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Statuten van de Vereniging
Vrijheid
en Democratie
\

Voll<spartij voor
'

Artikell

Artikel4

N aam en zelel

Doel en middelen

L I. De vereniging is genaamd:
Vrijheid en Democratie.
1.2. Zij kan worden

aangeduid

Volkspartij

voor

als VVD.

4.2. Dcze beginselen worden nader
in een door de algemene vergadering
len beginselprogram.

1.3. Zij heeft haar zetcl te 's-Gravenhage.
Artikel2

Begripsbepalingen
In deze statuten en in de krachtens deze statuten
vast te steHen reglcmenten wordt verstaan onder:

algcmelle vergadering:
de vergadering
van afgevaardigden
van afdelingen van de VVD a!s gcregeld in de artikelen
17 lot en met 20.

jaarlijkse algemene I'ergadering:
de algemene vergadering die ingcvolge
elk jaar voor eenjuni wordt gehouden.

4.1. De VVD stelt zich ten doel de toepassing
bevorderen van de liberale beginselell,

artikd

te

omschreven
vast te stel-

4.3. De VVD strccft dit doe! na door alle wet·
tige middelen die aan het docl bevorderlijk
zijn,
in het bijzonder door:
I. het verder olltwikkelen,
verdiepen en verbreiden van de liberale b~ginselen en het vergroten
van hun invloed op de nationale en internationale
politiek;
2. het bevorderen
van de verkiezing
van leden
van de VVD in de vertegenwoordigellde
licha-

men.
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Artikel5

Leden

cettlrales:
de kamercentraIes,
statencentrales,
districtscentrales en ondercentrales,
als omschreven
in
arlikel 14.

centralevergadeli',g:
I. indien tot de centrale
behoort:
de vergadcring
van de afdclingen
die
centrale behoren;
2. indien de centrale uit
ledenvergadering
van die

meer dan een afdeling
van afgevaardigdcn
tot de desbetrelTende

leden worden ollderscheiden
ereleden;
led en van verdienste;
gewone ledcn;
aspirant-Ieden.

in:

Artikel6

Ereleden
een afdeling
afdeling.

bestaat:

de

qfdeling:
cen ovcreenkomstig
artikel J 3 opgerichte
selijke organisatie van de VVD.

plaat-

ledellvergadering vall eell qfdeling:
de vergadering
behoren.

De
I.
2.
3.
4.

van de leden die tot die afdeling

6.1. Erekden zijn zij die wegens hun bijzondere
verdienstw
als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd.
6.2. De "Igl:mene vergadering
kan aan ere led en
de titel van erevoorzitter
verlenen.
Artikel7

Leden van verdicnste

fractie:
de als zodanig gezamenlijk
digend lichaam optredende

in een vertegenwoorleden van de VVD.

commissic vall beroep:
de in arlikel 32 omschreven

commissie.

Artikel3

Duur
De VVD is op vierentwinlig januari negentienhonderdachtenveertig
aangegaan
voor de duur
van negenentwintig
jaar en ruim elf maand~n,
eindigende eenendertig
december negentienhonderdzevenenzeventig;
deze duur is op negen
deceniber negentienhonderdzevenenzeventig
verlengd voor onbepaalde tijd.

7.1. Leden van verdienste 7.ijn led en die wegens
hun bijzondere
verdiensten
"oor de VVD, dan
wel voor een afdeling of centrale. als zods!l!g zijn
benoemd door de ledenvergadering
van cen afdc!ing, cillderscheidenlijk
de centralevergaderi~g
van een centrale.
7.2. De ledenvcrgadering
van ecn afdcli!1f;, or~·
derscheidenlijk
de centraievergadering
V3n cen
centrale, kan aan leden van verdienste
d~ t-tel
verlenen van crevoorzitter
van de afdeE:1g, 00derscheidenlijk erevoorzitt~r
van de centrale,
Artike18

Gewone leden
Als gewoon

I

Statu ten ell reglementen

lid kunnen

tot de VVD wordell

toe·

gelalen zij die de bij de wet vaslgestelde leeftijd
voor het aetief kiesreeht hebben bereikt of in het
kalenderjaar van toelating bereiken, die niet ten
gevolge van een reehlerlijk gewijsde het aetief
en/of passief kiesreehl hebben verloren en van
wie kan worden verwaeht dat zij de liberale beginselen zijntoegedaan.
Artikel9
Aspirant -lcden
9.1. Als aspirant-lid \;unnen tot de VVD worden tocgelaten zij die nog niet de bij de wet vastgestcldc leeftijd voor het aetief kiesrecht hebben
bereikt of in het jaar van toelating bereiken en
die ol'erigens voldoen aan de in anikel 8 gestelde vereisten.
9.2. Aspirant·leden hebben geen stemreeht en
kunnen niet worden bcnoemd in bestuursfuncties; overigens hcbben zij dezelfde rechten en
verplichtingen als gewone !eden.
9.3. Or een janusri van !Jet jnar waurin zij de
bij de wet vastgcstelde leeflijd voor het aetief
kiesreeht lx;reiken, worden aspirant-Ieden gewoonlid.
ArtikellO
Aanvang

van het lidmaatschap

10.1. Het lidmaatschap vangt a:1Obij ontvangst
van de aanmelding door de algemeen secrelaris.
10.2. De leden behorm tot de afdeling waarin
hun woonplasts is geIegen; elke gerneente cehoort tot een afdeling.
10.3. Op diens verzoek kan een lid behoren tot
cen andere afdding dan die waarin zijn woonplants is gelegen, dan wel niet tot een afdeling
behoren; op zodanig verwek beslist het hoofdbestuur, dat aan de inwilliging voorwaarden
kan verbinden.
10.4. Binnen twee maanden nadat cen aanmelding voor het lidmaatschap a1s bedocld in artikel
10.1 ler kennis is gekomen van het bestuur van
de afdeling tot welke het nieuwe lid ingevolge
het bepaalde in artike! 10.2 of 10.3 zou gaan behoren, beslist het bestuur van die afdeling over
de toelating van dit nieuwe lid; wanneer het
nieuwe lid niet lot een afdeling ZQU gaan behoren,
beslist het hoofdbestuur binnen twee maanden
na onlvangst van de aanmelding door de algemeen seeretaris.
10.5. Wie niet tot de VYD is toegelaten, kan
nadien sleehts ais lid worden toegelaten ingevolge een daartoe strekkend besluit van het
hoofdbestuur, op grond van cen aan het hoofdbestuur gerieht verzoek a1snog te worden tocgelaten.
10.6. Tegen niet-toelating staat voor de betrokkene beroep open bij de commissie van beroep_

Artikelll
Eind~ van het lidmaatsr:hap
11.1. Het lidmaatsehap eindigt:
1. door de dood van het lid;
2. door schriftelijke opzegging door het lid;
3. door schriflelijke opzegging door het hoofdbestuur;
4. door ontzetting_
11.2. Bij opzegging van het lidmaatschap door
het lid behoof! geen opzeggingste.rmijn in aeht
te worden genomen; de opzegging gaat in legen
het einde van het kalenderjaar, tenzij het lid verklaart de opzegging op kortere termijn te willen
doen ingaan;
11.3. Opzegging door het hoofdbestuur heef!
plaats:
1. wegens nalatigheid de jaarlijkse bijdrage te
\'oldoen;
2. na het in kracht van gewijsde gaan nn een
vonnis dal ten gevolge heen dat het aetief en/of
passief kiesrecht van de betrokkene verlorcn
gaat;
3. wanneer een lid 0;; andere wijze heeft opgehouden aan de in artikel 8 gestclde vereisten
te voldoen;
4. wanneer van de VVO niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren
11.4. Tot ontzetting zijn gelijk.elijkbevoegd:
1. het hoofdbestuur;
2. de ledenvergadering van de afdeling waartoe
hellid behoor!.
Ontzetting kan aJleen worden uitgesproken,
wanneer een lid in strijd handelt met de statuten,
de door de algemene vergadering vast te stellen
reglew-entcn of besluiten, of wanneer hij de
VVO op onredelijke wijze bcnadeelt.
11.5. Degene die het Iidmaatsehap is opgezegd
door het hoofdbestuur op grand van artikel 11.3
onder 3 of 11.3 onder 4 of die uit het lidmaatschap is ontzet, kan slechts opnieuw als lid lot
de VVO worden toegelaten ingevolge een daartoe strekkend besluit van het hoofdbestuur, genomen op grond van een aan het hocfdbestuur
gericht verzoek lot wedertoelating.
11.6. Tegen een opzegging van het lidmaatschap
door het hoofdbestuur op grond van artikc! J 1.3
onder 3 of 11.3 onder 4 en tegen een besluit
tot onzelling staat voor de betrokkene beroep
open bij de commissie van beroep.
Artikell2
Rechten van de leden
12. L De leden hebben toegang tot de ledenvergaderingen van de afdeling waartoe zij behoren,
lot de centrale· vergaderingen van de centrales
waartoe hun afdeling behoort en tot de a1gemelle vergaderingen; zij zijn bevoegd in die vergaderingen het woord te voeren_
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12.2. De creleden. Ieden van verdicnste en gewone leden hebben stemreeht in de ledenvergade.ring Vtin de afdeling waortae zij beharen;
dit slemreeht
is persoonlijk
en ni"t overdraagbaar.
12.3. Omermindcrd
het bepa?Jde in artikel 33
kan in door de algerncnc vccgndertng vast te
stell en rq;Jcmenten
op de kandidaatstdling
voor

Jedcn van de vcrtcgcnwoordigende

licb:.Hnenwor·

den bcpaald. dat in vergoderinr.en
",aarin een
kandidalcnlijst
voor
een vcrter,enwoordigend
liehaam wordt va,tgesteld
geen stemrecht
toekomtaan:
I. led en die zijn uitgesloten
van deelneming
Ran de vtrkic7.ing voor het dcsbetreffende
vcrtegenwoardigende
lieh"alll;
2. Ieden die tot
de Y V D zijn toegetreden
na
een bepaalde
datum.
die niet langer dan 7.es

maandcll

voor de dug van de kandiJaotstellillg

voor de wrkiezing
van het d';sbetrcITendc
vcrtegenwoordigcndc Iichnam nwg Iit,ben.
12.11. Voor zover de lIit hetlidmaatschap
voort"loeiende ,,'ehttn en vcrp!ichtingcn
van de Icd,'n
nict in de $tarutcn ,vordell f,~nncmd. worden
zij gercgeld in het huishondciij,:
regkrnent.
in

de andere door d~ a1r,cmene vcrgadcring vast
te stdlen rcglernentcn en in do: rer,lcmcmen van
de afdclingen
haren.

en eenlraJes

waartoc

die leden be-

Artikell3

Afddinr.cn
13.1. In elke gcmeente waarin ten minste zeven
Icden "an de YYD hlln woonplaats
hebben, \;an
een afdcling worden opgeriebt.
13.2. Dc opriehting
geschicdt door ccn besluit
van cen vcrgadering, waarvoor aile in de des bctreOcnde gcmeente wonende Ieden van de VVD
worden uitgenodigd.
13.3. Het besillit tot opriehting behoeft de gocdkeuring
van het hoofdbcstuur
en treedt eerst
in werking nadat dele r,l)cJkouring
is \"Crleend;
alvorens deze gocdkellring
te lerlent'n hoart het
hoofdbt'stuur
de besturen van de afdding en v~n.
de kamereentrale
tot welker gebied de desbetreffende gemt'cnte beboort.
13.4. Een afdeling die op cen januari van enig
jaar minder dan lien Ieden telt. kan door het
hoofdbestuur.
gehoord
het bestuur ven de kamereentrale
waartoe de afdelingbehoort.
worden
ontbonden.
13.5. Tegen een besluit tot ontbinding
aJs bedoekl in arti!:el 13.4 staat voor de betrokken
afdeling berocp open bij do eommissie van b·,roep.
13.6. Een afdeling waarvan het gcbied een ge·
meente OJlllat kan olercenkor."tig
hij hnishoudelijk reglement
vast te Melien. regels in een of

I

Slawlen

en reglemelltelf

meer gedeelten
instellen.

van die gemccnte

onderafJelingen

13.7. Het hoofdbe5t~ur
bn,
gehoord de bcsturen van de desbetreffende
kamereentrale
en afdeling,een besluit nanen dan wel intrekken:
1. dat een afdoling meer dan een gemeente omvat;
2. dat in een gemeente meer dan cen afdeling
wordt opgerieht.

Artikel14

Centrales
14.1. Dc ardelingen binnen de kieskringeil
waarhet Rij): ingcvolge artikel E 1 van de Kieswct is
verdccld. vormen kamereentrales.

in

14.2. De

afdelingcn

billnen

de

wan-dn clke provincic ingevolge
de Kieswct is verdedd.

kieskringen

artikel El van

vorro~n statencenu·eles.

14.3. Dc afde!ingen binncn de bij de \\"d vastgcstclde kieskrinr,ell
voor een bestulJrlijk
or",nbaer lichaam dal het gebied van meer cbn "en
maar niet {'en gchele
vormcn dislrictscclltraks"

gC01CCnlC,
Yal~

provincic

(JITI-

14.4. Onder voorbehoud
van goedJ:euring
door
het hoofdbcstullr
kunnen de afdelingc!l
binr-en
twee of meer kieskringen
zich tal (en gelamcnJijke centrale ven:nigcn~ voar zoJanig b·~·
sluft is vcrcisl ct(it de ccntrale\'erga(le-ring~n
van
de betrokken
eentrales
en de mcerderh('id
van
de Icdcnvergaderingen
van de afdclingcn
in ell;
van de bClrokb:n centrales zieh voor de vcreni·
ging binnen een centrale
lIitspreken;
vom de
herrocping
van zodanig besluit ;, sleehls vcrt';st
dat hetz(j de centralevergadering
"an de gClamenlijke centrale. hetzij de mcerderheid
van de

lcdcnvcrgndcringcn van de afddingen in
de betrokken
kieokringen
ping lIitspreekt.
14.5, Yocr

de samenstelling

zich

voor

c~n van

de herroe-

"an organen

waar·

in een gezamcnlijkc c.cnlfale aIs ZOd211ig is "'~r~
tCt-cl1woordigd. v/ordt bij d·; samen$tdlin~
van
die venegenwoordiging
lOved moge:ijk
gchandeld a1sof in elke kieskrin& cen afzonderlijkc
centrale bestaat.
14.6. De afdelingen
in door het hoofdbcstuur
ovcreenkomstig
het huishoudelijk
regJcment "ast
te stellen gebieden, vormen ondereelllrales.

Artikel15

Reglcmenlcn van afdelingen
en ccntrales
15. I. De ledenwrgadering
van een afddi~g.
ondcrseheidenlijk
de eenlraJeverpd~ring
van
een centrale. stdt een fef',kment van de arJding
onderscheidenlijk
centr;;]e ,'ast; zolang zl'd"nig

rcglenlent nog niet is vastecstcld
of in wcrkine
getreden, geldt het door het hoofdbestllur
vast
te stell en JiloJelrcglemcnt
voor afdelingen onderscheidenlijk eentrales.
/.r"": ....•....

\,,)

15.2.

,'nrr nfdelirrgcn

en centrales

en wij1.igingen daar\'an bchocven de go:dkcuring
van het hoofdbestllur;
zij treden niet in werkirrg

Artikel18

a!vorens deze goedkcuring

J aarJijkse algemenc vcrgadering

15.3.

•

Rccdementen

2. onderwcrpen
die door het hoofdbestuur
of
het dageiijks bestuur worden vO'Jrgestcld; een en
ander \'Oor zover de algemene vergadering
met
meerderheid
van twee derdcn
van d~ uitgebraehle stemmen tot de behandeling besluit.

lIet

hoofdbcslllur

is verleend.
onthoudt

de goedkell-

ring aan cen rcgkment of daarin voorkomcndc
bepa!ingcn or grGnd van strijd met de statuten.

!8.1. Het hoofdbestuur
roept de algemcne vergadering len minsle eellmaal per jaa;- bijeen voor
cenjuni.

met het bq;inselprogrnm
ais b"doclo in arlikcl
4.2 of mct door de nigcmelle vergadering
vast·
gestdde rer;lementen.

18.2. Deze ,"ergaderin!> is genaamd
algemene vergad·oring.

15.4. Tegen een onthollding van goedkeuring
als
bcdocld in arlikcl 15.3 staat voor het bctrokkc~
bestuur beroe!, open bij de commissie
van beroeI'.
15.5.

Indicn

rcelcment
van een afcleling
ondcrccntr:lle,
stntrnccntrak
of c1istrietseenlralc
ccn be paling bevat dic in
strijd is met een of men bepalingcn in bet rcgk-

de jaarlijkse

18.3. In deze vergadering
brengt het hoofdbe-'
stnur zijn j:,nrverslag
uit, doet het rekel\ing en
verantwoorJing
als nader gcregeld in arlikel 30
en worden de pniodiek
opcnvallcnde
plautsen
in het hoordbeslllur
vervuld.

het

ondcrscheitlenlijk
/~""

\.,-)

menl

van cen

karnefCl'ntralc,

slatcnccntralc,

dislrietseentraic'
of ondereentr"le
waarloe
die
afdcling
ond~rsclociden:ijk
centrale
bdl0on,
wordt de betrokken
bepaling
in eenlbedocld
reglement buiten bcschouwin~
gt:blCIl en ,.dden
in pla1ls daal van de la~tsti>c'doelde bepalingen.
15.6. Ing,eval van versehil van opvalting, over
slrijdirheid
r.ls bodoold in artikel 15.5 doet het

hoofclbcsluur

bindcild ui!t;prual: op Ycrzock van

de mecst r.erede partij.
Artikel16

Taken van afdelingen en centra!cs
De taken, reehten en verpliehtingen
v~n afdelingen en eenlrales worden, voor zover niet ill
dele statutcn omsc:hrcvcn~ g:"'rcgrld in het huishOlld"lijk reglernenl en in andere do()r de ?I~emene vcrea'lcling vast Ie stellen reglcmcnten.

()

Artikel17

Aigemene vergadering
17.1. De aJy-emene
orgaan van de \,YD.

vergadering

is het hoople

17.2. Haar komen aile bevoegdheden
toe, die
niet door de wet of deze statuten
aan anderc
Org,ancn zijn opgcdragen.
17.3. De algemene
vergaderine
kan slechts
reeht>geldige
besilliten nemen inzake ondelwerpen dic in de bcsehriJVingsbrief
voor de betroHcn verf,adering zijn vermelJ, behouJens:
I. ontwerp-uitspraken
o,'er politicke ondenverpen die na de vaststelling van de bGsehrijvings·
brier actued zijn geworden;

nijcenroepin[l

aIr-emene

Ycrgadering

19.1. Het hoofdhcslnur
r0ept voarls
de aJgemcne vorgadering bijeen zo dikwijls het dit wensclijk \;ndt of wnnneer hel tlaartoc volgcns de
wet of de stalnlcn verplicht is.
19.2. Dc bijeenroeping
geschiedt op een tcrmijn
van ten min~te twee wckcn door toclcnding
aan
de secrelaris,en
van de afdclingen van cen brief
die tijd en plaats van de ver£adcring en de te
behande!en onderwerpen
vcrmcld!.
19.3. Het ho"rdbesluur
is verplichl tot het bijeenroepcl\ vall de algemene vergaderiIlg
01' een
termijn van nict Junger dan drie maanden, indicn ten minslc ticn afddingen,
ten minstc vijf
ondercentrales
of len minsle twee kamerecntrales cen sehriftelijk
vcr lOck dum"toe bij de
algcmccn sccrctaris indicncn, onder opgnve van
de onderwerpen
die de verzoekers
aan de aJ-

gemcnc vcrgadcring wcnsen voor te leggeD.
19.4. Indien aan het in artikcl
19.3 vermelde
verzoek niet binncn twce maanden
na ontvangst
van het vcrzoek gevolg is gCf,even, kunnen de
verzockcrs
zeif lot die bijeenroeping
overeaan
op de "ijze waaraI' het hoofdbestuur
de algcmelle vergaderin!:
bijccnroept
oi bij advertentie
in ten minste cen in bet gehele land verspreid
v'edgele]en dagblad.
19.5. Inclien een schriftclijk verzoek
19.3 bedocld wordt gedaan door
aanlal afddingen
als- t,."ocgd
is
brcngen van ten l1linstc een tiendc

aJs in artike1
cen zadar.ig
tot het uitgededte van

de stt:rnmen in de algemctlc vcrgr!dcring. is het
hoofJbestuur
,"erplicht tot het bijccnrocpen
van
de algcl1lene vcrgadering
op een tennijn van niet
lanf,er dan vier weken na ontYanf,st van het verlock.

19.6. Indien aan het in artikel 19.5 bedoeldc
verzCY.:kniet binnen vccrlicn dagen na ont"angst
van het "erzoek gcvoig is gege\en, kunnen de
yerwekers zclf lot die hijeenroeping oyergaan
op de \Vijze waarop hel hoofdbestuur de algemcnc vcr~adering bijccnrocpt of bij ~:dvertcnlic
in ten lIlin,te een in hel gehele land verspreid
vceIgclelen dagblad.
19.7. Indien de algemene vergadering is bijeengeroq'Cli l'P de in arlikcl 19.4 of 19.6 omschre\"en wijze, kan l.ij zclfin hanr kiding voorzien.
Artike120

•

Stelllrcciit in de algel1lcne
\'crgadering
20.1. Het slemrceht in de algemene vergadering
\Vordl uilgeocfer:d door afge\'aardigden van de
afdclingcn.
20.2. Vo"r iedere vijftig !eden van een "fdeling
per c"?nj~nuari onderschcidcnlijk een juli V2.n hct
lopende j1ar wordt een Slem uitgcbrachl; da:lrbij
wordt kt aental leden v~n e1ke [Ifdtling naar
b.oven afgero ••d toi vijflig of een vedvoud daar·
van.

20.3. Vour afdc1il1p,en die na een janu:tri onderseheidcnlijk ccn juli van het lopende jzar zijn
opgericlH of wa"n'an de uellzen na die data
zijn £cwij/.igd, wo:-dt het a~nt:J.I st(:mmer} op de
in artikcl 20.2 bC'paaJde \lij?e va't~e\tdJ
op
grondslag van het lIanlal leclen d"t een week
"oor de dag van de verradering tot de arcleling
behoort.
20.4. Dc aspirant·leden worden voor de bepaling van het Ied~ntaJ yan cen ar,kling ais bedoeld in artikel 20.2 en 20.3 buitcn besdlOuwing gclaten.
20.5. De afgevaardigden van een aftitling wor·
den benoemd door de Icdenvergadering van die
afdeling.

•

20.6. led ere afgevaardigde stcmt in de algemene
vcrgadering zander last, nanr vrije oveiwiging.
Artikel21
Voorstc!lcn
"ergaucring

aan de a!gemene

21.1. Het dagelijks bestuur en het hoofdbestuur hebben de bevoegdheid voorstellen te
doen aan de algemene vergadering.
21.2. Onl'erminderd hel bepaalde in anikel 19.3
en 19.5 heboen de cl'ntralt:Yergaderingen
van
kamereelltraks
en ondeccentrales en de l~dtnvergaderingen
van afdelingen de bevocgdheid
vaar zesticn nOl'ember voo,stelien bij het houfdbestuur in te dieun, die in de eerst\'olgende
jaarlijksc a1gemene vergadcring dienen te w~'rden
bchandeld; bij hui5haudelijk regkmeflt kan wo,-

!

Slarulen en reglemenlen

den bepaald dat ann daarbij in te stell en eommissies en groepen een soartgclijke
beYoegdheid wordt toegekend.
21.3. Het dagelijks bestuur, het hoofdbestuur,
de centrnlcvcrgadc:ringcn van kamercentralcs
en onderccn.lrales,

afdclingcn

de kdenvcrgadcringen

alsmede bij huishollddijk

aan te wij7.cn commissics

van

rel:\lernenl

en grocpcn

hcbben

de bevoeg<iheid ~mendementen in te di"nen op
de voorstellen die in de algemenc vcq;aciering
aan de or de komen; bij huishollddijk rcgkment
kunllen regelen worden gcsteld omtrent de wijze
van indiening en hchanclcling van d~rgclijke
amendementell.
21.4. Het dagclijks bestuur en he'. hoofdbestullr
zijn bel'oegd hun "oorstellcn te wijzigell; met
toestemming van de nlgemene vcrgaderinf, kornt
&zdfde be"oegdheid toe aan indiellcrs vnn "Oofstellen cn amende men tell.
Artikel22
Reglernenten
22.1. Dc
houdtlijk
zij mogen
22.2. Bij

algemcne

vergadering

stelt een huis-

rcglenJcnt en ycrc!crc rt'glC-:HClltCn.

vast;

roie!ill slrijd zijn met de statuten.
huishoudelijk rc~lcment ell v"rc!ere
rCl~!cll1entC'n ktmn::n ~ndcrc dan de ip de stn·
tot(;n genocmde organen worekn in[:cstdd e-n
kunnel) hun s:jmenstellillg
ell bevocgdheden
worden gere&eld.
Artikel23
Hoofclbestuuf

en dagelijks

bcstuur

23.1. Dc VVD wC'rdt bestuurd door een hoofdbcstuur dat beslaat uit:
1. de in artikel 23.2 onder 1 tat ell met 5 ,'crmelde leden v:mhct d~gclijks bcstuur;
2. aehtlien vcrlegenwoordigers
van de kamcr ..
centrales;
3. cen vertegenwoordigster
van de stiehting
nOrganisalie Vrouwen in de VVD";
4. met adviser en de stem: de voor.litters van de
Kamerfracties ofzij die hen "ervangen;
5. met adviserende st"m: de voorziuer van de
Vereniging van Staten' en Raadsleden van de
Volkspartij voor Vrijheid en Democratic, "oor
zoyer dezc niet reeds uit andcren hoofde deel
uitmaakt van het hoofdbcstuur.
23.2. lIet daeelijks bestuur be staat uit ten
minste zeycn en ten hoogste elf ledcn, onder \\ie
in elk goval:
1. d~ voorzilter;
2, cen of meer ondervoorzitlers;
3. de penningmcester;
, .
4. de algcmt:'~n sccretaris. tenzij dcz~ IS aangcsteld volgens het bepaalde in artikcl 26.i;

S. cen of meer seeretarissen;
6. met adviserende
stem: de voorzitters
Kamerfraeties
ofzij die hen vervangen.

Artikel24
van de

23.3. Het hoofdbestuur
bcpaalt
elk jaar met
inachtneming
van de artikelcn 23.2 en 24.1 het
aanta! kdcn van het dagclijks bestuur.

()

23.4. De leden van het hoofdbestuur
als bedocld in artikel 23.1 onder I worden uit de
leden henocmd
door de algemene vergadering;
de voorzitter,
de ondervoorzitter(s),
de penning-

mecster en, in voorkornend gc\"ul, de algemccn
seeret,!!is, wordell in funetie b~noemd; de taken
van do ledcn van het d3gclijks besmur, voor
zover niet voortvloeiend
uit de statuten of re·
glementen van de VVD, worden elk ju",r door het
dagclijks
hcstuur
vastgesteld
en opcilbaar
gemaakt.

•

23.5.

De eentrakvergaderingcn

centra!cs benocmcn elk
hoofdbcstuur

een

als bedocld

van de kamer-

van de )eden van het
in artikel

23.1 onder

2.
23.6. Het bcstuur van de Stiehting "Organisatie
Vrouwcn
ii"! de VVD" benoeml het lid van het
hoofdbestuur
als bedocld in arlikel 23.1 onder

3.
23./. Zowel het hoofdbestuur
als de ledenvergadering van elke afdding is bcvoegJ voor elke
te voorzieoe
plauts in hel d:lgelljks b~sluur als
vermeld in artikel 23.2 onder 1 tot en met 5 ccn
kandidaat
Ie stelkn; zowel hel bestllur van de
desbctrelTende
kamcrcenlralc
aJs de Icdenverg&dcring van elke afdding binnell her gebied van
die kamereentraJe
is bevoegd voor de vertegenwoordiger
van die kamereentralc
in het hoofdbestllllr als bed acid in artikel 23.1 onder 2 cen
. kandidaat te stellen.
23.8. Bij de in het huisholldelijk
reglement te
bepalen termijnen met belrekking
tot de kandidaatstelling
van leden van het dagelijks bestullr
dient ten min'te het volgende in acht te worden
genomen:
I. tussen de kennisr.eving
dat een plaats in het
dagelijks
bestuur vervuld dient te worden we·
gens tllssentijds
of periodiek
aftreden
en het
begin vsn de termijn waarbinnen
kandidaten
kunnen worden gesteld, diencn ten minste twee
maanden te verlopen;
2. de termijn
worden gesteld
belopen;

wanrbinnen
kandidaten
kunnen
dient ten m;nste twee maanden te

3. tussen de verzending
van de
brief waarin de kandidaten
zijn
algemene
vergadcring
wa,u-in
plaats\'indt
dient ten minste "en
lopen.

o

Zittingsduur Icdcn h~ofdbcstuur en
dage!ijks bcstuur
24.1. De leden van het hoofdbestuur
worden
bcnoemd
voor de tijd van drie jaar; elk jaar
trcedt zowe! van de leden van het dagelijks be·
stllur aJs van de overige Ieden van het hoofdbestuur
cen derde of nagenoeg
cen derde af
volgens een door het hoofdbestuur,
voor zover
nodig bij loting, op te maken rooster.
24.2. Bij uitbreiding
kan de zittingsduur
zijn.

van het dagelijks
bestuur
aan beperking
onderhevig

24.3. Een lid van het hoofdbesluur
dat is benoemd ter vervlllling van een tussentijds
opengevallen plaats, treedt ~f op het tijdstip \Vaarop
hellid in wiens plaats tussentijds is voorzien, had
moeten aftredcn.
24..1. Leden van het hoofdbestuur
zijn na een
onafgebroken
l.ittinssduur
van ten minste zes
jaar, gedurende ccnjaar niet herbcnoembaar.
24.5. In afwijking
pallide is:

\'1m

het in artikel

24.4

be-

1. een lid van het hoofdbestuur
dat niet beboort
tot het dagelijks b,~stullr, benoembaar
tot Ed
van het dagelijks
bestuur,
in lI'elk gcval een
nieuwe period" van berbenocmb:larhcid
intreedt
van zcs jaar;
2. een

lid van

het dagelijks

bestuur

eenmaal

lv:rbcnoell1baar in cen andere fUllctic in de zin
van artikd 23.2 onder I tot en met 5, in welk
geval een niellwe periode van herbenoembaarheid i"trcedl van zcsj~ar;
3. een lid van het daeelijks bestuur herbenoembaar indien tot zijn kandidaatstelling
wordt
bes!otcn door het hoofdbestuur
met een rneerdcrhcid van drie vierden van de schriftclijk
uitgebrachte gddige stemmen.
24.6. Voor de toepassing van dit artike! wordt:
I. eenonderbreking
van het lidmaatschap
van
het hoofdbcstuur
gcdurcnde minder dan cen jaar
bllilcn beschouwing gelaten;
2. de tijdsdllur die vcrstrijkt
volgende jaarlijkse algernene
een jaar gelijkgesteld.

tussen twee opeenvergaderingen
met

Artike!25

Onverenigbaarhcid van functies
beschrijvings,"ermeld en de
de stemming
mnand te ver-

25.1. Onverenigbaar
met e1kaar zijn:
1. het lidmaatschap
van
het boofdbcstuUf,
anders dan krachtens
anikel 23.1 onder 4. mel
het I'oorzittcrsehap
van CCll K amcrfractie:
2. de funeties van voorz.itter, ondervoorzitta
cn

algemeen secrctaris met die van onder'to~rziaer
of secrctaris

van cen Kamerfractie.

Statulell C'lIrcglementefl
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25.2. In het hoofl1bestuur
mogen
buiten de
voorzilters
\"an de K amerfraclies
niet meer dan
,·ier Ieden van de Kamerfractics
litting hebbcn,
woarvan niet meer dan twcc Icden in h~t dagelijks bestullr.
25.3. Het huishoudclijk
reglemem
stelt regels
met OC.trekking tol het aftrcden van een lid van
het hoofdbcstllur,
indien vorenvermeld~
gevallen
zich vONdoen.
Anikel26

Artikel28

Vertcgenwoordiging
28.1. De VVD wordt in en buiten rcchre vertcgenwoordigd
door twee leden van het dar-elijks bcstUUf, onder wie in elk gClfill de voorzitt;~r.

ecn ondervoorzittcr,

Bczoldigd algcmcen sccretaris

overcenkamslig

26. I. Het hoofJbesluur
is bevoegd een algemccn 5ccr~tari5 a~n tc stell en en tliens taak
oll1sdlrijving en bezoldiging vast te stdlen.
a

•

VVD lich als borg of hoofdelijk
medesehuldennar verbindt, licit Oor een derde slerk maakt
of lieh lot zekerheidstclling
"oor cen schuld
van een derde verbindt.

26.2. Zodanigc aIgcmecl1 secretaris woont, behoudens
i~dien het dagcliJks bestuur in vo<)rkomend foe"al anders bcsillit. de v~rg~derin,en
"an het dagelijks bcstuur en van het haofduostuur bij, maar maaU geen dccl uit van het
hoofdbestuur.

23 benoemde

28.2. lndien artikel 26.1 to~pas$ing
heeft £evonden kan de YO(lrzitter, cen ondervoorziucr
of de p~nningmeester
tc zamCrt met de bezoldigd algeJ11ecn seeretaris
de VVD in en blliren
reehle vertegenwaordigen.
Arlikel29

Gclde!ijk beheer

26.4. Wauneer
cen bezoldigd
algelncen secretaris wordt aangeslcld.
blijft het lid van het
dagclijks bestuur dat tot dat moment algeme'~11

4. rente van belegde gelden;
5. v('rgo~dinf'.en en opbrcngstcn
6. aile andere buten.

sccrelatis

29.2, Dc penningmeestcr
dciijk beheer.

van

de

Rekcning
en dagclijks

bcstuur

Het

dagclijks

bestuur

dagc1ijkse leiding, met

dt;

is bclasl

voorbcreiding

met

de

van de

door het hoafl1beslUur Ie behandelcn
zaken en
de uilvo~ring van de besluitcn va.n het haofdbcstuur, met de regeling van de propaganda
en
de behandcling
van orgar.isaEOrische aangelegcn-

hcden \'oI~cns algcrnene bcsluiteo. genomen door
het hoofdbestllur;
voorts is hel dagclijks bestuur
bclast met al die taken van het hoofdbcsluur
waarvan het hoofdbestuur
de lIitvoering aan het
dagelijks bestllur heeft gedelegeerd,

en vcranlwoording

30.2.

Bij de behandcling

verantwoording

lot hel sluiten

I

vaIl overeenkm;lsten-

Slalu!e1l en regll'menrcn

waarbij

de

rekening

m

vcrgadering

30-3. Dc goedkellring
\'an de rekening
m verantwoording door de algcmcnc vergaderinc O!1theft het haof,lbestuur
van zijn aansprakclijkhcid
voor hel in hel verstreken
jaar
ge\'ocrde
bestuur.
Artiket 31

te sle!len regelcn wordt

ten \'on ovcreCnk011i$!Cn tot het koren, ver\'reemden of bL:7:w~uenvan rC'~istcn~0edcren en

de

voorgclicht door cen tommissie
van drjc led·.:n,
die daartoe met hun pla:ttsvervangers
voor de
duur van cen jaar door de jaarlijk se algemene
vergadering worden benoemd_

27.4.

tot het slui-

van

wo"rtit de aJgemcnc

3 I.!.

is bevoe~d

met het gel-

hoofdbestuur
doet in de jaarlijbe
algcmcnc ycrg:ldcring rekcning en verantWQor"
ding over zijn in hel afgelopen
boekjaar
gevoerd hcstuur.

27.3. Het hoofl1bestllur beoordedt
de uitvocring
van het beleid door het dagdijks
bcstuur op
orgoIlisatorisch
en poliliek gebi~d.
Hel haofdbeslllur

is bebst

pu!.J!ikatiC'3;

30. L Het

27.1. Het hoafdbesluur
is belast mel de algemene Ieiding en met de lIitvuering van de besluiten V?n de algemene vcrgadering.
27.2.

van

uit:

Artikcl30

Artikel27

Taken hoofdbes[uur

c··.·"·
.. ;

29.1. De i,'kornslcn 'an de VVD bestaan
I. dejamlijkse
bijd,agcn V:U1de Iedcn;

2. vcrkiczingsbijdragcn;
3. giftcn en Jcgatcn;

was, cds sccrctaris dcel van het dage-

of de

algemeen

sccrclaris.

26.3. Dc algemeen seeretaris
in de lin van dit
artikel mag geen b·~s{Uursfunctic in de VVD wrvu!lcn cn geen dec:1 uitnwkcl1 van eniz vcrtcgenwaordigcnd
licha~lJl.

lijks bestuur
uilmaken
tot het einde
periode waarVOor hij was benoemd.

•

de pcnniTigmcestcr

artikel

Partijraad
bij huishoudelijk
re~!ement
"ast
t"l.:n pJ.rtijra~d
gc\"ormJ.
die in politick en argaJlisatllrisch
opziehr een
~dyiserendc en srimulcrcndc taak ht:eft.
31.2.

Volgens

De rartijraad

kan

at dan

niet

gevraagd

.'

adviezen geven aan de nlgemene
vergadenng.
san het hoofdb~stuur
en aan de Kamerfracties.
31.3. Krachtens
hijzondere
machtiging
door de
algemene \'ergadering
loan de partijntsd
namens
de VVD politiekc uilspraken
doc" en huishoude·
lijke bcsluiten n~men, die alsdan de kraehl heb·
ben van cen uitspraak
ondcrscheidenhjk
besluit
van de alr-emene vergadering.

•

31.4. Indicn de partijraad een politi eke uitspraak
doet zander machti~ing
door de algelr.cne vcr·
gadering, loan door f1'"t hoofdbcstuur,
ten minste
tien afddingen,
ten minste vijf ondercenlmles
of ten minsle twee bmcrcentrales
gedurende
twee maanden nadat de llitspraak bekcnd is ge·
maakt een voorstel worden ingedienu om het
onderwtrp
waarover de partijraad
de uilspraak
heeft j;edaan, voor te leggen aan de algemene
vergadering;
bij ge bn'ke nIl lOdanig voorstel
verk rijgt de uitspraak van de partijraad
lIa verloop van genoemd~ termijn de hacht
van cen
uitspra:,k van de algemen" velgadering.
Artikrl32

Commissic

van 1.Jcro-~p

32.1. Er is een commissie van be roe!'. be~.taande
uit een voorzittcr, twce IedC!l en drie plaatsverYan~cnde kden, door de algcmenc vergadt.:ring
uit de ledell te bcnoemen
voor de tijd ,'an dr;e
jaar.
32.2. Dc commissie
van beroep n~emt kennls
van en doet ollhcrro~pclijk
uitspraak
in bcroep
dat is ingesteld tCf~cn:
I. een nieHoclating
ais bcJocld in artikel 10,4;
2. tCIl 0l'zegging va,1 hctlidmaatschnp
door het
!r()(>fdbest ur ingcvolge artikcl I 1.3 onder 3 of
II., onder 4;
3. een ontzetlinr, als bedoeld in artikel j 1.4;
4. een ontbinding
van een afdcling aIs bcdoeld
in artikcl 13,4;
5. een gehcle of gedecltelijke
onlhouding
van
r.oedkeuring
van een rel;lcment ais hedoeld in
artike! 15.3.
32.3. Vourls neemt de commissie
van beroep
kennis "an en doet zij onherroepclijk
uitspraak
in bcroepcn
die zijn ingesteld
kraehtens
het
!ruisho'Jdelijk reglcment.

nA. Het bercep wordt illgestc1d bij aangetekende brief en we!, op stralle "an nietighcid, binnen
cen ma3nd na olltvangst
van dc ker.nisgeving
van het bcsluit waartegen
beroep wordt inge'
stdd; in deze kennisge\1ng
is het reeht van
Ixroep vermeld alsmedc de termijn waarbinnen
en d~ wijze waarop beroep mod worden inge'
stelJ.
32.5. Indicn d~ commissk
van beroep geen uit·
spraak heoft geda.ln binnen een jaaJ' nadat het
berl'<p is ingestclu, '..-ordt I,,'t beroep geacht gegronJ te zijn verklaard
en vervalt het besluit

waartegen beroep is ingestetd met ingang
dag, vo!gende op (he waarop de uitspraak
lijk had moeten zijn ged ~an.
I

van de
uiter.

Artike133

Kandidatuur
33.1. Zij die o"erigens
het recht !rebben ver.
gaderingen
en bij"enkomsten
van de VVD
centralcs
of afdelingen
dan wel van besture~
van de VVD, cenlrales of afdelingen
bij te "'0'

nen, worden nicr tot die vcrgadcringcn of bijcenkomslen toer.e1aten indicn en zolang daal'in een
funetic in een bestuur of cen plaats or een (voorlorige) kandidalenlijst
I'oor enig vertegenwoor.
digend lichaam '\ordt bcsprokcl1 en in stemming
gebracht, Waarhl) ZI)I.elf, hun eehtgenoot
of hun
b!oeul'crwanlen
in de rechte lijn tot en met de
twecde graad betl'okkrn
zijn; ?ij mogen ecrst
d:.!.nv.'ccr tut de \'ergad~ring of de bijeenkomsl
worden toegelnten nadat de bcsprekingen
en de

stcmmingen over tc vervullcn furlcti~s in hd hcSluur dan we! over
lorige) kandi,htcnlijsl
vertegcnwoorc!igend
sloten.

p!aatsingen
op een (voor·
voor het dcsbetreffende
lidlaam,
gehed
zijn ge-

33.2. lIet ill arlikel 33.1 "ervaltc
verbod geldt
niet voor de tijd die nodig is om de betro~:kene
op cigc:n verzfJck, or ver1.ock Vill1 het bcst~ur of
op verweY: van de vcfgade,in~
inlichtingen
te
laten geven, maar dan UiL_luilend vOor de tijd die
daartoe noclig is.
33.3. Het in artikel 33.1 vervauc verbod loan bij
de ingcvolg,e artikel 22.1 door de algemene
ver·
gadcring vast te stellen rcglemcnlcn
worden be·
perk!.
Artikd

34

Onvoor7Jene

omstandighcden

34.1. In aIle de gehele VVD betreiTendc ceval·
len waarin door de statulca,
het huishoudclijk
reclement
of andere reglcmemCll
niet is voor·
zien, beslist het hoofdbestuur
a!s de aigemene
I'er •.aclering niet bijeen is; van ?odanige
beslui·
ten doet het hoofdbcstuur
r'lededeling
in het
pal'tijorgaan.
34.2. In spoedeisende
ge"allen beslist het dagelijks b'"stuur: dit doet in de eerstvolgenue
ver·
gadcring van het hoofubestuur
rnededeling
van
zijn beslissing.
34.3. Indicn een bepaling van de statuteD. het
huishoude!ijk
reglement of andere reglementen
aanlciding geef! tot meer dan een uitlegging. za!
de uitlcgging van het hoofdbestuur
bindend zijn
voor de \'\'0, haar organ~n en haar leden, tcnzij
later de algemene vcrgadering
een andere uit·
legging geeft; in zodanig geval wordt de uitleg·
ging van hel hoofdbcstuur
geacht in de staluten.

Statuten en reglementl'n

I
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bet buisboudelijk reglement of andere reglemen ten opgenomen te zijn gewcest tot het besluit van de algemene vergadering; aile dienm'ereenkomstig v06r het bes!uit van de a!g~mene
vergadcring verriehte handclingen of genomen
besluiten behouden hun rcehtskracht.

I
I

Ij
1

Anikel35
Wijziging statu ten en buisboudclijk
reglcmcnt
35.1. YoorstelJen tot "ijziging van de statuten
of van het huishoudciijk rcglerncnt kunnen alleen
in bchandding worden gCllomen, indion zij in de
besehrijvingsbrief Y00r de "Igemene Yergadering
zijn yermeld.
35.2. Een besluit lOt statutenv.ijziging
vereist
een meerderhcid vari twee dcrden van de uitgebr aehte gcldige stemm en.
35.3. Wijz'gillg van de statuten treedt in werking
door het daarv31l doen opmaken van een notariele akte.

1

1

1
J

I

SlalUleII

en

reglememen

-

Artike136

Ontbinding '.
36.1. Een besluit tot onrbinding
kan slcehts
worden genomen door de algemene Yergadering
in een daurtoe wenig bijeer.geroepen
vergadering, die ten minste aeht weken te VOlm maet
worden uitgesemeven onder uiteenzetting van de
redenen die tot het voorstel tot ontbinding hebben geleid.
36.2. Een bes1uit tot ontbinding
vereist een
mecrderheid van twce derden van de uitgebraeh,
te gcldige stcmmen.
36.3. Een afsehrift
\'oor deze algt::Y,cne

van

de beschrijvingsbricf

vergadering

wordt

voor

zoved mogclijk aan aUe leeen pcrsoonlUk gezooden.
36.4. Ann de eigcndornmcn.
voor lovcr niet
nodig VOOr de t'Ctaling \'~n de sehulden, gocn
hel ontbindingsb~slllit ccn met het doel van de
VVD strokcndo bestcmmir.g.
36.5. Ingeval \'~n olltbinding gesehiedt de vereITcning door hct hoofdbcstuur
mft innchtncming van he' bepaalde in anikcl 50.2 van
bock 2 van het l3urgerlijk Wetbock.
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Artikell:
Aarrmeldiftg

en regis/ratie

1.1. De algemeen secretaris houdt een lcdenregistcr bij, waarin va" ieder lid onckr andere is
~'ermdd tot welke a,deling bel ingevoige artikel
10.2 of 10.3 van de slatulen behoort.
1.2. Indien

een nieuw

lid zich aanmeldt

bij de

:t.Ic.t"n1t~t~ns'2'cretaris gaat dele tCfstond tot insC'hrij\"ing in hel regist~r over.
1.3. Indien

cen aanme!ding

,'oor

het lidmaal-

schnp dO\1r ec;n ard'~\ir~g of centrale is ont\'an~cn.
2.cndt de sc.:retaris daarvan d:::lC a~!1mtlding zo
spo~dig m0gclijk toe aan de a!;t:mecn S('clctaris.
die tcrslOnd tot inschrijving en registratic van het
nicuwe lid o,·crgaato
1.4. De atgcmccn secretaric:; zendt tenminste
twcemaal p-::rjaar a:w de se..:rct;Hi~~e-n van de
afddingen een volkd,ge
afdeling bchoren.
1.5. De algemeen

lijsl va:1 Ieden die tot die

secretaris

lendt

in beginse!

Volkspartij

2.4. Door een besluit tot niet-toclating
word~n
aile rechten en verplichtir.gen
die aan het iidmaatschap
zijn verbonden
opgeschort,
behoudens de bcvoegdheid
beroep in te stelkn tegen
het besluit tot niet·toc!ating;
deze opsehorti:1g
duun vcort totdat dit besluit onherro~peiijk
is
geworden dan wel is vernie;igd.
2.5. Een bcsluit tot nict-toclating
wordt onhcrroepclijk door:
I. hd Hf'trijken
V3n de beroepstermijn
zonder
dat beroep is ingestcld;
2. een beslissing V3n de commissie van b~roep
wnarbij het bcroep is afgewe7.en.

2.t.

Indien een bcsluit tot nieH0clating
onherrocpdijk
is geworden,
word I de bctrokkene
gcacht nirr,mer lid van de V'll) te lijn g·'·,'.-eest;

indicn de jaarlijksc
dra3gt het hoofdbe,tuur

bijdragc

reeds is vo:d:wn,

7_org voor terugbetaling.

Artikel3:
Opzeggil1g door ecft lid
3.'1. Oplegging
vaT! hct lidmaatschap
door een
lid client schrirte:ijk te geschicclen bij de algeme~n

ecnmnal per mJ:ind ;tan de sccrctarissen van de
afdclingen opgavcll \"3.n wij7.i~:ins,cndie s:::dcrl de
vQornfgannde opga-"e van wijzi;in~~cl1 b;ijkens

sccre13ris of bij de sccrctaris van de afd21iJ:g
waarto~ hd lid bdlOort~ in het laatste gevcl vcrwiaigt deLe sccretaris binIlcn een maand de .uge-

hel register in de kdeniij"t

mem seeretaris.

lijn aangebracht.

Artikcl2:
Toclalir:g
2.1. Een nieuw lid wordt geachl tot de VVD te
zjjn toegelalcn, tenzij ingel'olge hel in anikel 2.2
of2.3 bepaalde lot niet·toclaung
is beslolen.
2.2. Indien hel bestuur von cen afdeling besluit
een nieuw lid dat inge\"olge artikel 10.2 of 10.3
van de statuten tot di~ afJding zou ga::tn bcho-

ren, niet toe te laten, gceft het binnen ty.:cc r;HHln·
den nadat van de aanmelding
van het nieuwe lid
is relllcken door de o,m'angst
van een volledige
lijst van leden als btdoeld in artikel 1.4 onder·
scheidcnlijk
een opgave van v.ijzi,ingen
als be·
docld in ~rtikel 1.5, bij aangeteker.de brierkenni~
van dit bcs!uit aan de bclrokkene~ onder ver~
melding van de redenen wanrop het besluit berust en van de bel'oegdheid
van de betrokkelle
binnen een maand na ~nlvang'll'"n
deze kenllis·
ge"ing tegen dit bcsluit heroep in te stellen bij de
commissie
van beroep; van deze aangelekende
brief zendt het bestuur tegelijkertijd een afschrit't
aan het hoofdbesluur.
2.3. Indien het hoofdbestuur
bcsluit een nieuw
lid dm ruet tot een at'deling lOU ~3an bchoren niet
toe te bten. gccft hctbinnen twee rnaand~n nadat
zijn aanmelding
door de algemeen secretaris is
ontvangen,
bij aangelekende
brief kenols van dit
bes!uit op dezelt'de v,ijze als in artikel 2.2 is be·
paald.

3.2. Ilij opzegging
van het lidrnaatsehap
ccn lid bcstaat geen aan~praak
op gehde
deehelijke
terugbelaling
Qf kwijtschclding
reeds belaalde of verschuldig<j
geworden
lijkse bijdragen.

door

0: g~v~n
jaar-

Artikcl4:
OpZCggiflg door hec hoofdbes/uur
4.1. Op?egging
van hct lidmaatschap
dom het
hoofdbcs~uur
w::gens na!atigheid de jaarlijksc
bijdr2£c te vold ..-=ten vindt r.ict cerder plaats dan
bij het derde verzoek orn b~taling, en treedt niet
e~rder in werkinz dan n~dat het bestuur va" de
afdeling waartoe- het lid behoclrt, na verlending
van het derd~ \-crzock om betaJing. ten minste
zes weken de ge:egenheid
he eft gehad de inni:1g
van de jaarlijksc bijdr~ge ter hand te nemen.
4.2. Opzegging
van het licmaatschap
door het
hoofdbesluur
heeft niet tot gcvolg d3t de ver·
pliehling tot betaling van verschenen
jaarlijkse
bijdragen vervall.
4.3. Oplegging
door het hoofdbestuur
van hel
lidrna~tschap
op een van de in artikel 11.3 0:l':or
2. 3 en 4 V31l de statuteTl v{'rmelde gronden pal
onmiddellijk in.
4.40 Indien oplegging
plants vindt 01' <-en "~n de
in artikel 11.3 onder 3 en 4 van de stawrcn '·,'r·
melde gronden is artike! 5 van O"creenkomsCl,;e
toepassing.

is het boogste
(centrale).

Artikel5:

Onluuing
5.1. Voor
ontzetting
tr'\

\._)

de behandeling
van een voorstet. tot
wordt het betrokken
lid met inaehtncming vun ecn t~rmij.n van ten nunslc
week
bij aangetekende
brief opgcroepen.
ondcr mededding van de red'~nen die tot het voorsteltot
oatzelling hebbcn geleid,

ccn

5.2. On~eaeht

of het betrokken

de kdc~\·ergadcrirlg
scheidenlijk

het [wofdbeslullr

std tot Dnt~etting
over dat "oorslel

lid versehijnt,

is

van de afdcling onda~
bevoegd

het voor-

in b:::h;1nd;~'ling tc nemen en

rechtsgcldig

te besluilen.

5:-3. Alvorens het hO'Jfdhestuur
besluit tot ontzetting vall een lid dat tot Cl'n afdcling behoort,
dient h~: ~stuur van die ufdcling in de gclcgcnheid te zijn gcstcid van zijn ?cvoe!en te doen blijken.
5.4. Van cen hesluit tot ontze,ting
wordt de be·
trokkcne ze spoedi~ mogclijk bij aangetchnde
brief kennis ge['.even. ond'cr ,,"rmelding van zijn
bevocr,dheid binnell cen rnaand na ontvangst van

die kenni~,gc\';ng V:gcn dit vco.;Iuit bcroep in te
stdl~n bij c.k cnmmissic van bcroep.
5.5. Zowe1 van de in artikel 5.1 vcrmclde oproeping als van de in artikc1 5.4 vermeld" kennisfp'ing zendt het bestuur van de bctrokkcn
afdeling tegclijkcrlijd
een afsehrift
aan het hoofd·
bestuur.
onderschcidenlijk
zenl.lt het hoofdbe·
stul:r tegc1ijkertijd een afsehrift aan het bestuur
van de afdeling wa"rtoe hct lid behoort.
5.6. Door een besbit tot ontzetling
wordt h~t
bclrokken lid geschorst in de uitoefening \'an aHe
rcchlen en vcrplichtingen
die aan het lidmaatsehap zijn vcrbonden,
behoudcns
zijn bevoegdheid bewep in te stellen tegen het bestuit tot ant·
zetting; d~7.e schorsing
duurt \'001 t tOldat dit
besluit onhcrrO'~pelijk is gel'lorden dan wel is vcr·

nictigd.
5.7. Ecn besluit tot ontzeming
wordt onherrocpelijk door:
I. het \'erstrijl:cn
van de beroepstermijn
zender
dat beroep is ingesteld;
2. een bcslissing l',lIl de commissie
van beroep
waarbij h~t beroep is afgewezen.
5.8. Bij onlzetling
be,taat
'.een a1nspraak
op
g,-hele of gl'deelte!ijke
lcrugbctaling
of kwijtsehdding van reeds betaalde of verschuldigd
gewordcnjaarlijkse
bijdragen.

Hoofdstuk
afdelingeiJ

II: Algcmene
ell ccntraJes

bcpalingen

inzake

Artikel6,

Lcdem'ergaderiugen
deringen
6.1. Dc ledenvcrgaderillg

e,l

centralevcrgu<

(centralC\'ergndering)

orgaan

van de bctrokken

afdeling

6.2, Aan de ledenvcrgadering
(centrale\,ergadering) komen \'001' bet betrokkcn
gebied aile
bevoegdhedcn
toe die niet door de wet. de statuten en rcglemcnten van de VVD, het eigen reglement van de afde1ing (centrale) of het regiemeat van ccntrales
waartoe
de afdeling
(centrale) behoort. aan "ndere organen zijn opgedragen.
6.3. Een Iedenvcrgadering
(eentrale\'ergadering)
kan sleebts reehtsgeldige
hesluiten nemen inzake
ondcrwerpen
die in de oproepil:g
voor de betrol:ken vergadering zijll yermeld.
6.4. OnverminJerd
het bepllalde in artikcl 12.1
Y"n de staluten bebhen Ieden van het hoofdbestuur en led en van bestllren \'an centrales
waartoe de afdd.ing (centrale) behoort. toegan~ tot de
lcl.knvcrgadaing
(ccntraleYergadering)
en ~ijn
zij bevoegd in die vergadcring
het woord te voeren.
Artikcl7:

Juarlijksc leden,-ergadering en c.:nirale,'Crgadaillg
7.1. Het bestllur roept de jaarlijkse
ledenver·
gadering· (centrakvergadering)
elk jaar voor 1
jUlli bijeen.
7.2. In (kze ycrgadering.b,engt

het bestuur

zijn

jaurverslag uit. doct het rc"kening cn vcrantwoordillg en vindell pcriodicke aftrcdi"g
ming van bcstlJursledcn plaals.

en benl'll:-

7.3. Van het jaarverslag
zendt het bestuur. binnen <en maand nadat het is uitgcbracht.
een
excmplaar aan de aJg~mccn secretaris en aan de
seerelaris
van de kamercentrale
waartoe
de afdeling (onderccntrak)
behoort.
7.4. Uij de behnndcling
vall de rekening en verantwoording
wordl de Iedcnvergndering
(centra-

lcverp.adcring) voorgdicht

door cen commissie

van drie lcdcn, die daartoe
met hun plaalsven'angers
Yoor de duur van'cen jaar door de
ledenvergadering
(celltralevergadering)
worden
benoemd; de leden vnll dele cOtnmissie en hun
plaats"erYangers
mogen geen dee! uitmaken
van
het bestuur;
indien de afdciing
minder
dan
\'ijfLien leden telL ma~ de commissic uit minder
d3i1 dric lcdcn bcstaun en bdlOcv~n g::en plaatsvcrvangers tt:: worden aangcwezen.
7.5. De gocdkcuring
"an de rekening en verantwoordinl1 door de Icden\'~r,:"Jer;ng
(centraleyerg:ldaing)
OI1tbcft het b('stu~r \·an zijn aar::.;prakelijkheid voor het ill hel verstrekcn ja:u- geyoerde
bcheer~ van de rekening en \crant\\"oorJing 1.cnJt
het be~autlr binn~n e~n maand ria g.0·~dkcuring
een cx('mpl~:l.( aan de :ll~C'mt:~n5o..:crctaris ~n aan
de sc-crctaris van de k3ma..:cntrale waarto~ de
afdeling (olldercentrak)
tx:hGort.

Scali/fen en reglemenrell

I

Artikel8:

Bijeenroeping ledcm'ergaderblgcn (centralel'crgaderingen)
8.1. Onvcrminderd
het bepaaJde in artikel 7.1
rocpt het bestuur de Icdcnvcrgadering
(centralevergadering)
bijecn tegen cen tijdstip dn, ligt tus-

srn ten hoogstt: ticn en ten minste vier '...'eken
voor dejaarlijkse
a1gemene vergadcring ,en einde
de bcschrij\ ingshrief
te bollandelen;
de leden·
vcrgadering
van de afdelingen benoemen tevCllS
afgevaardigden
en hun plaalsv'ervangers
naar die
vcrgadering.
8.2. Het bestllllr
roept voorts de ledenvergadering (eenlralevcrgadering)
bijeen zo dikwijls
dat nodig is ter voorb'~reiding van een algemene
vergadcrin['.
of een cClltraleverga<1cring;
de ledenvergaderingen
van de afticlingen b:nocmen
Levens afr.~vaardil1dt;n en hUll plaats .....
ervallgcrs

naar die vcrgudcring.
8.3. lndicn op grond van het in artikcl 4R bepaalde de door de ledenvergaderin~cn
in te die·
nen amendementcn
v66r de algcmene vergadering dienen te worden behandeld
door de centrale.\'crgadering~n
van de onderccntralcs
en/of
kamcrcc:ntr,il;;s dr"gen de be~turcn crvoor 7.0rg
dat de Iedenvcrf.adering
(eentralcvergarkring)
bijecn kon:t or wdanige
lijdstippen
vJs in vcrband met het in artikd 48 iJ,:paalde vereist is: de
Icdenverr,aderingen
va" de afdelingcn bcnoelrlen

tcvens afgcvaardigdcn

en hun pbatsvcrvangers

naar de centralevergaderingcn
vcrgaderinr,.

en de algemenc

e.4.

Voorts roept het bestuur dc lcdenvergade·
ring (eenlralcvergadcring)
bijccn zo dikwijls als
de voorzitter
of ten minste cen derde van de
Icden van het besluur dil wen:;dijk oordeeil of
wanncer het daalloe volgens de wet, de slatute,i
en reglemcnten van de VVD, het eigen rer,lcmcnt
van de afdcling (centrale)
of het rcglcmcnt van
centrales wanrtoe de afdcling (centrale) behoort,
verplicht is.
Arlikel9:

ReglclIIenlen

liWI

cifddingel/

CIl

centrales

9.1. .llinnen een maand na vaststelling
van een
in artike! 15 van de st,tuten bcdocld reglement of
,"an ecn wijziging daarin, zendt de secretaris van
de betrokken
afdcling (cenlrale) dat reglement,
onderseheidenlijk
die wijziging ler gocdkeuring
aan hel hoofdbesluur.
9.2. Indien het hoofdbestuur
goedkeuring
ont·
houdt aan een of meer bepalingen van een regie·
!TIenl of een \\ijziging
damin, geeft het hiervan binncn drie maanden nadat dc aanvraag om
goedkeuring
is ontvangen
kennis aan het bcstuur
van de betrokken
afdeling (centrale). onder vcrmelding van de reJ~nen wanrop de onthouding
van goedkeuring
berus( cn V,UI de bevocgdheid
van het betrokken bcstuur binnen een maand na

I

Sialulel/

ell

reglernenlell

ontvangst
van dic kennisgeving
tegcn dit besluit
beroep in te stellen bij de commissic "an berotp.
9.3.

Indien

het

hoofJoestulir

niet

binnen

drie

maanden nadat de annvraag om goedkeuring is
ontvangen
een citspraak
heeft gedaan,
wordt
het reglement of de wijziging daarvan
geacht te
zijn gocdgekeurd.
9.4. E'~n bcsluit tot onthouding
van gocdkeuring
wordl onhcrrocpelijk
door:
I. het verstrijken
van de beroepstcrmijn
zondcr
dat beroep is ingesteld;
2. cen beslissing van dc commissic
van beroer
waarbij het beroep is afgewezen.
Artikel

10:

Besluren \'011f'Jdclingen en eelliraies
10.1. Ecn afdcling
(centrale)
wordt
bestllurd
do.or een bcsluur, waarvan het aantal leden met
inachtncming
van de bepo.lingen
van dit r«;lement wordt bepauld bij oi kraehtcns
het reglcment van die afcteling (ccntrale).
10.2.

Dc

voorziller,

de

ondcrvoorziller(s),

de

sccn:taris cn de pcnningmcestcr wordt'_n d~or de
Icdcll\'crgadcring (ceolralc\'crgadcring)
in functie
bcnocmd; het n:glcmenl van ceo afdeltIlg bdlOeft
niet te voonicn
in de funclie van ondervoorziller, maar voorziet in dal geval in de plaatsYcrvanging

van

dt:

voorzittcr.

10.3. lIet reglcment van een afdcling (centrale)
kan bepalen dat er een dagelijks bestulir is, met
dien vastandc
dat dit niet meer dan de heifl van
hel aantal kdcn van hct bestuur mag tellen; in
het d3gelijks bcstuur hcbben in elk geval zi!ting
dc in functie benoemde leden van het beswllr.
10.4. Een van de leden van h00l bcstuur is in het
bijzonder
belnst met dc taken ,'an de afdeling
(centrale) op hel gcbied van ge propaganda.
10.5. Een van de leden van het bcstuur van een
afdeling, ondcrcentrale
of kalllcrcentralc
is in het
bijzonder bel"5t met de takcn van de afdding
(centrale) or hel gcbied van vorming en scholing.
10.6. Het bestuur
van een afdcling
(centra!e)
doet opgave van zijn samenstelling
en van II ij..

zir.ingen daarin <lan de alg~mccn secfctari'i en
aan de sccrctaris van de kamercentrale wa~rtoe
de afdding

(onderccntrale)

behoort.

Artikelll:

Zi/lingsdllllr besillurslcden
11.1. Dc ledeo van het bestuur van cen afdcling
(centrale) worden benocmd voor de lijd van drie
jaar: elk jaar lreedt zowcl van de in func,i" crenoemde als van de overige leden van het besluur
tkrde of rwgclloeg
derde af volgens cell
door hel bestuur, voor zover nodig bij Ioting, op
te maken rooster.

cen

11.2.

ecn

Dc eerste

drie jaar

is dc zittingsduur

Jan

bcperking onderhevig door hct jaarlijkse aftreden
~'an een derde of nagenoeg cen derde von zowel
de in fUl1eti~ bcnocmde ols van de ovcri~e leden
van het bes\uur; dac regel vindt ook t,,;'passing
ingcval van uitbreiding van het aantaJ \cden van
het bestuur.

kunnen de in artikel 12.4 genoemde \'oorwaar.
den voor herbcnooming
worden vcr\'2l\gen door
de bcpaling. dat het bestuur tnt kamiidaatstel·
ling kan besluiten met een mcerderhcid
van ten
minste drie vierden van de schriftelijk uitgcbraeh·
te stemmen.

11.3. Een lid van het bestuur dat is bcnoemd tcr
ver ....ulling
van cen tusscntijds
op~nf'e\'allcn
plaats. treedt af or het tijdstip waarop het lid in
wiens plaats tussentijds
is voorIien, had mocten
aftreden.

12.6. Na een onafgebroken
zittingsduur
minste negen jaar in eenzelfde funetie,

11.4. Leden van het bestuur ziin na een onafge·
broken zitlingsduur
van tell minste Ies jaar, ge.
durende een jaar niel herbcnoembaar,
hchoudcns
het bcpal\lde in artikd 12.
Artikel

12:

Vel'!eIIgde zittillgsduur
12.1. Leden van het bestllur die niet zijn be·
noemd in een van de in artikcl 10.2 vermdde

o

functies, zijn na cen (J11:lf'tcbroken l.ilung.sduur

van ten minstc; lwnulf jaar in het bestuur. is de
betrokkene
gedurende cen jaar
baar tot lid van bel bestuur.

niet herbenoem·

12.7. Dij het reglement
van eelt afdcling (een.
t"tle) kan de herbcnocmbaarhcid
verder worden
bcporkt dan in artikel 12.1 tol en met 12.6 is
bepuald en kan het tussentijds
aftreden worden
geregcld ingcval van aanvaarding
van andere
funeties.
12.8. Voor de toepas"ing van dit artike! wordt:
1. een ondcrbreking
van het Iidrnaatsehap
van
het bestuur gedurende minder d"n een jaar bui·

ten hcschouwing gdatcn;

van ten mins!c 7.OS jaar wel torstond hcrknocm·
baar, indien h·,t de benoerning betrdt in fen van
de in artikcl·!0.2 verme1de flinetiC's.

2. de tijdsduur die \,erstrijkt tussen twee opeen·
volgende jaarlijkse lcdcnverf,aderingen
(centrale·
\'erg:,deringen)
met een j~ar gelijk gcsleld.

12.2. In funetic benoemde lcden van het bcstuur,
als vermeld in arlikel 10.2, zijn na een onaf~e'
broken 1.iningsduur van ten min~.lc res, jaar wel
terstoml
herbenoclllbanr.
inJien het de beno..:·
ming betreft in een andere in artikcl 10.2 ver·
meld. funetie.

12.9. Voor de bcrc:kening van de uit de artike·
!ell 11 en 12 voortvloeicnde
bepcrkingcn
van de
Iittin~sduur
tellen niet mee de jaren gedurende
welk·; een lid Van het hoofdbcstuur
krachtcns
die
funelic in het bestuur van cen kamereentrale
zit·
ting heeft gehad.

12.3. In de in artikel 12.1 en 12.2 vermelde ge·
vallen treedt cen nieilwe periodc van hcrbenocm·

baarhcid

in van ze-s j~'!~tr,met inachtncming

evenweI van het beraa1d.,

o

van ten
dan wel

in artikcl

12.7.

12.4. In funelie benoemee leden van het bestuur,
als vermeld in artikcl 10.2, zijn na een onafge'
broken zittin~$duur
"an ten minstc zes jaar wel
tcrstond herbcnoemb;'al
in dez.clfJc funetie, in·
dlen:
I. het bestum bij sehrifleIijke
stemming tot de
kandidaatst.,lling
heeft besloten;
2. dele bndidaatsre!ling
vcr vol gens door de
ledenvergadcring
(eentra1evergadcring)
is gocd·
gekeurd met een mecrderh.id
van ten mi nste
twce derden
van de sehriilelijk
uit~',braehte

skmmcn;

indi~n de lcdenvergadcring

(centrale-

vergadering)
de kandidaatste!ling
gocdkeurt, zijn
vervolgens
de anikelen
73, 74 en 75 van toc·
passing.
Indien de ledcm'ergadcring
(eentralevergadering)
de kandidaats\elling
niet :;oedkeurt
en er geen
andere bndidaat
voor de desbetreffende
funetie
is g,'stcld, l.al het bestuur binncn twee maanden
l1a de verwerping van de k~ndidaatstdlLng. e~n
ledcnvergadcrinr,
(eent"lever~ndcring)
doen
plaats\"indcn
om in de opengevallcn
plaats te

voorzicn.
12.5.

Bij reg.lement

van

de afdeling

(centrale)

Arlikcll3:
Bestllllrsl'ergaderi"gcn
Het bestuur van een afdeling (centrale)
verga·
dert ten rninstc twcemaal per jaar en vuorls zo
dik wijb als de voonitter
of twee leden van het
besluur dit wenselijk oonlden,
en wanneer
het

daanoe volgens de statuten of rcglcmenten yan
de VVD dan wel van eentrales waartoe de afde·
ling (centrale) behoon
of het eigen reglement,
verrlicht is.

Hoofdstuk IH: SpccHicke bepalingen in:Lake afdelingcn
Artikel14;

2Nd
14. L Indien een afdcling het gebied van cen
gemeente of van ecn gcooehe van een gemeenle
on,,"at. heeft Iij haar zt:tel in die gemeenle.
14.2. lndien cen afdeling het gebied van meer
dan cen gemcentc omvat,
bepaall het hoofd·
bcstuur de gemeente waarin zij haar zetel heeft.
Artikel 15:
B(jcenroeping
15.1. De bijccnrocping

ledt'1ll"crgadcring
van de lcdenvergadcring

StatutCIl ell reglemerilen

I

geschiedt op een termijn van ten minste ccn week
door toelending
aan de leden van de afdding van
een oprocping die tijd en plaats van de vergadering en de te behandclen
onderwerpen
vcrmeldt;
aan de inwonende gezin<;leden van een lid als bedodd in artikel 6~_1 onder 5 behoeft geen oproeping te worden gezonden; de ledenvergaderingen
zijn bij voorkeur openbaar.
15.2.

lIet

bestllur

is verplicht

tot het bijeenroe-

pen van de lcdcl1vcrgadcring op cen tcrmijn van

•

niet langer dan
lien kJen
van
met minder dan
het aantalledcn
bij de secretaris
opgave van de

vier wekell, indien ten minste
de afdelin~ . of, in afdelingen
honderd Iroen, een tiende van
- een schriflelijk verzoek daartoe
"an de afllt-ling indienen, (\"der
onJerwerpcn
die de vefl.oekers

aan de kdcnvcrgadcring \\'cnsen voor te lcggen;
indirnaan
hcl vcrzock ni~t binilcn t"",'eewekcn
na onlvangsl danrvan £cvolg is g.:gl.:\'cn, kunn..-:n

de leden: tenzij het reglement
van de afdeling
anders bepaalt, wijst het bestuur
deze ovcrige
leden van het dageiljks bestuur uit zijn midden
aan.
16.4. Tenzij het reglement
van de afdeling anders bepaalt, benoemt het bestuur v~n de afde·
ling, na ovcrleg met de betrokken
fractic(s), ecn
vertegenwoordiger
van de fractic vnn de raad
van een gemeente die tot het gebied van de afdcling behoort, tot lid van het bcstllur met advjserende stem.
Artikel17:

KalldidantsleWrzg
17.1. Tot kandidaatsteUing
voor leden van cen
bestullr v~n een afdeling 7.ijn be"oegd:
I. het bestuur van de afueling;
2, een bij reglement van de afdeiing te bep~len

a'antnl Icdcn met cell maximum
afdelingen

15.3. Ten slolle kornt de IeJen"ergad~ring
bijeen
indien
het hoofdbestuur
daartoe
bduit;
het
hoofdbcstuur
kan 7.elf ,,(\or de bij~enrocpjng
zorgdragcn,
7.0 nodig met afwijking "3n de in
lHtikei 15. I genoemde termijn; het ho"fdbcstuur
kan l.eIf in de leiding van do vergadering
voor7.ien.

17.4, lndien het reglement
van de afdd,ng
bepaalt dnt de tcrmijn van kandidaatsteUing
slult
vo()r !let tijdstip vun :Jallvang van de· Icden\"("r-

all

qfdelillg

16.1. Oc Icdcll van hct bcstuur van ccn afdeling
worden door dc Icdenvcrgadering
uit de Icdcn
van die afdding
bmoemd.
bchoudens
het bepaaJde in artikcl 16.2.
16.2. Indien de ~Jdeling een of mcer oaderafddingen
kent, benocmt dc ledenvergadering
{en
minste c~n hd van elke ondcrufdding
als vCrlegenwoGrdiger
van die om!crafdcling
in het be-

stuur van de afdcljng~ het rcg:cmenl vun de afdeling kan voorschrijven
dat b,'en vertegenwoordigers van de ofi(lcrafddin~"n
7ullen worden benoemd door die ondt:rafdelin~!en van welke reeds
leden ued uitmakcn van het ~stuur,
16.3. Hd reglcment
van een ~fJcling kan met
inachtneming
van het in anikel 10,.1 bepaalde,
de mogelijkheid
openen dat hct dagclijks beslUur
meer IeJcn om vat dan de in arlikel 10.2 gcnocm-

I

Srallllell en reglt'melllen

die mindcr

d:m hondcrd

van tien of. in

de verwekers
lelf tot die bijeenrocf'ing
overgaan op de Wij7t waamp het bcstuur de Ioden·
vergadcring. bijcellr0'~pt of blj nd\'cItc:nt.i~ in ten
minste ren ter pl:l;l.lse wtlUr d" afdeling ge\'estigd
is vcclgclczcn dagbl~tl; inc.lic:l de IcJcn\·crgnde·
ring is bij~cngerotpcn
op d:, hiervoor omschre\fen \vij/c. voorziet de Icdcn'o"crgadcring 7.c1f in
haar Ieiding; de verzoekers
lijn bel'oc;;d hel bestuur van de kamercenlrale
waarl(\e de afdding
behoorl. te vCfl.Oekcn in de Iciding v~n de vcrgadcring te ""ar7iel'" maar ook in dat geval tan dc
IcdeJ1vergadcring
alsnng lelf in ham kiding voorzicn,

Artikel16:
Bestllllr I'an

~-

ecn ticnde van het aantallcden

ledcn tellen,

van de afdding.

17,2, Bet bestullr geert eiterlijk bij de oprocping
"oor de Icden vergadering
waarin in open!'e\'allen

of opcnvalk'ndc pl3Jtscn in hel bestuur zal V.'(Xden voorzicn. kennis van de door hct b;,:::.tuur

I'
\._

gestelde kandidaten,
waarbij het voor elkc te vervullen plaats ",'n kandiJaat
mag stellen.
17.3. Voor lover

in het rq~lcment van de t1.fd:::"

ling nict andt.:'rs is hcpnald, sluil de tt:rmijn v3.n
kalldidaatstelllll"g
OJ) het tijdstip
van de Icdcnvergadering
waatin
zaJ geschiedcn.

van ~nnvang
de be:-.ocming

gadcring, dan dicnt tussen de dag van vcrzcnding van de oproeping
als bcdoeld
in artikel
17.2 en de laatste dag wearop kandidaten
kunnen worden gestcld, ten minste cell week te vcr ..
lopen.
Artikcll8:
Schorsing

"all beSlllursledetl

IS.!. lIet hoofubestuur
kan met een mecrderheid van drie vierdcn van de uitgebraehte
stemmen het bcstuur van een afdcling of een lid daa,"
van schorsen in de uito~rcning van zijn functie.
indien dat bcsluur of bestuurslid
na herinalde
waarschuwing
in h~breke blijft zijn taak te ver·
vullcn in ovcreenstcmming
met de statu ten of de
rcglementen van de VVD.
18.2. Alvorens
het hoofdbestuur
besluit
tot
sehorsing als \'crmeld in 2ftik cl 18.1, dient het
bestuur van de dcsoctrcffende
kamereentrale
in
de gelegenhcid te 7.ijn gestcld vanzijn
gevoclen
te docll hlijken,
18,.1, Van e,'" besluit tot schorsing
,';ordt de
betrokkene zo spoedig mogelijk bij aangelckcC'cc
brief kennis gegeven, onder vcrmclding
van llJa

£

l

be"oegdheid
binnen een maand na ontvangst van
die kennisgning
beroep in te stellen bij de coo1missie van beroep.
18.4. Een b~-sluit tot schorsing Icidt tot beeindiging van hct bcstuurslidmaatsehap
door:
I. het verstrijken
van de beroepstennIJn
zandcr
dat beroep is ingeslcld;
2. ecn beslissing van de eommissie
van beroep
waarbij het beroep is afgewczen.
18.5. lngeval
van sehorsing
van het gehele
bestllur
van een afdding
necmt het bestunr
van de kamercenlrale
waartoc de afdeling behoort zovee! mogelijk de taak van hel geschorsle
bestuur O'W, waarbij hel 7.ieh kan Ialen bijstaan
door het bestllur van de ondereentrale
waarloC
de afdding bdlOort.

•

Artil:e1 19:

Oil/binding van ,"'11 qfdelillg
19.1. Van een be~ll1il tot ontbinding
van een
afdeling op r.rund van urtikel 13.4 van de slatuten, Wl)fdl de sccrctaris van de belrokkcn afdeling zo spocd;g O1ogelijk bij aangelekendc
bricf
kcnnis g.cgc\'cn~ onder vcrmc!ding van de hcvoegdhcid \,O,n hel b,::stutJr blnncn cell rnaand n~
ontvang'il
van die kcnni'igc','ing legen dil beslull
berocr in te 'ttl1en bij d,~ commi"ie
van berocp.
19.2. Door cen besluil tot onlbinding
wordl de
betroU:en
afueling [csehorsl
in de uilodening
van al haar r"chlen fll "erplichlingen.
behoud<lls
haar bc\'oegdheid
beroep in te stelkn legen het
besluit
tot onlbindillg;
dele schorsing
duurt
voorl totdal dil besluit onherrocpelijk
is geworden dan we! is 'crnietigd.
19.3. Een besluit tol ontbinding
wordt onherroe pclijk door:
I. het verstrijkcn
van de berocpslermijn
zander
dat beroep is ingesteld;
2. een beslissing van de commissie van beroep
waabij het beroep is afgcwezen.
19.4. Ingeval van onlbincling
van een afdc1ing
besluil het hoofdbcslllur.
nedal de belrokkcn
afdclin~.en en kamcrccntrale
in de gelcgenheid
zijn gc;teld vall hun gcvoekn te doell blijken, bij
welke afdding: het gobied van de ontbondcn
afdeling wordt ge"oegd;
de Ieden van de Ontbonden afdelillg gaan behmen tot de afdeling bij
wclke het gebied van dc ontbanden
afdcling
wordl gevoegd.
19.5. In het in anil:c1 19.4 vermelde besluit bepaall het hoofdbcstuur
levens welke besternrning
aan de bezittingen
van de onlbonden
afdehng
wordt gegevcn.

20.2. Tot een onderafdeling
behoren aile leden
van de afdeling die hun woonrlaats
hebben in
het desbetreffende
gedeclle van .de bctrokken
gemeenle.
20.3. De aetivileiten van een onderafdcling
zijn
beperkt tot bel gebied daarvan
en blijven voor
veranlwoordelijkheid
van het bestuur van de afdcling.
20.4. Met betrekking
tot het beslullr van een
onderafl1e1ing zijn de artikelen
10.1, 10.2, 10.3,
II, 12, 13, 16.!, 17, en 18 van overeenkomstige
toepassing.
20.5. Met belre k king tot de ledcn verg adering
van cen onderafdeling
zijn de artikclcn
15.1 en
15.2 van oVCfecnkomslige
toepassing;
de in artikel 15.3 aan het hoofdbcstullr
verleende
bevocgdheden komen aan hel bestuur van de afdeling laC.
Artikel21

:

Corrcspondelllschappcll
2 \.1. In ecn afdcling die meer dan ccn gemcente
onwal kan het beslllur, in over/cg met het bestuur van de dc~bctrcrrcndc
kamercentralc. bcsluiten lot hct instelkn van ecrt eorresponl1entschap in een [erneente,
waar naar het oordeel
van beide besturen nog gecn afde!ing kan of bchoort te worden Clpgericht.
2 \.2, In ecn correspondentsch"p
wordt door bct
bc~tuur van de afdcling tclkcns voor d~ duur van
cen jaar een correspondent
benocrnd, die de activiteilen in het correspondentschup
regelt en verantwoording
verschuldigd
is aan het bestuur van
de aftlcling.
21.3. Van de instelling van ccn correspondentschap en van de bcnoerning
of herbenoeming
van een correspondcnt
gecfl de seerelaris van de
afdeling terslond kennis aan de aJgemeen sccre-

taris.
Artikcl22:

Ol'ganisalic l'rou ••••
elijke leden
Indicn in cen afdcling een plaatsclijke

van de stichting

"Organisatic

organisatie

Vrouwen

in de

VVO" werk7.aam is, wordt door het bestuur van
die afdcling een regc1ing vaslgcsteld v00r cen bijdrage in de door die plaalselijke
organisat;c
te
maken kosten.

Hoofdstuk IV: Spedlicke bcpaIingen inzakc ccntralcs in hct algcmccn
§ J Celltrales die
oJdeling bestaan

Artikel20:

[Ii!

meer dOli cell

Onderqfdelingel/

-,
C)
....

Artikel23:
20.1. Dc inSlclling van onderafdelillgen
als be·
dodd in artikcl 13.6 van de ,tatuten gesehiedt bij
het reglcment van de afdcling,

Bijeel/roepillg CCl//ralel'ergadcring
23.1.

De bijeenroeping

van de centra!?vergade·

Statlltellellreglcmemcn

I

271

ring van een centrale die uit meer dan een afdeling bestaat,
geschiedt
01' een terrnijn van ten
minste twee weken door toezending aan de seerelarissen van de afdelingen die 101 de centrale behoren. van een oproeping
die tijd en plaats van
de vergadering
en de te behandelen onderwcrpen
vermeldt.
23.2. Hel bestuur is verplkht
pen vall de centraleverpdcring

tot hot bijeenroe01' een termijn

van niet 12nger dan vier \\-,t::kcn!indicn ecn aamal
afdclingen
dat tezamen
bcvoegd is tot het uitbrenge~ "an t,:n mimte een tiende gededle van
de stemmen in de centra!evergaderint
een schriftc!ijk verzoek daarlOe bij de secrwiris
van de
centrale
indient, ollder oppve
van de onder·

•

werpen die de vcrzod:crs ann de centralcvergadering wenscn voor tc Icggcn; indien ann !let
verlOck

niet binnen

vecrtien

dagen

na ontvangst

daa.rvan r,evolg is geg.C\'~Il, kunnen de v~rZGe·
kers zelf tot die bijeel1focping
overgaan 01' de
\\'ijzc waarop he! Ucstuur de ccntrak\crgaderinr;
bijccnroept of bij advertcntie in ten minsrc
tcr
plaatse waar de centrale ~cvl"~tigd i'\. \'cclgdezcll
dagblad; indicn de cenlraJevcrgadering
is bijeen'
gl'rocpen
01' de hj~rvoor
ornlchrevcn
wijze,
voorziet
de ccnlr~Jeverg"derjng
'.e1f in hnar
leiding; als het een ccntr<dcvcrgadering
van cen
ondcrccntralc of statcnccntrn!e bctrcft. 1.ijn de
\'erzoekers
bevoegd hel bestuur ven de kamerccnlr~le
waarto'~ dc cenlrale
bchoorl.
te vcr·
loekcn in de kidin/j van de vC'rgadcring tc voor-

ern

zien; aIs h~t cell cl:lltra!cvcrgadcrir.g

van een

kamcTecntraJe

of di.>trictscclllrale
bel ref! zijn de
yc:r7.ockers bcvo'~gd hCl hoofdbestuuf
te vcrzoeken in dc kiding van de vergade, ing levoor ..
zien; in beice gevallcn kan de cenlralevergadering alsnog ?elfin haar leiding voorz.icn.
23.3. Ten slottt
komt de eentralcvergnderin~.
bijeen indicn het hoofdbestuuf
daanoe
besluit;
het hoofdbcstilur
bn zclf vo::>r de bijcenroeping
zorg dragen, 7.0 nodig met af\1;ij~:il1g van de in
artikel 23.1 genocmde
tcrrnijn:
het haol'dbe·
stuur kan zelf in de Itiding van de vergadering
voorzien.
Artikel24:

StemTeeht
24.1.

Het

stemrecht

in dc eentralevergadering

van ecn centrale die uit mecr dan cen afdt:ling be~
staat,
wordt
uilgeocfend
01' ovcret:nkomslige
y,ijze als is bepaaid in artikcl 20 van de statuten
len aanljen van de algemcne vergadering.
24.2. De jaarlijkse
afdelingen
wijzen

ledenvergaderingen
de afgevaarJigden

van de
naar de

ccntrak'Vergadcringen van de rentra.ks \vaartoe
de afdcl;ng behoort en hun rl~ats\'t:r\:ang(:rs tlJn
"-'oor d~ duur van cen j3ur. orwcrmindCid de be"ocgdh.:id
van de ledenverg~dering
om
voorbcreiding
van cen ccntrale>ergadering

I

StalUlen en regtcmelllen

bij d~
afge-

vaardigden
naar die vergadenng
en hun plaatsycrvangers
te benoemen
in afwijking
van het
\'oorafgaande
besluit,
24.3.
sing.

Artikel

49 is van overeenkomslige

loepas-

Artikel25:

Kandidaalstelling
25.1. Tot kandidaatstelling
"oor ell:e door een
central~vergadering
te >~errichlen benoeming
oJs
bedoc!d in artikcl 23.1 onder 2 V?n dc st'Huten of
de artikelen 29.1. 32.1, 35.1, 50.1 onder 5 en 6
van het JlUisholtdclijk reglement zijn bevoegd:
L het bcstuur van die ccntr:iJe;
2. de ledenverg~deriltg
van elke afdeling binnen
het gcbied van die centrale.
25.2. Tot bndidaatstelling
voor de door de centralc\'crgadcring van e~i1 kamcrc~ntralc te b'~noemen vcrtegcnwoordi~ster
en hnar p!aalsvcrvangster in (k adviesraad van de stichting .. Organisatie Vrouwen in de VVl)"
als bode'del in
artikel 6 van de statu ten van die stichting, l.ijn
bo';cr.dien bev()~gd: twintig bien
"an de VVD
die bc!lOren tot e.fdeJingw binnen het gcbied van

die kamerccntrale.
25.3. Elk tot kandidaatstelling
bevoegd orgaan
Ill"!: ,'oor e1ke te vervullen plaats een kandidaat
stellen.
25.4.

Het

bestuur

van

cen

centrale

geeft

ten

minstc twcc rni.wndcn voor de s!uiling vall de ter~
mijn van kanthd~l::.ttstclling voor benoemingcn ;}.!:;
bedocld in artikel 25.1 en 25.2. aan de s'xret:>ris
van c1ke afdeling binnen zijn gebi~d schriflc!ijk
kennis in welke opcngevallen
of openvalk~de
plantscn dient te wordcn vo::>rzien. onder ,wn:cl·
ding van dc bcvoegdheid lot kandidaatstel~jn3
en
van de kandidalen dic hel bcstulrr sieit.
25.5. Voor zover in het reglement
van dc cen·
trale nie! anders is bepJald, sluit de termijn \'an
kand,daatstcllint\
op het tijdstip \'an aanvang van
de cenlralevergadering
waarin de bcnocminr, zal
geschieden.
25.6. fndien overeenkomst;g
art;kcl 14.4 van de
statu ten de afdclingen binnen twee of meer kies·
hingen
zich tot cen gezalllenlijke
centrale heb ..
ben verenigd komI d~ in artikcl 25.1 onder 2 of
25.2 bedo~lde bevoegdheid
alleen toe aan de
lcdcnvcrgaderinRenof
leden van de afddin?-cn
binnCll het gcbied van de desbetreffendc
kies-

kring.

§ 2 Cell/rates die lIit
bestaan
Artikel26:
Bn'oegdhedcn
26, I, In centrales
met dal van

ecn

een

a/deling

van d~ afdeling

",aan'an
het gcbied samcrlva]t
nfdchng. is de Icdcnvel [:adc·

ring van die afdeling tevens ccntralevergadering,
is het reglement
van die afdding
te"ens reglement van de centrale en is het be,tuur van die
afdeling tevens bestuur van de centrale. met dien
verstande
dat de artikelen
29.1 onder 2, 35.1
onder 2, 35.1 onder 4 van overeenkomstige
toepassing zijn.

C·,
0/

26.2. In vorenbedoelde
eentrales is, in afwijking
van artikel 25.1 onder 2 en 25.2. een zodanig
aantal Iedcn tOt kandichatstelling
bemogd als bij
reglement van de "fdoling wordt bcpaald met een

maximum

•

de sltllting

\':In

de tcrmijn

nm

daatstelling
gedaan.

schriflelijk

Hoofdstuk

V: Specificl:e bepalingen

de ondcrschcidcn

()

kandi-

aan de leden te worden

inzake

Artike127:

Gebi~d en zetef
Het hoofdbesililir
stelt
onderctlltr~lcs \,,lq, gdword
betroHcn
ka'llercenlralcs:
schrijdt in het al!i<'I:1een niet
kamereentrale.

het gebied van de
de bcsluren van dc
het gebied
Ol'erde grel11.en \'an een

27.2. lIet hoofdbestuur
kiln het gcbied va.'l een
ondcrccntrale
wijz.i!',en, n~dllt het de besturen
van de betroU:<n
"fddil1,~e!l. ondereentrales
en
kamereentra!e
in de gl:1;gcnheid
heeft F,esteld
van hun gevllclen te doen hlijkcn.

o

27.3. Het hoofdbestuur
mec'nte de ondereentra\c

29.1. Een ondercentrale
afdeling bestnat, wordt
stllur bcstaande uit:

die uit meer dan cen
hcsluurd
door een be-

i. de voorzilter. ccn of meer ondcrvoorzitters,
de seerewfis. de penningmeester
en - I'oor zover
het reglement van de onderecntrale
daadn voorziet . ccn of meer andere bien VOor het ven'lllien
van bepaulde taken; allen 'Nordell door de centralel'erga(kring
in fllll"ti~ henoemd uit de led en
van de afdclingen binnen lraar gebied;
2. de door de centralel'crgadcrmg
ingevolr.e artike! 35.1 onder 3 henoemde vertegenwoordiger
"an de ondercr:ntrale
in het br:,tuur van de kamcreentrale,
1'00r zover del.e niet uit anderen
hoofde decluitl1loakl "an het bestuur;

cenll'lIles

27.1.

BeJtuur

een tiende van het aan-

26.3. In vorenhedoelde
eentrales
dient de in
artikel 25,4 bedoelde kennisgeving ten minste zes
"oar

Artikcl29:

van ticn of, in afdelillgen die mindcr

dan honderd leden telkn,
talleden van de afdeling.

wrken

haar door de centralcvcrgadcring
is opF.edragen
of door afdclingen is overgedragcn;
5, hct coordincren
van de opcnbare bijccnkomsten die door afdelingen binnen haar gebied WOrden belcgd en het verzorgen
van openbare
bijeenkom'!en
VOOr lOver die \'crwrging
haar door
de ccntralevergadering
is opgedragen
of door afdelingen is o"eq:edragen;
6. al hetgeen haar door het hoofdbcstuur
is 01'gcdragen of door afdelingen is overgedragen.

bep~alt in welke
haar z.etel heef!.

ge-

Artikcl28:

Takell
De laken, reehten en verpliehtingen
van onder·
centrales zijn:
J. al hetgcen voortvlucit uit de staluten en de
reglementen \'I\n de VVD;
2. het binnen haar gehied hevorderen
van de
oprichting
van afddingen
en dc insteUing van
eorresl'ondentsclwppen
in gemeenten
die duar\'001' in aanmerking
komen;
3. het bevurderen
vlln het -"oede verloop van de
werkzaarnheden
in de afddingen
binnen haar g,e,
bied;
4. hct bcvordcren
en coordineren
van de propaganda.
de kdenwcrving
en de vormingsen
seholingsaetiviteiten
binncn
haar
gebied
en
het Wrl.orgcn
van propaganda,
kdcl1\vcrvinf"
vorming en scholing, I'oor wvcr die \'erwrging

3.

ten minstc

cell

vcrtcgcnwoordiLcr

van

elkc

afdding binn~n het r.ebicd nn de ondcrcentrale,
door de Icdenverf,~dcring
van de. afdeling
benoemd uit de ledcn van de afdeling.
29.2. In een dagelijks bestllur als bcdodd
in artihl 10,3 hcbbcn zilting de in runetie bcnoemde
leden van het bestuur als vcr meld in artikel 29.1
onder I.
29.3. lIet rer1ement van de ondercentrale
kan
voorschrijven
dat geen \'crte~;enwoordigcrs
als in
artikel 29.1 onder 3 bedocld wilen worden benoemd door afdelinr.cn, van welke leden krach·
tcns het !:-epaalde in artike! 29.1 onder
I deel
uitmaken vnn het be'tulle.
29.4. De kandidnatstelling
Voor de bestuursleden en vertcgenwoordigers
a!s bedodd in mtikel
29.1 gesehicdt overeenkomstig
het bepanlde
in
anikel25.

Artikel30:

Zetel
30, I. Een stateneentralc
gcmeente

heeft

haar

\\':J,nrin het hoofdstcmbureau

zete.! in de
vcor

de

\'crkiczing ....an de provinciale staten is gcYcslip1;
om\-a( ~cn statenc(n{r~dc meer dan c.~nkieskrir.g.
dan bepaa!t het hoofdbestuur
in welke gcmecnte
de statencentrale
haar ICtel heef!.
30.2.

In een statcnccntrale

wnarvan

Statu/ell ell reglcmellten

het gcbied

I

samenvalt met tiat I'an een ondercentrale.
"ervult
de onuercentrale
de taken van de statencentrale
en is de eentrJlevergadering,
onderschcluenlijk
het redement
en het bestuur van de ond"rcenlrale levenS centralevergadering.
onderscheidenlijk reglemenl en besluur van de statencentrale.

meente waarin het hoofdstembureau
voor de verkiezing van de Tweede Kamer is gevestigd: omvat cen kamcrc.cntrale ~tncer dan
~'icskrino
dan bcpaalt het hoofdbestullr
in wel\:e ~emeen~~
de kamercentrale
haar zetel beeft.

ceo

~.

(_.~]

Artikel34:

Token

Anikel31:

Taken
31.1. Stateneentrales
zijn belast met de kandidaatsteliing
voor leden I'Mt de rrolinciale
sta~en
op de \;,jze als nader gcregcld in reglcmclltcn
van de VVD.

•

31.2. Statenccntrales
bevorderen
voorts de. verkiczing w.n de ingevolge artikcl 31.1 ,.estelde
kandidaten.
Arti\:cl32:

BeSlulJr
32.1. Een statcneentrale
ecn afdeling en waan·.,n

die bestaa.t uit me<:r dan
het gebied nld 53mcn·
"aft in-et dat van ccn onJerrenlrale,
wo,dt bcstuurd door e~1l b~stuur beslaande uit de binncn
haar
gcbied
••••.
oon:'eh!ige
bestllllrslec1('n
Ian
ondercentr~les
wamvan het grilled gehed or ten
dele valt binnen het !',I'bied vall de statencentr~le,
trnzij hct leglcment
van de statcnccntrttlc
anders he en I·oocgrsehrel'en.
32.2. In arwijking van h~t in artikel 10.2 he·
p:wlde verdelen de leden van het t>:stuur van de
in artikd 32.1 b~doclde statencentrale
ondcrling
de taken, tenzij de centra!el'crgadering
anders
bepanlt or bij regkment
anders heefl voorg,eschrcl'en.
32.3. lIet bepaalde in de artikelcn 7, 8 en D is
nkt van tocpa"ing
or do in :utikcl 32.1 be·
doel"e stalencentralcs.
32.4. lIet kSluur
van een in anikel 32.1 bcdocldc strltcncemralc
vergadert 10 dikwijls als de
vooC7.itter or tViee kdcn van het be>luur dil wcnsclijk oordelcn, 1.0 dikwijls als Bodig is voor de
vervllning van de in artikd 31 vermdde t;:ken en
voorts WHnnccr hct daartoc \'olgcns d~ 5tatutcn
or reglcmentcn
van de VVI) dan wel "an de
kamercentralc
waartoe d" statencentralc
behoort
of hct cigcn rcglenlcnt vcrplicht is.
32.5. Binnen zes maandcn
nada! verkiezir.f,en
"oor de provinciale
staten 7.ijn gclJouden brengt
het beslullr aan de centralcvergadering
verslag
uit en doo! het rekening en verantwoorc:ing:
de
artihlen
7.3, 7.4, 7.5 en 10.6 zijn van overeen·
komstigc to.,pass;r.g.

§ 3 Kamercelltrales
Mtikd33

:

btel
Een

kamcrcemrale

I

heeft

haar

zetd

Statuten ell regiemelllell

in de ge-

Dc laken, rechten
en verpliehtingen
van een
kamercentralc
Zijll:
1. al hetgeen \"cortvloei!
uit de statuten
en de

reglcmi~nlC!l van dcVVD;
2. het stellen van kandidaten
I'oor de Tweedc
Kam~r der Staten-Generaal
op de lI'ijze als nader gcregeld in rcglcmenten van de VVD;
30 het medewerken
aan de kandidaatstclling
voor andere \"ertegenwoordigende
lichalllen op
de Il'ijze als nader geregeld in regkmenten
van
deVVD;
4. het binnen haar gebied bel'orderen
van de oprichlios van ard~lin[:cn en de instc1hng. van correspondenl>chappcn
in gemeenten
die d:larvoor
in aanmerking komen;
5. hrt "''''orderen
"al1 het gocde verloop van de
wcrkza(lmhcden in d~ aftlelingcn. ondcrcentraks
en statcncctllralcs
binnen haar gcbied~
6. het "enorgen
van de propaganda
van de kamerccntralc
en bet coordincfcn
van de propaganda in de afdellngcn,
ondercentraJes
ell stateneenlrnles hinnen haar geblcd:
7. het "orlOrf,en van de vormings- en scholingsactjvileltcn nm de kamcrccntralc
en het co6rdincrCIl \'3n de vorming5en scholin&'5ilctivil~itcn
in de ardelingen en ondcreentralcs
in haar ge·
bied;
8. hel benoemell
ill hel hoofdbestuur
van een
\'Crtegenwoordiger
als bedoeld 'in artikel 23.1
onc.kr 2 vall de Slalllten;
9. h,'t benoell1cn in de partijraad
van lcden als
bedodd in arti\:e! 50.1 onder 5 slot e.n 6:
10. hel bcnocmcn
\"an een vcrtegc:n\\'oordigstet
ell \'an haar plaat~verv::tng:stcr
in de adviesra:ld
ran de 'stichtin,;
"Or{'.anisatie
Yrollwen
in de
VVD" a1s hedoeld in anike1 6 van de statuten
ran die stichting;
II. al betgeen haar door het hoofdbeslllur
is op'
gedragcn:
12. al hetgeen ol'er;gens
bevorderlijk
is aan het
docl van de YVI) Ids omscbrcren
in artikel4 van
de statutc.:n.
Arli\:eI35:

Besluur

cen

35.1. Een kamcrccntrale
die uit meer dan
ardeling bc,taat wordt bestllurd door een bcstuur
bestaande uit:
I. de I'oorliner.
~cn or meer ondervoor].itt,~rs.
de secrdaris,
de p'.:nningI1\(:cstcr
en ~ \"OL"f 7.0\(,[
hct rcg!cllll.:nt \'211 de kamerccntra1c
d:\Hri:\ V00rZtel ~
of meer 4md~rc ledcn \'(lor hCl vcrvulkn

cen

o

c···...·.
'~

.

• .:....»'

van bepaalde taken; allen worden door de eentralevergadering
in furctic ben('emd uit d~ leden
van de afdelingen binnen haar gebicd;
2. de door de centralcvcrgadcnng
ingevolge arlikel 23.1 onder 2 van de statuten benoemde vertegenwoordiger
van de kamercentrale
in het
hoofdbesttlur.
voor zover dele Ilkt uit anderen
hoofde deel uitmaakt van het bestuur;

()

3. ten minste

•

ccn

vertcgcnw00rdiger

van clke

onderccntrale
binnen het gebi~d van de kamercentrale,
door de centralevergadering
van de
ondercentrale
benoemJ uit de leden van de afdelingen binnen haar gebled;
4. met adviserende
stem: dc\'Crte~enwoordig·
sler van de k31ncrcer.,rale
in de ad,~iesraad v;n
de slichting "Organisalie
Vrouwen in de V\'O"
voor zover zij niet tlit anderen hoofde dee! uil·
maakt van het bestuur:
5. mct ad.-iserende
stem: een d'lor hct b~sluur
van de kalllercentraJo.
na overkg met de fractie
\'an de provinciale
s:al~n. benoeillde
venegenwoordiger van die fractie, die lid is van een aflltling hinnen het gebied van de kamereenlrale.
35.2, In een daf,elijks bestuur als bedoeld in artikel 10.3 hebben in elk revalzitting
de In fundic
'bellocmde
leden van het bestulIr als vermeld in
arlikcl 35,1 (,nder I en 2 alsrnede de leden van
het bestulIr die in hel bijzonder zijn bela,t met ,k
taken van d,~ kamcrcentralc
C'p het gC'hied van
de prop3;:anda
en de vonning en ,chuEng,
35.3. Het rq;lement
vall de I: amereenlrale
k an
voorscllrijwlI
dat geen vcrtegeB\\oonJirers
als'in
artikel 35.1 onder 3 b~docld ]U!len worden
benoemd door ondercentralcs.
van welke Icden
krachtens het bepa3ltk in artikd 35,1 onder 1 en
2 ded uitmaken van het bestuur.
35.4. Dc kandidaablclling
voor de be,tuurskden en vertegrnwocrdigers
als beducld in anikd
35.1 gesehiedl overecnkomstig
het bepaalde in
arlikcl25.

§.( Districtsccnlrales
Arlikcl36:

Zclcl
Ern districtscenlrale
heef! haar zetel in de g('meente waarin het hoofdstemoureau
voor de vcr·
kiezing van de raad van het district of gcwest is
gevestigd.
Arlikel37:

Reglcmmt
37. J. Bij de instelling van een districtscentraJe
stelt het houfdbesttlur
een voorlopig
reglcment
vast. dat geldl totdal een door de eentralevergadering vastgeSleld reglcmc:;t ir.gevolge artike\
15.2 van de statuten in werking treed!.

()

37.2. Bij de vasts:elling
V[tn cen (voorlopig)
reglement kan worden afgeweken van artikel 2ot.

Artikel38:

Taken

"

38. L Districtscentralcs
zijn belast met de kandidaamelling
voor leden van de raad van het
district of gewest op de \\;jze als nader te reg;elen in het (v('orlopig)
reglement,
zlliks met inachtneming
van hetbeen haar in verb and daar·
mee wordt opgeJragen door het boofdbestuur.
38.2. Districtscentraks
bevorderen
\'Oorts
de
verkiaing
van de ingevolge artikcl 38.1 gestelde
kandiJaten,
vcrzorgen
de propaganda
vall de
dislrictseentrale
en cOlirdineren
de propaganda
van de ?fddingen
binnen haar gebied ter gelegenbcid van de verkiezing van de raad van het
di"trict of gewest.

Hoofdstuk VI:
HoofdbtstlJur en dar,ciijks bestuur
Artikcl39:

Taken IlOo./dbc5IuU,. en dagelijks besluur
39, L Tot

de taken

van

hct

hoofdbestuur

be·

1100rt:

I. hel nemen van initialieven
tel' be"ordering
van de doclstelling van de VVD als omschreven
in artikel4 van de statulen:
2. het onderhlludell
v;,n contact met de afdelin·
gen en centrales,
mede gerkhl
01' het vememen van de onder dc lcdcn nn de VVD Ievendc.\','cnscn;
3. hel onderhollden
van contact met buitenlandse liberakl1. in het bij100der mel d~ partijen die
behoren tot de Federalie van Liberalc en Democratische
Partijen
van d~ Europese
Gemeenschap;
4. hel docn van voorsttllen
tot vasts telling "an
het bcg.inselprogram
en van bclcid~prt)gramma's
en tot v.ijziging daarvan;
.
5. het \'Cr1.OI'gen van po!;lieke voorlichting;
6. het vaststellen ,an ,,!gemene richtlijnen
voor
de propaganda;
7. het doen \'crzorgcn van "arming en scholing~
in het bijzonder door het organiseren
van cursusscn;
8. het instcllen van eommissies
van advies als
bedoc1d in artikel60;
9. al hetg~en overigens
voortvloeit
uit de slaluten en de reglementen
van de VVD en de
bcsluiten van de algemene vergaderin",.
39.2. Tot de taken van het dagelijks
bestuur
behoort:
l. d., 'Qorbcreiding
van de vergaderingen
van
het hoofdbestuur
en het doen VlUl 'oorstellen
aan
hetllOofdbestuur;
2, het ondcrhouden
van contacl met de bijzondere groepen als bedoeld in artikcl i8.1. de s~ich·
ting n Vrijhcid en DemocrJtie'\
de stic.hting
\'ormings'
en scholingsactiviteiten
Vrijheld
en

Stall/ren en reglcmetlten

I

•

Democralie
en de Prof. mr. B. M. Teldersstichting;
3. de coordinatie
van de publiciteit en het onderhouden van contact met de publiciteitsmedia;
4. de verzorging
van de radio- en tclevisieuitzendingen van de VVD;
5. de verzorging.
in samenwerking
met de \'ereniging van Stnten- en R:ladsicdcn
van de
Yolkspanij
Voor Vrijheid en Democratie
en met
de Prof. mr. B. M. Teldcrssti.:htin~.
van een
docltreffende documentalie
van de VV 0;
6. al hetgecn dO\lr het hoofdbestuur
illgevolge
algemene of bijzomkre
delegatie aan ht't dagelijks hestuur is opgcdragen;
7. al helge"n ovcriR,em voortvloeit uit de statutcn, de d00r de algcmene I'ergadering
I'ast te
slellen rcp.lemcnten en de besluilen I'an de algemene vcrgndering.
Arlikel40;

Taakl'crdeling
bes(uur

in hel dage1iif..-s

40.1. Ten minsle ccn van de led':n van hel
dagelijks besluur is in het bijmndcr
bdast mel
de organisatie van de YVD.
40.2_ Ten minsle cen I'an de !cden I'all hel dagelijb bestuur is in het bij7.0nder bolast mel de
verzorging
van de propaganda
van de VVD en
met de coordinatie
van de propaganda
vall de
afddingen en ccntraks.
40.3. Ten millsle cen van de leden van hel dagclijks bestuur is in Itel bijzonder belast mct de
vcrmrging
van elt' vormings, en sclwlingsaclivi,
teiten van de VVD en mot de co6nJinalie daarvan in de afddingen en centraJes.
40.4. Ten mfnsle ccn van de leden van het
dugclijks besluur is in het bijwnder
bdast mel
hel onderhoudm
van contacten
mct andere
liberale partijen en met name met de Fedcratie
van Liberale en Democratische
Partij~n van dz
Europese
Gemecnsch3p
en met de Libera!e
Internationale,
alsmede met het stimllkren
van
dc belangstelling
in de VVD voor de Europese
politick.
Artikel41:

Kn"didlla!slellillg

hoojdbesll!UT

41.1. 'ndlen in het hoofdbestuur
ecn plaats, als
bedodd in artikd 23.1 onder 2 van de statllten,
0l'cnvall
v.-er,ens periodiek
of lussentijds
af·
treden in dc eerstvolgende
jaarlijkse
al;lemenc
vergadering,
gecrt het hoofdbestuur
daan'an tussen 1 en 16 september
kennis aan het bestullr
van de betrokken
bmercentr~:e
en aan de besturen van de ondercentrales
en aliJc!ingen bin·
cen het gebied ,'an die kamcrcentralc.
onder
medcdeJing van de bevoegdheid
van het bestuur
van die kamercentrale
en van de lcdenvergaderingen van die ardtlingen
tot uiterlijk 31 de·
cember ,'oor de te voorziene plaats elk ecn kan-

I

Sla(U(en efl reg!emenlf:1l

didaat te stellen, alsmede van de verplichting
van
de eentralevergadering
van de kamerccnlraJe
tij·
dig voor de eerstvolp'nde
jaarlijkse
a1gcmene
vergadering
eeil van de gestelde kandidaten
te
benoemen.
41.2. Van een door een ledenvergadering
van
een afdcling gestclde kandidaat
dienen naam.
woonp!aats,
afdeling,
een sehrifteJijke
bereidverklaring de kandidatuur
Ie aarl\'aarden
en een
korte levcnsbeschrijving
lIiterlijk 31 december te
zijn ingediend bij de secretaris
van de kamer·
centrale onder gelijktijdige
toezendingvan
cen
afschrift aan de algcmcen secrctaris.
41.3. Indien inhet hoofdbestuur
een plaats a!s
bedoeld in art. 23.1 onder 2 van de statulen
open"n!t door tus:.entijds aftrcden andcrs dall in
de jaarlijkse algemene vergadering,
gee!l het bc·
stuur van de kamcrcenlraJe
daarv'tn
ter;tond
kerinis aan de besturen
van de afdelingen
en
ondercentralcs
binnen haar gebicd. onder mededeling van tijdstip en pl..,ats van de centrale'
vcrgadering
waarin in dele plnnts zal wocden
vourzicn; dil tijdstip mQct tcn mjn~te twee rna3.n~
den ua de verzcnding
van de kennisgeving
liggen.
41.4, llet bestuur van de kamercentraleen
de
Icdenvcrgaderingen
van de afdclingcn
binnen
haar gebicd zijn gedurende
een door hel bestuur I'an de kalllCTcentr"le
tc bepalen tcrrnijn

van tcn minstc zcs wcken elk bcvoegd voor de
Ie l'Oorzicne p!aats cen kandidaat
Ie stelle,,;
hel bepilaldc
in "rtikel 41.2 is van overeen·
komsti ge toepassing.
Artikcl42;

Kandirfaatstellitlg dage!Uks bes(uur
42.1. Indierl in het dagclijl:s besluureen
J:laats
openvalt wegens periodick _aftreden in de eerstvolgende jaarlijbe
aJgemene vergadering
of bij
uitbrciding van het aantal !eden van het dag"lijks
bestuur geeft het hoofdbesluur
daarvan
uiterlijk J 5 juli kennis aande
besturcn I'an de afde'
lingen,
ondercentraJes
en kamereentrales
en
geeft het - ten minste twee maanden
daarna
tussen 1 en '6 september
aan de besluren van
de afdelingen, onderccntralcs
en k<lmercentrales
kennis van de bel'ocgdheid
van het,hoofdbes,uur
en van de Iedenvergadering
van elke afd~ling tot
uitcrlijk 31 decembcr
voor e1ke te voorllenc
plaals een kandjdaat te stellen.
42.2. Van een door een ledenvergadering
I'an
een afdcling geslelde kandidaat
dienen n"m.
woonplaars.
aftIciing. een schriftelijke
bereld"erklarinp. de bndidatuur
te aam'narden
en een
kortc i~vensbeschrijving
uiterlijk 3 I d,ecember te
l.ijn ingediend bij de algemeen secretans.

42.30 Ten minstc tien

wckttn yoor de j3~rl:jk5e
algemene vergadering
zendl hel hoofdbcstuc:r
de
beschrijvingsbrief
VOOT
die vergadenng
aan de

e·:

besturen
van de afdelingen,
andercentrales
en
karnercentrales;
dez~ beschrijvingsbrd
vermcldt
vaar e1ke te ,oorzicne
plants de gestcldc kandidaten
in alfabelische
volgarde,
onder tocvaeging van een korte levensb~schr~iving.
42.4. lndien cen plaats in het dagclijks bestuur
tussentijds
openvalt of indien het hoofdbcstuur

bcsluit tot tussentijdse uitbreiJing van het aantal
!eden van hoot dageEjks bestuur, geeft het hoofdbestllur da~f\'an zo sroedig moydijk kennis aan
de bcstllrcn van de aldclingen. ondercentraies
en
kamercentrales
anda
gclijklijdige
mededeling
van tijdstip en plaats van de algemene vergadering "aarin
in deze te voorLiene plaats zal
worden voorzien; dit tijdslip moet ten n:inste vijf
maanden
liggen na de verzending
van deze
kennisgeving.
42.5. Het hoofdbestuur
en elke Icdenvergadering
van cen af dding zijn gedurende
cen door het

hoofdbcstuur

te bt;pakn termijn van ten minste
twee maalH..lcn, welke tCfll1ijn n:et ccrdcr bcgint
dan tcn ndnste twe~ Inaanlkn na vcrzcnding van
de in artikel42.4
beuoddc kennisgeving. be\'oegd
voar de tc voofzicnc pl~f.ts
kandidaat t(;
stellen;
artikcl
42.2 is van overeenkomstige
laepassing.

ccn

42.6. Ten minste een maand voor de in artikel
42.4 bedoclde
algernene
vereadeling
verzendt
het hoof:.ibcslllur
de beschrijving,;brief
voor die
vergadering,
dan wel . indicn de besehrij\'i,,~sbrilJ \'oar die vergad..:-ring rCl'ds \""as verzond.::n een aanvulling
op de besehrijvingsbricf,
waarin
de gestclde kandidaten
in alfabetische
volgorde
zijn vcrmcld, onder toevoeging
van een korte
levensbeschrij ving.
ArtikeI43;
Otll'erenigLaariwid

o

l'allfimciies

43.1. Indien een lid van het hoofdbcstllur
als bedoeld in artikcl 23.1 onder 2, 3 of 5 van de
statu ten wordt bcnoemd tot \'oorzitter
van een
Karnerfraetie,
dient het organn dat dit lid van het
hoofdbestuur
benocmde binnen vier maanden na
de benocming
van de betrokkene
tot fraetievoon.itter een nieuw lid van het hoot\lbestullr
te
bcnocmen,
in voorkomend
geval met inachtneming van het bcpaalde
in artikel 41.3; het tot
fractievoonitter
benoemde
lid van het hoofd·
bestuur treedt af op het ogellblik waarop zijn
opvolger wordt bcnoemd.
43.2. ludien het in arlikcl 25.2 van de statuten
genoemdc
aantal van vier wardt oversehrcden
doordat een lid van het hoofdkstuur
als bedodd
in artikel 23.1 onder 2, 3 of 5 vall de statuten
wordt benoemd tot lid van de Statcn-Gen~raal,
is artike!43.1
van overeenkomstige
loepassing.
43.3. lngeval van gelijktijdigc
benoemingen
als
bedodd in artikel43.2
wordl zonodig door loting
beslist 01' wie dit artike! van toepassing is.

43.4. Indien hct duide\ijk is dat door benaeming
van een lid van de Staten-Generaa.1
tot lid van
het hoofdbestuur
het in artikel25.2
van de statuten genoemde
aanta! van vier zou worden
,JVcrsehreden,
wordt de betrokkene
in de a1gemene vcrgadering
niet benoemd
verklaard;
hij
wordt niet in een evemucle
herstemming
betrokken.
43.5. Indien een lid van het dageiijks
bestuur
wordt benoemd tot voorzitter
van een Kamerfraetie, dan wel de voorzitter,
een andervoorzilter of de algemeen secretaris
wordt benoemd
tot ondermorzilter
of secrctaris van een Kamerftactic, treedt de betrokkene
af in de eerstvolgeode alg('mcnc vergadcring- waarin - met inachtneming
van het in artikcl 23.8 van de statuten en artikcl 42 beraalde
- in dc a1dus openvallendc pillats kan worden voonien.
43.6. Jndicn het in artikcl 25.2 van de statu ten
genoemde aanta! van twee wordt ovcrschreden
door benoeming
van em lid van het dagclijks
bestuur tot lid van de Staten·Generalll,
is artikcl
43.5 van o\'ereenkomst;~e
tocpassing.
43.7. lngcval van gclijl.-tijdige benoemingen
ais
bedoeld in anikcl 43.6 \'.'QI'dt 7.Onodig door loting
bcslist op wie Jat nrtikcl vZ!.n tocpassing is~
43.8. lndien het in artike! 25.2 van de statuten
gcnl'emcc aantal van vier warde oVi:rschr"deo
door bcnocming van e~n of me:r leden van het
dagdijks bestuur tot lid van de Sla,enGcneraaJ,
trcden in de eC'rstvo!gende
algemene
vergadering waarin met inachtnelrung
van het in artike!
23.8 van de statu ten en artikd 42 bcpiialdc in
de a1dus opcnvallende
plaats(cn)
kan worden
voorzien, 1.oveel Ieden van het hoofdbestullr
af
als in verband met artikel 25.2 van dC" statuten
nodig is, in I'olgorde
naar de dag van htin
eerstc belloeming
tot lid I'an het hoafdbestuur,
te beginnen metdeeerstbenoemde.
43.9. Indiell hel dllidelijk is clat door bcnoeming
van een lid I'an de Staten-Generaal
tot lid
van het dagclijks bcstuur hct in artikel 25.2 van
de stalliten
!;enoemdc
aantal
van twee zou
worden overschreden.
is artikel 43.4 van averecnkomstige to~passing.
43.10. lndiell het ten gevolge "an gelijktijdigheid
van benaemingen
als bedoeld
in artikel 43.4
en/of 43.9 niet cluidelijk is door wiens benoeminr. het in arlikcl 25.2 van de statu ten genoc~lde
aantal
van
vier
ondcrseheidenlijk
twee zou worden
oversehreden,
worden
in
voorkomend
gevaJ eerst de herbenoemde
Ieden
van het dageiijks bestllur
bcnoemd
verklaard,
vervolecns - met inaehweming
van artikel 43.9 de nie~w·bcnocmde
Iden van hel dagclijks
be·
stuur (zonodig door loting te bepakn)
en 'crvolgcns - met ina.chtneming
van artikel 43.4 - de
herbcnocmde
ovcrige kden van het hoofdbe·
stuuct voor lover ~ogclijk;
vcryolgcns wordt .
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zonodig door loting - beslisl voor welke van de
tegelijkertijd benoemde overige leden van het
hoofdbestuur de benoemin!; vervalt.
43.11. Voar lOVer tijdens de algemene vergadering, waarin zou moetcn worden voorzien in de
ingevol~e artikel 43.2, 5, 8 en 10 openvalknde
plaatsen, het aantal1e<len van de Stalen-Generaal
die lid zijn van het hoofdbcstuur of het d,,~:e1ijks
bestuur 1.odanig is verminderd, dat de reden tot
aftreden voor ccn of mecr van de betrokkenen
is vervallen, tredcn deze niet af; zonodig wordt
door loting beslist \·.ie van hen wel moet aftreden.
43.12. Voor de tocpassing van dit arliJ.:e1worden bcnoemingen van leden van het hoord·
bestuur die plaatsvindcn ter \'ervulling van in cen
zelfde algemene vergadering openva!llnde plaat·
sen, geneht legelijkenijd plaals te vindell en
benoemin[',en van kden van de Slatell·Gcileraal
na de va'tstelling van ccnlclfde verkiezingsuilslag dan wel op cen dag vallende benoemd·
verklaringen, geaeht tcgelijkertijd plaats te vin·
den.
Artikcl44:
I'laatsl'ervanging
44.1. IHdien cen lid van het hoofdbestuur als
genoemd ill arlikcl 23,1 onder 2, 3 of 5 van de
statutell zijn funclie niet lan ven'ullen gedurende
cen lijdvu.k van Len min~,tc dric maandcn. kan
het bes'.llur van de betrokkcn kamcreenlrn!e
ondersehcidell!ijk het bestulIr van de stichting
"Orgwisatie Vrouwell in de VVD" of het beslullr van de Vtrcniging van Staten- en Rands·
ledcn van de Volksp"rtij \'oor Vrijhcid en Demo·
cratic een waarncmcr aanwijn'n; lodunige waarnemer heeft een ad\'iserende stenL
44.2. Indi::11cell lid van het dagelijks ty~stllur
tijdclijk nict in staat is zijll funetic te vervulkn
of indien tussentijds eell plaats openvalt in het
dagelijks bestullr, is het hoofdbesluur op voorstel van hel dagclijks bestuur bevoegd uit l.ijn
midden een lid aan It wijz"n dal de funclie ver·
vult toldat het bctrokkea lid van h~t dagdijb
bestuur zijn funetie weer kan vervullell, dan wel
totdat de algemene vergadering in de opengevallen plaats kan voorzien.
Artikel45:
B ijecnrcx:pillg hooJdbestuur en
da&c1ijks bestuur
45. J. Het hoofdbestuur wordt bijeengeroepen
zo dikwijls de voorzitler of drie ledcn van hel
hoofdbcstuur dit wenselijk oordclen. maar ten
minste eenmaal per twee maanden.
45.2. Het dagelijks lx'stuur wordt bijecngero~pen zo dikwijls de voorzitter of twee leden van
het dagelijks besluur dit wenselijk oordelcn,
maar in beginsel eenmaal per maand.
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Hoofdstuk VII: Algemene Ycrgadering
Arlikcl46:
•
Kenllisgevingjaar/ijkse
vergadering

algemene

Het dagcIijks bestuur deelt elk jaar tussen I en
16 september aan d,; besturen van de afdelingen, ondcreentrales en kamercentrales sehriftelijke mede:
1. tijdstip en plaats van de eerstvolgende jaarlijksc algcmcnc vergadcring;
2. d~ bevocgdheid van de ledenverg~deringen
van afdelingen en van de centralevergadcr;ngen
vnn ondercentrales en kamercentrales vcor 16
november bij het hoofdbestllur voorsteilen in Ie
diene.n, die in de eerstvolgellde jaarIijksc alfe·
mene yergadering dienen te worden behandeJd;
3. gedurende welke tcrmijn de ledenvergadcrin·
gcn van de afdt:lingcn, de centraJc\'crgaderingen
vall de ondcrcentralcs
en kamcrc("ntr~l!.:s. de
eommissies van ad"ies als bedoe!d in artikel 60
en de bijzondere groeren als bedoeld in artikel 78.1, bevoegd zijn amendemellten in te dienen'
4. ~'elke !eden van her dagelijks bestuur tijdens
de eerslvo!gcndc
jacuJijkse aJgemcnc ....I:rgade·
ring en de daarU(l yolgende jaarlijkse a1r,(··mene
verpderingen nflreden, onder vermelding of de
betrokkcl1C'n at cla.n nict met tocpassing
van
artikel 24,5 van de staluten herbenoemb,,?,(
zijn;
5. de bevoegdhcid van de Icdenvergaderingen
van de afdelingen vaar 3\ decem bel' cen kandidaal te slellen voor elke in de eersl\'olgende
jaarlijksc aIr-emene vergadcring in het dage!ijks
bestUlJropenvallcnde plaats; •
6. welke ledcn van hel hoofJbestuur die niet
behoren tol het dagclijks besll'.ur, tijdens de
eerstvolgende jaarlijkse ;lIgemcne vergadcring
aan de beurt van aftreden l.ijn, onder vermcl·
ding of de bctrokkcnc.n hcrbenoembaar ~ijn;
7. welke oq;anen bevoet-d zijn tot kandidaatste\ling en benoeming van de onder arti\:.cl 23.1
onder 2 en 3 van de staluten bedoelde kden
van hel hoofdbestuur;
8. bij wie en voor welke datum kandidaten kunnen worden gesteld onder vcr melding dal een
korte levensbesehrijving dient Ie zijn bi.igeve,egd
en dat een kandidaalstelling slechts gelt;;g is indien deze vergezeld is V,1Il een schriftclijke bereid\'erklaring de kandidatuur te aanvaarden;
9. de namen van de leden van de Sta:cnGeneraal die 1.itting hebbcn in het hoofdbcstuur
en in het dagelijks besluur.
Artikel47:
B esc hrijving s brief j aar/ijkse
algemellt: Vf!igadering

47.1. Uiterlijk lien weken voor de jaarlijkse

algemene
vergadering
zendt het hoofdbestuur
aan de besturen
van de afddingen,
andereentrales en kamercenlraJes
de besehrijvingsbrief
vaor deze vergadering.
47.2. In deze besehrijvingsbrief
zijn onder andere vermcld:
I. de vaarslellen
van het dagelijks bestuur en
van het hoofdbestuur,
vaarzien
van een toelichting;
2. de voorstellen die door de kdc'nvergad';ringen
van aJddingen
en de ccntralcvergaderingcn
van
ondcrcentrales en kamcrcentrnles o"'cr(:cnkom~
stig artikel 21.2 van de statuten zijn ingedicnd,
voorzien
van ecn beknople
toclichting
en een
advics van hCI hoofdb·:,tuur;
3. in alfabctische
I'o!g,)rde dc namen van bndidaten die zijn gcsle!d \'oor het dage!ijks bes:uur,
onder tocvocging vnn ceo konc lc\'ensbeschrij~

ving.

F_'h'

"'-)

47.3. Gedurcndc
een door h-et hoofdhestuur
te
bcpalen tennijn vnn ten minste zes wcken na de
verlending
van de bcschrijvint:>brief
hebben de
kdenvergaderingen
van afddingen,
de eentn,levcrgaderinecll van olidcrc~lltral~s
en karn-.:rccn-

tra!~~. de commissics

van ad\"ics al$ bcdo::Id in

artikcl 60 en de bijzondere groq)en al5 bcdoeld
ill artikcl 79.1 de bCl'ocgdheid amendel1lclilen in
te diencn hij hel hoofdbe,luur.
47.4. Gelijke bevocgdheid
komt tne aan het da-gdijks
bc.:stuur en a~n het hoofdbc~tuur,
.voor
\Val bellefl door afdcJiIlgcn ell cenlraJcs mgediende \'oorslcllen,
47.5. lIet da£clijks bestuur ell het hoofdb-,stuur
hebben na of]nop van de?e lermijn de r",vocgdheid hun voorslellell
bij nola van wij?ir,ing te
wij7.i~cn.

()

47,6, Aile illgcdiende amelldemenlen
en nota's
\'an wijl.iging worden zo spoedig ll1oge!ijk na afloop van de ill anikcl 47.3 bedoclde termijn bekend gemaakt
47.7.

Hel hoofdbc,luur

algemcil'?' vcrgadering

zendt vocr de jaarlijkse

aan de bC!:lluren van de

aide!ingen, ondercen[r~lcs
en kamercentraJes
het
jaarversJag
van het hoofJbestuur
en de rekening
en \'enllltwoording
o';er zijn in het afgelopen
boekjaar gevoerde bestuur.
Artikel48:
B(jzondere

besillitl'ormillgsproceclllre

48.1. lIet hnofdbesluur
is bevoegd ter gelegenheid van door de algemene vergadering
vast Ie
std!en programma's
en resolulics \'ocr Ie sehrij·
Ven dat de in de volgende leden \'an dit anikcl
omschrcven
pro'cedure geldt. waarbij het te\'ens
aile in aeht te nemen tCfmijnen en de ••••
ijze yon

inzending van amendemcntcn

vaststelt en tijd:g

bekend maakt;
het hoofdbesluur
kan daarbij
leyt'n, bepalen of de ondereentralcs
al dan niet
worden betrokken in de bes!uit\'orming.

48.2. Op aan de partij voorgelegde programma's
en rcsolulics kun~cn de ledenvergadcrirlgen van
de afddingen amendementen
inJienen die schriftelijk ter kennis worden gebraeht
van het bestuur van de kamereenrrale
waanoe
de desbe.
treffende afdcling behoon;
de eommissiesyan
advies als bedocld in anikel 60 en de bijzondere
grocpen als bed<>eld in anikel 78.1 kunnen even-

eens

amendementen

sehriftelijk
bestuur.

ter kennis

indienen;
gebraeht

deze
van

worden

het

hoofd-

48_3. De eenrralevergadering
van een karnercentrale besluit:
1. met gewone meerderheid
van stemmen
tot
ver\'~nging
van amendementen
die dezelfde
strekking
hebben,
door cen amendement
d,n
delelide
strd, king heeft als de onderseheidene
door de a(dclir.gen ingediende
amendementen;
door \·crvanging wordt:n dele laatste amende.
mcnten geac.hl te zijn ingetrokken;
2. met len minste een derde van de uitgebmchte
stemmen of een amcndemel1l
zal worden inge·
diend bij het hooidbestuur;
indien de eentrale\"ergadering
7ich ni::t met ten min~.;(e cell derde
van de stemmCll \oor indiC'ning van hct amende·
ment bij het hoe,rdbes!llur
heefl uitgesproken,
zal het amen dement loch bij het hoofdb<'stullr
worden ing.cdiend wann::er ,Jit door de afgevaardigden van tt'n minst¢ cen derdc 'ir.n het
aontal afddingen
binnen
hct gebied
va.n de
kamercentrak(s)
wordt verlangd.
48.4. De bestllren van de kamcrcentraJes
zijn
bevoq;d in ont'erling overleg te b~raJen dRt de
centra!evcrgaderingen
\'an een aantal
kamercenl[;lles ter behandeling
van de in anikcl 48.2
bedodde amende men ten gezamenlijk
worden ge·
houden.
48.5. Na de inge\'olge artikel 48.3 -of 48.4 ge·
houden cemra!el'ergaderingen
van de kamer·
eentrales,
verpden
hel hooiJhestuuf
in tcgenwoordigheid
van de secrelarissen
van de k amercCf1~r3.ks en d~ \"oorzitters van de commissies
van ad\ies en van de bijzondcre groepen, of hun
plaats\er\'angers,
waarbiJ het hoofdbestuur
kan
bes!uiten tOl vervanging
vall amendementen
of

vervangcnde amcndcmcnten,

door

een

8rncndc-

ment d-at dezelfde strekking heeft als de onderscheidene
door
aidelin"en,
commis,ies
van
ad vies en/of
bijzonder;
groeren
ingediende
amendemelllen
of vervanl!ende
amendementen;
eeo amendement wordt n!~t I,."ervaneen indicn de
secretaris \'Dn de kamercentra!e.
w;artoe
de betrokken afdding
bchoort.
de voorzitter
van de
bctrokkcn
commissie
van ad\ies of v-an d~ betrokken
bijzoncere
groep. of diens plaats\-ervangcr. ziclt tc~en vervan!:in2. van hct bctrokken
amc-ndement v~rklJ:lft: d~ bctroU:~n sl:cretans
of \'Dorzitter of diens plaatsvervanger,
is ook tot
inlrekl:ing van het amendemenr
bevoegd,
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48.6. Het hoofdbestuur
is bevoegd in deze vergadering nota's van wijziging vast tc stellen.
48.7. De algemcne vergadering bC'sluit over:
I. aile vervaol;ende ameodementen;
2. aile door de afdelingen, commissies
van advies en bijzondere
groepen ingcdiende amendementen die niet zijn vervangcn. 1'001' lOver c.:t'ze
ingevolge het in artikel 48.3 onder 2 b~paaldc bij
het hoofdbestuur
zijn ingedicnd en niet zijn ingetrokken;
3. de voorstellen
lOals del.e na dc behandding
van dc amendcmcnten
cn met inachtncming
van
de nota's van wijziging luiden.
48.8. Het hoofdbestuur
maakt de amelldemen'
tcn en vervangende
amelldcmentell
waarover de
algemene
vergadcring
dient te b',sluiten,
als'
mcde de nota's van wijziging lO spocdig mogdijk
bekend.
48.9. Indien het hoofdbestuur
ingevolge artikd
48_1 heeft tcsloten dat de ondcreentr;,Ie,
worden
betrokkcn
in de besluitvormingsproccdurc.
wor·
den de amcndemcnlen
tot de illdien;ng waarvan de kdcnvergaderingt'll
van de afdelingen
ingevolge artikel 48.2 hebben beslotcn, levcns
schriftclijk
tcr kennis r,ebracht van het bcstuur
van de ondereentrale
waortoe de afdeling be·
hoort;
vervo!gens
vcrgadert
de cenlralel'erga·
dcring van de ond~rcenlr:t1e
1'001' de in nrtikcl
48.3 l,<;doek!~ c~ntr"Ic· •.ergBderillg vall de kameI"
centrale; de ccntralcvergi:dcI irlg van de ondcrcentrale b,n met gewone mcerderheid I' an stem-

men beslujtcn tot vcrvnnging ah nadcr omschrcvcn in ilrtikel 48.3 ond:"f 1. Dele \'crvangen(1c am~nd:;ll1enlcll worden sehriftclijk ter ken·
nis gcbraeht
van hel best"ur
van de kamercentrale waartoe de onJcrcentralc bchoort wanr~
bij de nIdus verl'angcn
amcndemenlen
geaelJl
worden te zijn ingetrokken.
Verl'olgens besluit de
centralevergadering
van de bmereentrale
overeenkornstig artikel 48.3 onder 1 en 2 met bctrek·
king tot de door afddingcn
ingedicnde amende·
menten die niet zijn vervangen
en de vervan·
gende arnelldemellten
die door de ond~reentrales
zijn ingedicnd.
l

48. 10. Dc bcsturen van ondereentralzs
zijn bevoegd in onderJing overJeg tc bepal~n dat de centralevergaderingen
van cen aantal ond'~reentrales
ge1.amenlijk zullen worden gehouderL
48.11. Van het houden
gen van ondcreentralcs

van centralevergaderinkan binnen een kameI"

centrale worden af!?,czicn. incli~n de bcsturen

VHn

allc betrokken ()nd~reentralcs
daartoe besluilen;
in dat gel'al wordt s!eehts de in utikcl 48.3 bedoelde I'ergadering
I'an de kamereentraJe
gehouden.

doeld in artikel 20.5 van de statuten, bcnoemt de
ledenl'ergadering
een _of meer plaatsvervangers,
aI dan niet per afgevaardigde.
49.2. Indien de Icdenvergadering
meer dan een
afgevaardigde
bcnoemt,
kan zij lcvens vaststellen hoeveel stemmen
iedere afeel'aardi~de
met inachtlleming
van het in artikel20
van-de
statuten bepaalde aanl al stemmen
tel' algemene
vergadering
1.al uitbrengen:
toczicht op de nalevillg van zodanig besluit berus! bij de afgevaardigden van de afJeling zelf.
49.3. Afgevaardigden
woordiging
overdragen
digdcn van dezelfdeofvan

kunnell
hun verlegenaan andcre
afgevaareen andere afdcling.

49.4. De vOorzitter
kan van iedere afgevaardigde verlangen dat den zijn bevocgdheid
Rantopnl, bij gcbreke waarvan
de betrokken
afgevilardigde geen stemmcn meer mag uitbrcngen.
49.5. Deze bcpalingen zijn van ol'erccnkomstige
tocpassing
op de afge"aardigden
naar de centraJcvergaderingen
als bcdocld in artikcl 24.2-

Hoofdstuk VIII: P<::rtijraad
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Artikcl50:

SallI<'nsteliing
50.\. ))" partijraad

bestaat uit:
1. de ercleden van de 'IV));
2. de leden "an het hoofdbestuur;
3. de leden van de VVD die zitting hebhen in de
Staten·Gen'"aa!;
4. vijfti;;n door het hoofdbcsluur
benoemde
Ie·
den;
5. de voorzittcrs
van de kamercentrales
of. indicn .deze l.ijn verhinderd
dan wel uit anderen
hoofde deel uitmaken van de partijraad.
hen die
door de jaarlijkse
centralel'ergadering
als hun

plaatsvcrvangcr zijn aangcwez.en;
6. een aantal door de jaarlijkse
eenlralevcrpdering van e1ke kamercentraJe
te benoemen afgovaardigden,
waarbij ell;e kamerccntrale
ccn lid
bcnoemt voor e1ke keer dat het aantal leden dat
op I januari van het lopende jaa.r is ingesehreven
bij de afdelingen die tot de desbetrtlTende
ka.me,centrale bchorcn. deelbaar is door 1,5 procent
vall het lotale !edental vall de V YD. wa"rbi) de
uitkomst naar boven wordt afgert)nd lOt een geheel geta!; de aspiranl-Iedcn
worden bij de bepaling van het aanta! afgcvaardi~den
buiLen be·
schouwing gdalt:n;
7. (wee bestuurskden
van de stichting .. Organisatie Vrouwcn in de V\'D"~ t~~b(."no~mend',)or
hct bcstuur van delCO stichting. t:n lwt:c ~ndere
vrouwelijke
leden van de \'\'0. Ie t-~nl'Cr;1t'n

r"
'-

door hct bcstuur en de auVieSfa.1d van dr:ze stichArlikcl49:

ling gezamenlijk.

A,[gemardigden
49.1.

Bij benocming

I

van afgcvaardigdcn

Statuten en rcg/cmentcn

als be·

50.2. Voorzitt("r van d~ panijra~ld is d~ \Of,)r·zittel' van de VV 0 of hij die hem \·en·3n~t: se-

(

cretans van de partijraad is de nlgemeen secretaris ofhij die hem vervangt.

Artikel51:
Zittingsduur

S 1.1. Dc door het hoordbestuur ingevolge arti-

•

kel 50.! onder 4 benoemde Ieden van de partijraad hebben l.itting voor een periode van drie
jaar en zijn telkens herbenocmbaar.
S 1.2. De leden van de partijraad, bedoeld in atlikel 50.1 onder 6 en 7 worden benoemd' voor
de tijd van drie jaar; elk jaar treeut een derde of
nagenocg een derde van dele leden af volgen;
cen door het hoofdbestuur, voor zo;'cr nodig b:j
loting op te maken rooster; deze leden van de
partijraad 7.ijneenmaaJ terstond hcrkiesbaar.
51.3. Ingenl van wijziging van het anntal door
een eenlIalevergadering van ecn kamercentrale
te benoemen leden van de partijraad kan, als gevolg van annpassing door het hoofdbestuur van
het in artikel 51.2 vermelde rooster, de zitlingsduur aan bepcrking ondcrhevig 7.ijn;de leden die
aldus na cen of twee jaar aftreden. zijn tweemanl
berbenoembaar.
51.4. Inge\'al van vermindering van het aanta]
door een centra!evergnuering van een kamerccntrale tc benoemen Ieden van de partijrand wordt
de in artikel 51.2 vermelde zittingsduur niet ingekort.
51.5. In een tU5sentijds opcnvallende plaats
wordt, bchoudcns ingcval van vcrmindering van
bet aantal leden inge',oIge artikcl 50.1 onder 6,
voorzien in de eerstvo!~.ende vergauering van het
orga:m uat tot benoeming bevoegd is, voor de
overbIijvende ziltingsduur van degene wiens
plaats is opcngevallen; indica in zodanig geval
de benocming pI"ats Yincltvoor minder dan twec
jaar, i, de hetrokkene tweemaal tcrslond herbenoembaar. '.
Artikcl52:
Sprcek- en sremrecht

•

52.1. In ecn vergadering van de partijraad mogen het woord yocren;
1. de kden van de partijraad;
2. de ledw van de VVD die 7.itlinghcbben in ecn
door hl~t h(lOfdbestuur ingesteldc commi,sie als
bedoe!d in aJtike! 60, alsmedc Ieden van hCI bestuur van een bijzondcre groep ai, bedoeld in artikel78.I;
3. de leden van de VVD die daartoe 01' grand
van hun bijzondere deskundighcid ten minste
cen week voor de vergadering door het bestuur
van een kamereentrale bij het hoofdbestuur zijn
voorgedragen.
52.2. Het hoofdbcstuur kan besluiten dat ook
andere leden van de VVD in een vergadering van
de partijraad het woord mogen voeren .

52.3. De leden van de partijraad bedocld in artikel 50.1 onder 2, 5. 6 en 7 hebben stemrecht'
dit stemrecbt is per,oonlijk en niel ovcrdraav.:
haar; indien de parlijraad hel hoofdbestuur advies geert, hebben de leden van het hoofdbestuur
geen stemrecht
Artikel53:
Bijeenroeping
53. LDe .voorzitter rocpt de partijraad bijeen zo
dlkwlJls hlJ dlt wensehJk oordeclt. maar in beginsel tweemaal per jaar.
5~,2. Voorts roept de voorzitter de partijraad
blJeen 01' verzoek van ten minste tien leden van
de partijraad; indien aan zOdanig verzock niet
binnen een maand na ontvangst van hel verzoek
gevolg is gegeYen, kunnen de v~rzoekers zelf tot
die bijeenroeping overgaan.
'.

Artikel54:
Commissie van beroep
54.1. Tot ledcn van de commissie zijn benoembaar de Ieden van de VVD; aftredendc let!en zijn
terstond herbenoembaar.
54.2. Hel lidmaatschap van de eommissie is onverenigbaar met het lidmaatschap van het hoordbestllur.
54.3. Tot het stellen van kandidaten voor de
commissie van beroep zijn be','ocgd het hoofdbe,tuur en ce ledenvergadcringcn van de afdelingcn.
54.4. In de beschrijvingsbri~f Yoor de desbetreffende jaarlijkse algernene vcrgaclcring gecft het
hO(Jfdbestullr kennis wie hct kandidaat stelt als
vooo.iller, liu en plaatsvervanger, onder mededcline van de bevoegdh"id van de ledenvergaderingell van de afddingen voor elke te \·oorl.iene
plaats cen kandidaat te stellen,. van wie naam.
woonplaals. afdding en cen schriftclijke bereidverkJ~ring de kandidatuur te aanv"arden bin!1cn
een door het bocldbestuur vast te stell en terrnijn
van lcnminstc zcs wd:cn diencn te zijn ingcdiend
bij de algemeen secrctaris; de namen van de gesteidl' kandidaten worden 7.0 spoedie mogdijk na
aOoop van dc7Ckrmijn bckend gcmaakt.
54.5. In el'n tussentijds opengevallen of openvaIIcnde plaats wordt voor1.,ien door de ecrstvolgencle jaarlijkse aIgel11cneverpdering waarin in
de1.,cplaat, kan wordcn \·oorzien.
54.6. Het (plaatsvervangend) lidmaatschap van
de cornmissie eindigt door:
I. hceindiging van hct Iidmaatschap van de
VVD;
20 schriftelijke opzegging;
3. benoeming tot lid van het hoofdbestuur;
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4. het bereiken va n de leefti jd van 70 jaar.
De algemeen secretaris
voorziet in het seeretariaat van de commissie.

55. Behoudens
luten vermelde
beroep kennis
spraak in beroep

58.1.

in de in artikcl 32.2 van de stagcvallcn ncemt de comm'ssie van
van en doet onherroepclijk
uitdat is ingesteld tcgen:

I. een bes1uit van het hoofdbcstllur
tot schorsing
van een lid van het bestuur van een afJdiHg in oe
uitoefening van zijn functic, als bedoeld ~"\artikcl
18.1 van dit reglement;

•

2. een onthouding
van goedkeuring
door
hoofdbestuur
aan cen of mecr beralin,:cn
een reglement van een bijwndere
grocp of
wij7.iging daarin, als bedodd in artixel 78.1
dit reglemenl.

het
van
een
van

Artikel56:
IYcrkwv:e
56.1. Voor de behandc1ing van het beroer wordt
degene die t'>erocp heeft ingestdd
or.daschei'
dcnlijk hel bestllllr van de ,.fdding of c<nlrale
die beroep heeft inrestcld alsmede. indien het be·
roep botreft tegon cen besluit van ten !cdcnverf.adering van een afd"ling, het bcstullr van die
afdcIing met inJchlri~.·:ning van een tcr:"nijn l,'2.n
ten minstc ,-en w('(,:k bij aal1gctekerl( ..k~brief c.·pgc~

roepcn; indie-n h~~lbt:ro::-p is ingcstcld tegcn cen
bcsluit \'an };"~lhoofJbc'illlUf. druag.t de :,lgemcen
sccrctari.
e"'oor zorg dat het hoofdbestllllr
vertcgenwoordigd
is.
56.2. Ongeacht
of de or~eroepenen
zijn verschenen, is de commissie be"oegd het bCfO':p in
behandding
te nemen en uilspraak te doen, dan
we! te besluiten tot uitstcl of aanholldi~g
vall de
behandeling.
56.3. Dc betrokkenen
hebbcn de bcvocgdheid
lcden van de VVD als getuigen ter zillie,g mee te
brengen, die dan moeten worden gehoord.
56.4. Dc comillissie
kan met eenparigheid
vall
slemmen besluiten zich. al dan niet geHaagd, te
wenden tot niet·leden
\'an de VVO om inlichlingcn in te winnen.
Artikcl57:

Uitspraak
57.1. De commissie
doct uitspraak
onder vcr,
melding van de gronden waurop de uitspraak
rust.
57.2. De algt'meen
secrctaris
undt
afschrif,en
van de uitspraak
bij aangetekende
brief. [lan de
betrokkenell
toe.

I

SWlulell

Artikcl58:

Landcl(jke propagandacommissie

Artikcl55:
Bel'oegdheden

en reglemcnffll

Er is een landelijke

propagandacommissie
van al
heeft op stelsdmatige
propa-

(LPC) die is bolasl met de voorberciding
hetgeen
ganda.

be..-ekking

58.2. Dc landclijke
propagandacommissie
I:>estaat uit:
1. de voorzitter.
die door
het hoofdbestuur
wordt bcnocmd
uit de leden van het dagclijks
bcstuur~
2. de leden van de besturen
Van de kamercen·
trales die ingcvolE.e het bepaaJde in arlikel lOA
in het bijLOnder zijn belasl met de taken van de
kal;nercentrale op hd gcbied van de propaganda:
3. een vertegcn· •••.
oordi!~ster
van de stiehlin!',
"Organisatie
Vrollwen in de VVD", te bcnocmell
door het bestllur van dez.c slichting;
4. een vertegenwoordiger
van de Vereniging van
Staten' en Raad'!eden
van de Volkspartij
voor
Vrijh~id en Democratic.
te bcnocmen door het

bcstuur van dc7.c vcreniging;
5. ecn or m~er andere lcd~n. voor

deze
van het

lOVer

door h,:t hoofdbestllur
op \'oordracht
dageIijks bcstuur worden b~noemd.

58.3. Dc commissic
gccfl adviclcn
aan het
hoofdbestuur
en bevordert
de PlOra2ar.da'a~ti-

vilt:iten .....
an de kamcrccntr;.lcs~ ondcrcentr ales en
afdelingen ovefl'enkomstig
de door
stullr \'astgrsteIde
richtlijnen.

het hoofdbe-

5804. Dc eOl11missie legl ten millSLe dfle maanden voar clke \ crkiczinr. Cian het haofdbestu!Jr
een plo.n "oor de: vcrkiczln;scanlpagne
voor~ dit
plan dient ten minste Ie onwatten
de grondgedaehte
waarop
de campagne
zal worden
gevoerd, alsmede de strategi.~, de wij?c van lIityoering en d~ kosten van de te yoercn campag.ne.
58.5. Een lid van de eommissie
neeml niet dee!
aan de beslnit\'orming
indien dlt lid zeIt: dan we!

een ondcrncmir;;! waarin het lid een functil~ bo::kkedt of waart~;j het direct of indirect fm2ncicci beLrokken is. direct of indirect financied belang heeft of kan hebben bij het te nomen besillit;
een opdraeht
te~en betaling,
",aanoe
de eOmmissie heeft gead"iseerd
of besloten.
mag niet
worden \'erle~nd aan een persoon die bij de k'
slultyorming in de comn~issie bctrokkcn was.
noch ann cell onderneming waarin ecn pcrsoon.
die bij de besillit\wming
in de commissie
be,
trokken
\\'8S,
een fup.ctie bekleedt.
dan we\
direct ofindircet financieel belang heeft.
Artikel59:

Lalldclijke commfssie "orming

en scllo'

ling
59.1.

Er is een landdijke

commissie

\'orming

en

seholing (LeV) die is belast met de voorbereiding van al hctgeen betrekking heeft op stelselmatige vorming en seholing.

•

59.2. Dc landelijke eommissie vorming en seholing bestaat uil:
I. de voorzitter, die door hel hoofdbeslUur
wordt benoemd uit de leden van het dagclijks bestuur;
2. de Icden van de bestllren van de kamerecntrales dic ingevol~e het bcpaaldc in artikcl !0.5 in
hel bijzonder zijll bdast met de taken van de kamereentrale op het gebied van vorming en seholing;
3. ecn vertegcnwoordigster van de stichting
"Organisatie Vrouwen in de VVD", te b:nocmcn
door het beslllur vall deze s:iehling:
4. cen vertegcnwoordigcr van tIe Y(Orcniging van
Stalen en Raadslcden van de Volkspnrtij voor
Yrijheid en D~mocralic, Ie benoemen door hcl
bcstuur van dele vereniging;
5. een of mcer ar.dere leden, voor zovcr deze
door hel hoofdb~sluur op voordraehl van hel
dagelijl:s besluur worden bcnocmd.
59.3. Dc e~mmis,ie geeft adviczen aan het
hoordbesluur cn hcvordcrl de vorming,· en seho'
lingsaelil'iteilen I'an de kal1lcrcenlra!cs, onder·
eentralcs en afdclingcn ovcrecnkomstig de door
het hoofdbcsluur vaslgcsteldc richl!ijnen.
59.4. Dc commissie Iegl lclkenjare uilerlijk in
november aan het hoofdbcstuur een "olledig
plan voor d~ in het volgend kalelldcrjaar Ie ontwikkelcn vormings· en seholing,aetiviteilen voor.
59.5. Artikel 58.5 is nn
passing.

overeenkomstige loe-

Arlikel GO:
Commissics van advies
60.1. Het hoofdbesllillr bn commissies instel·
len ter besludering van bepaalde onderwerpen
en het geven van adv;es daarover; ten minste de
helft van het aantal leden wordl door hCl hoofdbesluur uit de door de besturen van d~ kamereentrales schriftelijk voorgedragen kandidaten
benoemd, tcnzij de b~sturen van de kamcreentrales niel voldocnde kandidaatleden hebben
voorgedragen; bij spocdci$cnd~ taken zal het
hoofdbesluur de vrijheid hebben zelf een eommissie samen Ie stellen.

()

60.2. Elkc commissie brengt jaarlijks een beknopt schriftelijk verslag van haar wcrkzaam·
heden uit, dal als bijbge van het jnrvcrslag van
htt hoofdbcslulIr aan de jaarlijkse a1gemene
vergadering wordt ovcrgelcgd.
60.3. Dele commissies worden ontbonden op de
dag van de verkiezing van ledel1 van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal.

Ho-:JfdstukXI; Pcriodiekcn en propagandadrukwerk
f,
Artikel61:
Parl(j·orgaan
61. L De algemene vergadering kan besluilen tot
het uilgeven of doen ui1geven van een parlij.
orgaan.
61.2. De hoofdredaeteur van zodanig partijorgaan wordt benoemd door hel hoofdbestuur en
legt tcJkenjare veranlwoording nn het door hem
gevoerde beleid af aan de jaarlijkse a1gemene
vergadering.
Artike162:
Periodjeken ~'ano/de!i;rgell en ullcrales
62.1. Centralcs die een periodiek of medcdelingenblad uitgeven of doen uitgevel1 dienen van
elke aOevering een exemplaar aan de a1gemeen
secrelaris te docn toekomen; afddin",en die een
periodiek of mcdeddingenblad uilgc'cn of dnen
uilgevcn dien"n van elkc aflevering cen e:·:emplaar lC docntoekomcn aan de 8lgrmeen sccre~
laris en aan de secrelaris van de kamereentrale
wnartoc de afdeling behoort.
62.2. li"l b~sluur van de afdcling (centrale) die
zodanig periodiek of med~delingcnt.lad uitgeeft
of doet llitgcycn

is vcranlwoordeJijk

voor de in-

houd daarvun.
62.3. In elke aOevering client duidelijk Ie zijn
vermeld onder veranlwoordclijkhcid van welk
besluur hel paiodick of med·~ddillgenblad is uil·
gegeven.
Artikel63:
Propogondadrllkwerk en (((fiches
Propagandadrukwerk, advertenties en affiches
behoeven voor publikalie goedkeuring ,'an het
hoofdbe'tuur.

Arlikcl64:
Hoagie vall dejaarlijkse bijdrage
64.1. Op voorslet van hel hoofdbestuur stell de
a1gemene 'cq;adering de hoogle nn de jaarlijkse
bijdragc vast I'oor:
I. gewone Icdcn van 18 tOl 27 jaar;
2. gewone leden van 27 tOl65 jaar;
3. gewone leden van 65 jam en ouder;
4. voor aspirant.leden;
5. voor gcwone lcden die tot het gczin "an een
gewooll lid. een eretid of lid van verdienste behoren en bij dit lid inwoncn.
64.2. Voor de ocpaJing van dejaarlijkse bijdrage
geld: de leeftijd die wordt bereik! in het jaar
waarop die bijdrage betrekking heef!.
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64.3. Erdeden en leden v'an verdienste zijn vrijgesteld van de verplichting een jaarlijkse bijdrage
te voldoen.

•

64.4. Indien een nieuw lid zich aanmddt na 30
juni van enig jaar, ma~r voor 31 oktober, wordt
dit lid slechts de helft van de door de aJgemene
vergadering va'tgestelde bedragen verschuldigd;
indien een nieuw lid zieh aanmddt na 3 I oUober
van enig jaar, wordt dit lid over het Jopendc kalenderjaar geen bijdrage versehuldigd, muar
wordt het, ook ingeva! van opl.e~ging voor I januari van het volgend jaar, de volle ja,lr1ijkse bijdrage Ol'er dat vol£ende jaar verschuJdigd.
64.5. Dc ledenvergadcring van een "fdeling is
bcvoegd een jaarlijkse bijdrage vast te stelien,
waarvan bet bedrae hoger is d"n de dnor de "Ige·
rnene vergadering vastgestelde bedragen. Oit
meerderc gcdeeltc wordt door het hoofdbestuur
in zijn geheel aan de betrokken afdcling afge·
dragen.
Artikcl65:
Betaling mn dejanrliikse bijdrage
65.1. De jaarlijkse bijdrage van de leden is verschuldied per I februari van het desbetreffende
jaar.
65.2. Het hoofdbcstuur draagt ervoor zorg dat
jaarlijk, ten millslc cen maand voor I febrnari
aan de leden een eerste verwek is g:LOndcn tot
betaling van de jaarlijkse bijdrage voor J februari.
65.3. Het hoofdbcstllur draagt ervoor zorg dat
aan de leden van wie het lidmaalschap is aan,evaneen na de ver7.ending V[lllhet in artikel 65.2
be(k,e1dc ve,zock, een verwek wordt tocgezonden de jaarlijhc bijJrage binnell een maand
te betalen.
65.4. De leden die niet aan het in artikel 65.2
ondcrscheidenlijk 65.3 bcdoelde cerstc verzoek
hebben voldaan, ont vangen door de zorg van het
hoofdbestullr een tweede en, zo nodig nog een
derde verzoek tot bctaling, welk laatsle verzoek
kan worden betast met kosten,
65.5. Indien een lid ten minste drie maanden na
verzending van hct eerstc en ten minstc vier weken na \'ef7.ending van het denle verwek tot betaling, in gebrek; is met de voldoening van de
jaarlijkse bijdrage, kan het hoofdbesluur de toe·
zend'ng van het partij-orga"J1 als bedodd in arli·
kel61.l docn eindigen.

ontvang!, voldoct het deze geheel aall het hoofdbestuur.
"
65.8. Het bestuur van de afdeling waartoe het
lid behoort, onderseheidenlijk het hoofdbcstuur
voor wat belreft de leden die niet tot een afdding
behoren, is bevoegd aan een lid 01' diens verzoek
L gehele of gedecltelijke vrijstcll,ng van d'~ vcr·
plichling tot betaling van de jaadijkse bijdrage te
verlenen;
2. betaling \'an de jaariijkse bijdrage in termijnen toe te staan.
In vorengenoemde gevallen voldoet het bestuur
van de afdeling waartoe het lid bchoort onderscheidelllijk het hoofLibcstuur tijdi~ de gehele
jaarlijkse bijdraJe, bij voorkeur met gebruikmaking van de daartoe aJn dal lid bij het vermek
om ber.aJing toe£clOnd~n stortings-!aceeptgiroJ(aart; indicn termijnbetalingen zijn toegestaan
worden dae ge'ind door het bes,uur Liat dae
toeslemming heeft I:erleend.
65.9. Dc algemeen secretaris zendt ten minsle
drie maaJ per jaar aan de seeretarissen van de
afdelingen opgaven van de betatingen die afwijken van de door de a!gemene n:rgatlerir,g ,,:astge;;telde jaarlijkse bijdragen en van de aehtcrslanden die in de bClaling van die bijdragen 7.ijn
opgetreden.
Artikel66:
Geldllliddclell
cCf!lralcs

mil

njdelil1gen ell

66. I. Het hoofdbestllur draagt van de ontvan·
gen jaarlijkse bijdraf,en jaariijks aan de afde·
lingen, de ondereentrale$ en de kamerccntrales
de gedeeltell of de bedra;;en af die door de "I;c·
mene vcrgadering zijn vasteesteld: de?e gedceIten of bedragen kunnell \'oor afdelingen die samenvallen met een ondercentrale of kan~crc~ntrale anders zijn dan voor de overige afdclingen.
66.2. Voor I april van elk jaar worden door het
hoofdbestllur I'oorschotlen op de af te drar.en bedragcn ann de afdcljngt..~n~ ondcrccntrales
en
kamercentraJcs bewald: de definiliel'e afrckening
vindt uiterlijk I april van het daaraanvolgende
jaat plaats.
66.3. De algcmccn seerelaris zendt eenmaal per
jaur a:m de afdclingcn. ondercentraIcs e!l karncrcentralcs

gcspeciticecrde

opgaven

van de af

te dragen bedragen.

65.6. Indien cen lid vier weken na ver7.ending
van het derde verlOek tot be:aJing in gtbrekc is
met de \'oldoenin& van de jaariijkse bijdra •.e, steit
het hoofdbcslullr het bcstullr van de afdeling
waartoe het lid behoort, hien'an in kennis.

66.4. IIet hoofdbestllur is bevoegd de afdrachten ingevolge artikci 66.1 en 66.2 op te schorten
zolang de LicsbelrcfrenLieafdeling. ondaecmro.!e
of ka~Hcrccntrale nicl he eft \'o:daan a:m h.1:lr
vcrplichtinr.en ingevolg~ nrtikel 7 c.:n ex~mt"l:nr
van h::tjaarvcrslag en \·3n de rek('ning en V(';<lr1t·
wooiding ann het hoofJb;:;stuur toe t~ z(:nd~n.

65.7. Indien het bestuur van de afdeling waartoe
het lid bellOort, de jaarlijkse bijdrage van het lid

665 De slalenccntrales en districtsccn:ro.ics
I'oorzien voor zover nodig in hun fino.ncib Joor

I

Statu/cn CII regl,wlcluell

besluit van de centralevergadering,
waarbij de
centralevergadering
de keus heeft tussen:
I. financiering
van de activiteiten
door \'ast·
stelling \'an een amsl"g per activiteit;
2. vaststelling van cen jr.arlijkse omslag over de
afdelingcn die tot de centrale bcharen.
66.6. Het hoafdbestuur
delingen en centra!es
aordeel in aanmerking
drage wt"dt toegekend.

kan be palen dat aan af·
die daarvaar
naar zijn
kamen, een gcldelijke bij·

66.7. Het be,tu.ur van een kamercentrale
kan
bepalen dat aan afdelingen en centrales die daarvoar na:1r zijn aordeel in aanmcrking
komen, ecn
geldelijkc bijdragc wordt to~g"kcnd.

•

66.8.

Dc

pcnningmecstl"rs

van

afdeiingen

en

centr<lles \'o!gen bij hct opstel!en van d-: rckcning
en ycrantwoording de algcmene riclJllijncil die
daartoc door
den gegeven.

of namens

het haafdbestuur

wor-

Artikel67:
Koslcn\"ergoedillgen

()

Leden

die in opdracht

YVD

ten centr4'lc of cen afJding

I

van een orgaan

van de

Artikel69:
Taakomschrif,'ing

69.2.

De algemeen

r.osten; dezc kostcn komen ten

de VVD onderscheidenlijl;
d~ afdelingen en cen·
traics, waartae voar \Vat d~ afdeiin!;en betreft,
wordt gerekend het nagaan van de juistheid van
de overeenkolllstig
de anikelen
1.4, 1.5, 65.9 en
66.3 ontvangen lij,t van bien die tot de afdeling
bcharen en opgaven alsmede het \"erwerk~n van
de mutalics 'in het adressenbestand
van de afde·
ling.
69.3. De secretarisscn
van afdcJingen
en cen·
trales valgen bij het vcrvullen van hun taak de
algemene richtli.incn die daartoe door of narnens
het hoofdbestuur
worden gegeven.
Artikel70:

B ezoldigde !llrlcl ion arissell
70.1.

De

administrati""e

wcrkzaamheden

afuclinr~en en ccntralc<i kunn.<::n onder
\\,)orci;lijkh~id
van
midde!lijk toczicht
gedr2gcn aan door
centrale bClOJdigdc

van

\icrant-

het bestuur en onder het onvan de secretaris worden opde afdeling onderscheidenlijk

functitlnarisscn&

70.2. lIet bestUllf van dc nfdeling of centnde be·
noemt en ontsla"t deze functionarissen
en kamt
de bczoldiging en de overige arbeidsvaarwaardell

Artikel68:

met dcze runctionarissen Qvereen.

Algemcetl secrclariaat
68.1. Dc aigemeen secretaris
is belast met de
dagclijkse leiding van hct algemeen secretarinat.
68.2. Het hoofdbcstuur
benoemt en ontsiaat de
bezoldigdc staffunctionarisscn
van de VYD, <1,,:
hun taak verrichkn onder verant\\'oorddijkheid
van het hoofdbestl!lir
en onder het onmiddeliijk
toezicht ,an het dageiijks bcstuur; zij maeten lid
zijn van de YVD.
68.3. Het dagclijks b~stuur benoemt
het overige persaneel van de VVD.
68.4. Dc stafTunctionarisscn
soneel van de YYD varmen
tariaat.

en de secretarissen

w'crk1.aam-

laste van de YVD, de centrale "f d~ afdeiing •• 1
naar gdar.g hel orgaan dat de opdr;~cht heeft
verstrckt
cen argaan is van de VYD, een cen·
trale of een afdeling; averjeens
kan een lid van
een bestuur ~Is zodanig niet worden gesalnrieerd.

•

secretnris

van afddingcn cn centrale:" zijra voorts lxlast met
de o\'crigc administratieve werklaamhcden van

heden verrichten
of reizcn, kunnen aanspraak
maken of' verf',oeding van de daarbij gell1aakte

noodzakclijkc

sec,.e/m'issen

69.1. De algemeen secretaris en de secrctarissen
van afdelingen en centrales
rocren de briefwisscling die de VVD onderscheidenlijk
de afdeiingen en centrales aangaan en houden natulen, vcr·
slagen of besluitenlijsten
bij van de vcrgaderingen die zij in hun hoedanigheid
bijwonen.

70.3. De ingevolge artikel 70.2 benoemde
fune·
tianarissen
moeten lid zi.in van de VVD en 010gen geen bestutlfsfuneties
in de VVD vervullen
en gcen deel uitmaken van euig verte~enwaardigend li~haam, bchoUlkns voorafgaande
toestem·
ming van het hoofdbestuur.

Artikel7l:

en antslaa.\

en het o\erige perhet algemeen seerc·

68.5. Het dngelijks bestuur komt de bezoldiging
en de overige arbcidsvoorwaarden
met de leuen

Dee/nellliugs bevoegdlzeid
71.1. Een stemming in enig argaan van de VVD
is slecbts geld;g in een reglementa.ir beicgd~ vergadl'ring over reglementair
aan de arde zijnde
ondcrwcrpcn.
71.2.

Aan

een

stemming

mogen

slechts

deel-

van het nJgemccn secrctariaat overcen.

ncmen:

68.6. Dc kden ,'an het al~emeen
secretariaa!
mo~en gecn bcstuursfuncti;s
in de YVD vcrvulien <~ geen deel uiunakcn van enig vertegen·
woordigend lichaam.

I. ill vergadcringcn
van het dageli.iks bcstutlf,
het hoofdbestuur
en kswrcn
van afdeill1~en en
centrales: de lcden van het bestuur,
2. in ledenvergaderingcn
van afdclingen: de ere·

Statu/en

ell

regiemelllen
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leden, leden van verdienste en gewone leden van
die afdeling,
3. in algemene
vergadcringen
en ecntraleycrgadcringen:
de afgev:lardigden
of hun plaatsvervangers,
4. in de p:u1ijraad, eommissies
en andere organen: de Icd~nvan dr~ze organcn.
tenzij het stemrecht hen ingcvolge enige bepaling
van de stnlUtcn en de re~kmenten
van de VVD
niet tockoI11t in het bctrZ,kkcn orgaan of de betrokken vcrgadering.
cen en ander voor zover zij
de prcsentielijst
va,n de verga,dering, indien deze
wordt bijgehouden hebben getekend.
Artikel72:

Stemmirrgo\'er zakerr
72.1. Over zaken wordt, overeenkomsrig
een
daartoe door de vcrgndering te nemen bcslissing,
mondeling,
bij handopsteken.
bij opstcken
van
stembricGcs of door het ".'erpen van stembriefjcs
in afzonderlijke
ste:nmandjes
gestemd.
72.2. Wanneer
bij handopsteken
of opstel:en
van stembrieGcs
wordt geskmd.
7.al het oorded
o\'cr de vraag of het in stemming
gcbrachtc
vcorsteI is aanfenomen
of verworpen
bindcnd
zijn, indie.n dit oordeel wordt vastgesteld door het
door de voor/iller
benoemde
stembllreall
of bij
gebreke daan'an
door de leden van het bestuur
die 7.iu.iflg hebbcn aan dc l'l<."stuurstafelcenparig
met de voorstdlers;
bij gcbrcl:e van ccnpariglteid
of bij twijrd, oak na herstemrning
op oCI.c1fde
wijze, dient 11l0ndeling of door het w~rpen ven
stcmbrie~cs
in afzonderlijk~
stemn:andjes
te
worden gestemd.
72.3. Indicn wordt gestemd door het werpen van
stembriclJes
in afLOnderIijke slemmandjes,
dienen ten minste dric slernmandjes
te worden geplaatst,
v:aarbij
telkens ten minsle ten stem·
mandje is bcstemd am daar;n de voorstemmen,
de tcgenstemrnen
onderschcidclllijk
de blanco
slemmen door inwerping vall stembricfjes
uit te
brengen; bij ieucr stcmrnnndje is in een uuidclijk
leesbaar opschrift vermeld of de daarin te werpen
stembricfjes
zullcn gclden als I'oor-, tegen' of
blanco stemmen;
ster:oorncming
gcschiedl door
of onder toezicht van ecn door de voorz;tter van
de vergadering
aanrewezcn
s!embureau
van ten
minste drie tot dc desbctrcfrende
stemming toegelaten personen.
72.4. StembrieGcs die afwijken van de stembriefjes die voor de dcsbetrcffende
stemming aan de
stemgerechtigden
zijn uitgereikt of die niet het
nummcr of waarmcrk
dragen d'lt I'oor de desbctreO-ende stemming door of nnwege
de roorzi!ter van de I'ergade~ing is aangewelen.
zijn van
onwaarde.
72.5. Be,list wordt bij mecruerheid
von de uitgebrachte
stemmen. waarbij de blanco stcmmen
en ongcldige stemmen niet in aanmerking
wor-

I

Statuten en reg{cmenten

den genomen; indien de stemmen
het in stemming gebraehl.e voorstel
\'erworpcno

staken wordt
geaehl te zijn

Artikel73:

Enkelvouclige kandidatuur
Indien voor een bcnoeming ofvoordracht
sle·~hts
ecn persoon is kandidaat
g~steld, wordt deze persoon door de voorzitter benoemd verklaard.
Artikel74:

Stemmirrg orer persorren ,'Oorde
UrrgI'arr iell plaats

V<?/'1;z.!f-

74.1. Indien voor een bcnoeming
of voordr"cht
meer dan cen per soon is kan<lidaat gesteld, I'iodt
stemlrling lussen deze personen
plaats; geslemd
wqrdt, overeenkomstig
een daartoe door de I'ergadcring te nemen beslissing. door in\'ulling ,'an
een sternbrieGe,
dat cen duidclijke
aanwijzing
\'Hn de pcrsoon rnoel bcvattcn en dat in cen stCnlmandje moet worden gcwnrpen,
of door het werpen van stemhrieGes
in. afwnderlijke
stemmandjes; in het Iaatste gc\'aJ worden tm millste
zo\'ed stemmandjes
geplaatsl
aJs er pcrs'Jn':n
zijn kandidaat
g"stcld alsmede een stemmandje
I'oor het inwcrpen van de blanco stemmcn;
bij
ieder stemmandje
is in een duidclijk
kesbanr
opschrift
venneld op welke persoon
word: Fstemd door inwel ping v,m sternbricGes
in het
desbetrdfende
stemmandjc.
dan wel of do'Jf
inwerping
I'ande
sternbrie~es
in het desbe:reffende stemmandje
dae stemmen
zullen worden
gcrekend
tot de blalrco stemmcn;
overigens
is
het bepaalde in bet sial van artikcl 72.3 en nn
artikel 72.4 van overeenkomstige
toepassing.
74.2. !JesH,t wordt bij vo!strekte
meerdcrheid
van ,temmen;
wanneer
niemand
bij de eerste
stemming
de vo!strekte
meerderhcid
bella"lt.
vindt een tweeJe stemming plaats tussen de vIer
personen die bij de eerste stemming
de hoogste
aanlallen
stemmen
op lie!! verenigd
hebbell;
lijn bij de eersle stemming s!cehts op drie of, irr
pcrsoncn stcmm~n uitecbracht'j dan vindt dl.:
twerde stemming plaats t'.lssen de twee persor.en
op "ie de hoogste aantallen
stemmen zijn uitgebracht.
74.3. Wanneer oak bij de tweede stemming geen
volstrekte
meeruerheid
wordt
verkregen.
heeft
een derde stemming plants tussen de twee personen die bij de tweede stemming
de meeste
Slemmen op zieh verenigJ hebben.
74.4. Inuien bij de eerste stemmin~ niet is uitgemnakt tussen wic o\'crgcstcmd
mo::t worden als
gcvolg van cen gclijk aantaI stcmmen op ver~
schilkndc pcrsoncfI< beeft er nag e~n tuss~nSi:em·
ming plaats om hierover Ie bes!issen.
74.5. Indien bij lUlk een !Usse!lstemming
or bij
een stemming [ussen [wee personen
de stemmen

-""'"\

~;

staken, beslist het lot, waarbij de voorzitter de
wijze van Joting bepaalt,
met dien verstande
evenwcl dat, indien het een stemming voor een
voordracht
betreft. bij een gelijk aantal stemmen
01' aile person en 01' wie slemcnen zijn uitgebracht
al deze personen met onderling gelijke rangorde
en in een door de vuorzitter bij loting vastte stellen volgorde
worden
voorgedragen
aan het
orgaan dat tot venoemillg bevoegd is.
Artikcl75:
Stemming

1

i
:j

I

jo

Ol'er persollcn

tijdige renulling
plaats

"(lIl

voor de gelijkmccr dall cell

75. J. Indien
voor
een aantal
benoemingen,
waarover gdijktijdig
kan worden beslolen. meer
person en zijn kandidaat
gesttltl dan er te vcrvullen plaatscn
zijn, vindt de stemming tussen
deze pcrS0nell gclijklijdig plaats; gesteOld wordt
door inndling van ,'en stembricfje dal een cillidcHjke aanwijzing
van de rcrsonw
moet bevatten
en dat in een stemmandje
moet worden geworpen; overigens
zijn het slot van arlikcl 72.J en
artikcl 72.4 van overeenkomstige
toepassing.
75.2. 01' iedcr stembriefje
mogen niet meer
namen worden vermeld dan er te vervullen plaat-

sen 7.ijn; wannccr ccnzclfck

n<"l(lrll

mcer dan cen

keer 01' een stembriefje
is ingeyuld, wordt deze
naam sfechts eenmaal geteld; ~Iembriefje~ waaraI' meer namen zijn ingevuld dan er te vervullen
ploatsen zijn, zijn van onwaarde.
75.3. De 1y':t1,onen die in de eerste stemming de
grootste aantallen stemmen 01' zich hebben verenigd worden benoemd verklaard. mits het aantal stemmen
dot z,ij op zich hebben \'erenigd
groter is dan de helft van hel aantal geldig,e stembriefjes.

•

75.4. Indien bij de eerste stemming minder personen de bij onikeJ 75.3 Hrei'te
meerderheid
beha!en dan er te \'ervullen ploatsen zijn, vindt
een tweede stemming plaals tu>sen [weemaal zo
wel personcn
als er te lervullen
plaatsen zijn
o\'ergebleven
of zolcel minder als nog kandid~atcn zijil" ov,orgcblcven; voor deze twecdc s~cmming komen in aanm"rking
de r,.~rsonen die in de
eerste stemming de gr00tste aantallen
stemmen
01' zieh vermigden
zander de bij artikel 75.3 vereiste rneerderheid te behakn.
75.5.

Indicn

vij de eerste

stemming

mJ.akt tussen wic ovcrgcstcmd

niet is uitge-

rnoet v.·ord~n als

als gevolg van een gelijk aantal stemmen op verschillende personen, heeft er nag een tussenstemmin~ plaats om hierover te beslissen; na de derde
stemming
worden benoemd
verklaord
de personen die de meeste stemmen
01' zich hebben
verenigd.
75.7. Indien bij een tussenstemming
of vij een
derde stemming de stemmen staken. beslist het
lot, waarbij de voorzitter de wijze van loting bepaalt.
75.8. Bij de stemming ingevolge het bepaaldc
in
artike! 75.4, 75.5. 75.6 en 75.7 kan de vergadering bep31en clat wordt gesternd door het werpen
van stembriefjes
in afzonderlijke
stel1lmandjes;
de twee laame zin~nedon van artikel 74.1 zijn
dan van o\'Creenkomstige
toepassing.
75.9. Indien de herbenoellling
van een persoon
statutair
of reglrmentair
atllankdijk
is gesteld
vun een ver,lerkte
mcerderheid
van stemmen.
wordt
tel kens indicn toep<lssing
van artikel
75.3. 75.4 en 75.6 plaatsvindl.
nage;;aan
of de
bctroY.kcn persQon deze vcrstakte
meerderheid
nn stemmen 01' zieh heeft verenigd; de betrokkene wordt niet eader
ben0emd verklaard
dan
nadat hij in cnigc stemming ingc\'olge artikcl
75.3.75.4
of 75.6 de veri,tcrkte meced"rheid
van
stemm'~n 01' zich heeft verenigd en wordt bij de
\'aslstclling
van het res"lta~t
van de !aatste

st~mmilJg buiten bescllOLJ\,•.i~lg gclalrn indicn hij
bij die stemming niet de 'crsterkte
rncerderheid
van stemmen or zieh heeft llerenigd;
de regeling metl'ctrekking
tot de pc"onen
die overccnkomstig arlikel 75.3. 75.4 en 75.6 Your herstemming in aallmerking
komen, blijft onverkort
van

tOt:pass;ng.
Artike! 76:

Stemming bij kalldidaatstdlillg
tegellwoordigefide tic/wmen

"oor vcr-

76. I. l3ij de opstelJing van een kandidatenlijst
voor el'n vcrtegenwoordigend
liehaam of van een
advieslijst daarvoor
wordl over elke plaats afzonderlijl; besloten.
76.2. l3ij de op,telJing
van een kandidatenlijst
voor vertegenwoordigcnde
liebamcll of van een
advieslijst daarvuor
wordl, indien voor een bepaald~ plaats op de lijst slechts cen pcrsoon
is
voorgedragcn,
die persoon
voor die "Iaats
kandidaat gesteld onderscheidenlijk
geadviseerd.

p:L~sinf. indien bij de twceJc sttmmir.g nk"'[is uit-

76.J. Jndien voor een beraalde
p'oats 01' de lijst
mcer dan ,;':n persoon is voorgedragen.
vindt een
eerste vrije stemming rla~ts waarbij gestemd kan
worden or olle personen die zieh o\'ereenk omstig
een reglement van de VVD bereid hebt,cn vcrklaarc! voor de desbdretTende
pl"ats een (voorlupige) kandidatuu.
in overweging
te nemen en
als zodanig or de groslijst zijn vermeld.

'O'l',381.' tussen

76.4.

ge';olg Ian een gclijk oantal slemmen. op ver5':~lIe"de person en, worden aJ deze personen in
'k tW',cde stemming
betrokken:
arlikel 75.J is
'an o"c-roenkomstige
toe passing,
7~,6. !;:j een eventuecl
te houden derdc
Oo"Oogn artikel 75.4 Ian overeenkomstj~e
wie o,-crgestemd

moet

stemtoe·
worden

Gestemd

wordt, overeenkomstig

een daar-

loe door de vergadering
te nemen beslissing, op
de wijzen als vermcld in ~rtikel 74. I met dien
verstande dat behoudens een aantal stemmandjes
waarbij in duidclijk Icesba~r opschrift de namen
zijn vermeld van tijdens de beraadslaging
genoemde rerSllnen en een s:emmandje
voor het
uitbrengen van blanco stemrnen, oak ecn Slemmandje met het opschrift .•overi~en" wordt geplaatst,
waarin door mid del van stemhrieGes

1

I
1

II

j

die cell duiddijke aanwijl':ng van een pcrsoon
moeten bevatttn, stemmen kunnen worden uitgebracht op andere voor deze piaats op de kandidatenlijst of advieslijst in aanmerking
komende
personen dan degenen wier namen tijdens d·, beraad,lagingen
zijn genoemtJ; het bcpaalde in het
slot van artikel 72.3 en in artikcl 72.4 is van
overeenkornslige
toepassing.

1

I

76.5. Voorts is artikel 74.2,
overcenkomstige
toepas,ing.

II

743

en 74.4 van

76.6. Indien in een regkment
van de VVD een
grotere meerdcrhcid
dan tJe volslrektc l11eerdcrheid wortJl vereisl, kan b:j dnt reglement worden
v90rgeschrcvcn dat lcrstond cen tusscflstcrnming
pfaatsvindt.

f

.l

76.7. Rovenst:Jande
bep"lin~en
zijn van overccnkornstigc to~pa~sing in de gc\'allt:n waarin dc
afddingen,
centrale'
of ocsluren ad\;"lij~,ten
of

1

Iij~tl'n n"ar vo!gorde van

I

voorkCUf

vaststc!lcn

de kandidaatstclling voor vcrtcgcllwoordigende lichamen
met dien verstande
evenwel
cIat bij een gdijk anntnl slemmen 0[1 aile perSOl1;':-flop v..ie sternfllen zijfl llitgchrDcht a1 ckzc
rersonen
mel or.derling I;elijkc rangorde
en in
een door de voonitter
bij IDling vO',! te stellen
volgorde worden gepla"tsl op de advieslijst of de
lijst nnar vo!gorde ,"an VOO! keur.
Vl'tOf

~

1I

~

76.8. Nadal
voorafg2ande

de vcrgnderir.g
(lvcreenkomstig
de
regels heeft be,loten wdke kandidaten zijn gl'pla~tst voar de plaaulcn die kans
bieden op bcnoeming,
al dan niet bij wegc "''"
plaatsvcT\ulling,
kan de vergadering
indien deze
bevoegtJheid hij reglement van de VVD uirdrul:kelijk is yerleend, de kandidaalstelling
,"oor de

I
!.

ii
}

.,
It
1

1

1
I

\

,

\4

plaatsen die geen kans
dan nie! hij wegeiJn
dragen aan het bcstuur.

bieden op benocming,
al
plaatsvervulling,
over-

Artikcl77:

Blanco ell ol/geldige seemmen
Bij de toepassing
van de in dit hoofdstuk
vervalle regels worden de hlanco stemmen en de on·
gcldige stemmen niet meegeteld
bij de bcpaling
van de yereiste ll1eerderhcid.

Artikel78:

Reglemen/en

I'G'I

bij:ondere groepen

78.1. Groepen van Ieden van de VVD die 7.ich
voor cen hepa"Jd docl willen organiseren,
rcrden

hlln wcrkzaamhcJcn

volgcns afzenlkrlijkc

s~a-

tuten en/of regbnenten
die ge~n bep:dingen mo·
gen beyatlcn die in strijd zijn met de srat,ilcon en
rcglcmenten
,"an de VVD en die de goedkeuring
van her hoordbcs(uur bch~VCI1
overr:cnko',llstige wijlC nh in arlikel 9 is bepaJ.ld met bt:trd;king tot de reg[ementen
van afdclineen
en centrnlcs.

or

78.2.
z""m

Indien J.odanige groepen lIitsluiten,1 we,kzijn binnen een ardeling of een ccntr:d·o.
trctdt veor de goedkclJrint:, \':In her hoofdbi~:;tuur
de goedkeuring
van hetbectuur
,'an de dosbetrcfrcndc artlcling of centrale in de p!aals. waz!"~
bij ingeval van ve"ehi! van opvaltinj; het hoofd·
hesluur bindcnd uitspraak
doet op verzock van
de meest gerede partij.
78.3. Zodanige
groepen zijn bevocg,d een eigen
bcstuur tc bcnoemcn; de lcden van dele p'Iocpcn
hcbben geen andere bcvoegdhcden
dan aan l;ct
lidmaatsehap
van de VV [) zijn vcrbonden;
zij
treden niet in openba,uheid
ofb"i!cn
de VVD 0t'
en mogen V,tf} bun lcckn reen gelJdijkc bijdragc
\'far.cn zander voorafg:l.aode
loe<;tcmming
van
het hooftJbestllur
onderseheidenlrjk
- in de in
arlikel 78.2 loorziene
gevallen
van her bcsruur
van de desbetrelTendc ardeling of centrale.

