
(3) Elke kanidaatstelling dient vergezeld te
gaan van een schriftelijke bereidverklaring;
indien meer dan een afdeling dezelfde kandidaat stelt, behoeft deze slechts e~n bereidverklaring af te geven.

(4) De namen van alle gestelde kandidaten
worden in de beschrijvingsbrief
opgenomen,
daarbij wordt vermeld
wie de kandidatuur
heeft
gesteld"
Art, 27:
Op het tweejaarlijkse
congres
treden alle leden van het hoofdbestuur
af, tenzij zij ambtshalv8zitting
hebben.
Zij zijn aanstonds
herkiesbaar ~
Art.

28:
Al~ er niet meerkandidaten
gesteld
zijn
dan er vacatures
zijn te vervullen,
zijn de
kandidaten
bij enkele kandidaatstelling
ge··
kozeno
(2) Als er meer kandidaten
zijn gesteld
dan er
vacatu~es
zijn te vervullen,
wordt een stemming gehouden.
(3) Het hoofdbestuur
is bevoegd
in het in lid
2 bedoelde
geval een aanbeveling
te doen uit
de gestalde
kandidaten.

Tf)

Art, 29:
TllD;-·voorzi
tter is belast met de algemene
le:i.ding en de coordinatie
van het werk van
het hoofdbestuur.
Hij vertegenwoordigt
de
partij naar "buiten.
(2) De secretaris
is belast
met de zorg voar
de p~t~tij ....
organisatie
(3) De perillingmeeGter is belast met het financ.ieo~~_ ~Jclle;3~ ~
1)

!::~t'2...._3Q:
Het hoofdbestuur
kiest uit zlJn midden
vice-voorzitters,
aBn tweede
secretaris
een ~weede penningmeester.
Jl.r-t

t:.

twee
en

J1 :

Iede:!:'lid van het hoofdbestuur
heeft het recht
vergadGringen
vanrn afdelingen
en federaties
Gll hun bcsturen
bij te wonen en in deze vergaderingen
het woord
te voeren.

STEMMINGEN.
Art ~ 32:
Ten aanzien van stemmingen voor alle organen
van de partij gelden de volgende regels:
a. over zaken wordt mondeling gestemd;
b. over personen wordt schriftelijk gestemd;
c. bij stemmingen over zaken - hieronder ook
begrepen voorstellen van orde - en personen
beslist de volstrekte meerderheidi
d. bij een gelijk aantal stemmen v60r en tegen
is een voorstel verworpen;
e ••in afwijking va..'1.
de leden c en d is een
voorstel tot wijziging van de statuten eerst
dan aanvaardy als deze aanvaarding met
meer dan twee derde deel der uitgebrachte
stemmen is geschiedt;
f~ wanneer bij een stemming over personen niet
het vereiste aantal kandidaten de voltrekte
meerderheid der stemmen behaalt, vindt een
herstemming plaats tussen de niet bij de
eerste stemming gekozen kandidaten, die de
meeste stemmen op zich verenigden~ waarbij
ten hoogste tweemaal zoveel kandidaten in
her stemming komeu als er nog vacatures te
vervullen zijn;
g. als er meer kandidaten de volstrekte meerderheid behalen dan er vacatures zijn te
vervullen, worden de kandidaten gekozen
verklaard die het hoogste aantal stemmen
behaalden;
h, bij een gelijk aantal stemmen beslist indien nodig - het lot.
Art. JJ:
(1) Blanco en ongeldige stemmen tellen bij
het bepalen van de uitslag van de stemming
niet mee.
(2) Een stembiljet is in elk geval ongeldig
als daarop de naam voorkomt van een persoon,
die niet kandidaat is of als er meel of'minder namen op voorkomen dan er vacatu~es te
vervullen zijn.

KAt~DIDAATSTELLING
LICHAMEN.
Art .•

VOOR VERTEGEN1.100RDIGENDE

34:

De kandidaatstelling voor de verkiezing van
leden van vertegenwoordigende J.ichamen vindt
plaats overeenkomstigde
bepalingen van een
door de partijraad vast te stellen reglement
voar de kandidaatstelling.
GELDHIDDELEN.
~~"._---_._-..

Art, 35:

Tll-il;t

hoof'dbestuur stelt regels voar de wJ..Jze,
"laarop·de leden de cont.-ributiemoeten betalen.
(2) Wijziging van de contributieregeling door
de partijraad kan uitsluitend ingaan op 1 okt.
van het verenigingsjaar, volgend op dat, waarin dat besluit is genomen.

!£:t~J~:

Het hoofdbestuur keert het aandeel van de contributie, dat het aan de afdelingen moet afd~~ager- per kwartaal ui.t en wel binnen een maand,
nadat hat kwartaal is verstreken.
Art" 37:
(1) De financiele controle-commissie bestaat
uit drie leden en drie plaatsvervangende leden.
(2) De leden en de plaatsvervangende leden van
de financi~la controle-commissie hebben ten
hoogste drie jaar onafgebroken zitting.
(3) Ben deT leden en een der plaatsvervangende
leden is niet herkiesbaar.
~ISSIE

VAN BEROEP.

Art ._38:
De ka2didaatstelling voor leden en plaatsverva!'.gendeleden van de commissie van beroep geschiedt door de leden van de partijraad op door
het hoofdbestuur vast te stellen wijzeo

~1:}:!, 39:
Leden van het hoofdbestuur en van de partijraad
k1L.'L"1.en
geen deel uitmaken van de comm:l.ssie

van beroep.
Art. ~O:
Een lid van de commissie van beroep neemt
niet deel aan de behandeling van een beroepzaak, waarbij een lid of een kandidaatlid uit
zijn afdeling is betrokken of waarbij hij op
andere wijze is betrokken.
SLOTBEPALINGEN.
Art. 41:
Als zi;h een geval, als bedoeld in artikel 42
der statllten1 voordoet, zal het hoofdbestuur
aan het eerstvolgende congres voorstellen
doen om in de gebleken leemte(n} te voorzien.
Art. 42:
Het huishoudelijk reglement treedt in werking
cnmiddellijk nadat het door het congres is
vastgesteld.

