reformatorische pol itieke federatie
van de Reformatorische Politieke Federatie, zoals laatstelijk gewijzigd
en vastgesteld in de vergadering van de Federatieraad te Putten, OP 25 november 1978.

STATUTEN

Artikel I
Naam
De Reformatorische Politieke Federatie, afgekort RPF, is een federatief verband
van reformatorische politieke (kies)verenigingen, opgericht 15 maart 1975 te
Amersfoort. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.
Grondslag
Artikel 2
De RPF aanvaardt als enige norm voor haar politieke denken en handelen het onfeilcare en gezaghebbende Woord van God zoals ten aanzien daarvan ook beleden wordt in
de drie Formulieren van Enigheid.
Zij wil zich daarbij laten leiden door de christelijke levensovertuiging zoals die
in het reforrnatorisch grondmotief van schepping, zondeval en verlossing door Jezus
Christus tot uitdrukking wordt gebracht.
Artikel 3
Doel
De RPF stelt zich ten doel:
a. politiek te bedrijven in overeenstemming niet de normen die God ons heeft geopenbaard in de Bijbel;
b. de politieke aktiviteiten van de aangesloten (kies)verenigingen op de in artikel
2 genoemde grondslag te bundelen;
C, te streven naar samenwerking niet andere, niet aangesloten politieke groeperingen,
die evenals de RPF een beleid voorstaan op basis van Gods Woord;
d contacten te zoeken met geestverwante politieke organisaties in het buitenland;
e. de publieke opinie en cie kiezers te henvloeden niet het oog op een politiek
beleid overeenkomstig Gods Woord;
t. politieke vorming van de leden door middel van studie,voorlichting publicaties
en conferenties.
Artikel 4

Lidmaatschap

De RPF is een federatie van (kies)verenigingen die instemmen met grondslag en doel
van de federatie en daartoe samenwerken.
Leden van de RPF zijn zij die:
a. !id zijn of worden van een bij de RPF aangesloten (kies)vereniging, of die
b, lid zijn of worden krachtens rechtstreekse aanmelding bij het secretariaat van
de RPF en woonachtig zijn in eon burgerlijke gemeente waar nog geen (kies)vereniging
bij de RPF is aangesloten.
Leden dienen in te stemmen niet grondslag eendoel van de RPF, zoals geformuleerd in
artikel 2 en artikel 3 der statuten.
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de secretaris van een aangesloten (kies)verenigin of bij het landelijk secretariaat v,--áa de RPF. Een en ander nader te regelen bij
Huishoudelijk Ile gi ement.
Federatieraad
Artikel 5
De Federatieraad vertegenwoordigt de aangesloten (kies)verenigingen en is het
van de IIPF.De Federatieraad vergadert minstens tweemaal
hoogste beslissende
per jaar en verder zo dikwijls als het Federatiebestuur een bijeenkomst van de Federatieraad nodig acht.Voorts komt de Federatieraad bijeen, indien door een aantal, in
het Huishoudelijk Reglement to regelen, aangesloten (kies)verenigingen aan het Federatiebestuur hierom wordt gevrangd.Het Federatiebestuur is dan verplicht binnen vier
weken na dagtekening aan dit verzoek te voldoen.
Leden als bedoeld in artikel 2+ kunnen aan het Federatiebestuur schriftelijk verzoeken
de vergadering van de Federatieraad te mogen bijwonen.
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Artikel 6

Samenstelling Federatieraad

De aan de RPF deelnemende (1:ies)verenigingen vaardigen 6de o± meer vertegeriwoordigers af voor de sn;ienstelling van de Federatieraad.
Het Huishoudelijk Reglenie:.at voor de Federatieraad regelt cle verdere afvaardiging'sprocedure.

Artikel ?

Federa tiebestuur

Ret Federatiebestuur is het uitvoerend orgaan van de RPF. Het vertegenwoordigt
de RPF in en buiten rechte, roept dc Federatieraad bijeen en legt daaraan ontwerpbesluiten voor, die het beleid van de RPF bepalen.
ul oordi n schuld, caLl de edeun uloro
He tFedora ueheuruLl is voor zie Eel-nC ie
Het, bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot Ilet kopen,
vervreemden en bezwaren van onroerende goedere,-i.

Het Federatiebestuur wordt iaeen door de leden van de Fedciratieraacl.iien gekozen
bestuurslid dient lid te zijie van de ilPli
Het bestuur bestaat uit minstens acht leden voor het overige wordt het gewenste
aantal vastgesteld hij besluit van de Federatieraad.
De leden van het Federatiobestuur worden gekozen voor een termijn vax:L vier jaren
en zijn daarna bij kun aftreden herl:iesbaar De voorzitter van de TIFF wordt rechtstreeks gekozen door do Fedeiatienand.
De overige bestuurathoncties worden door de gekozen bestuursleden zelf in onderling
overleg verdeeld.
Het hestuurslicljeaatschap eindigt;
door het verstrijken van de termijn,becloelcl in de derde volzin van dit artikel,
door overlijden,
indien het bentuurelid otthoudt lid te zijn van de Reformatorische Politieke
Federatie ci: van eon hij do Federatie aangesloten (kies)vereniging,
door on-the ,-- i-ng op eigen verzoek. Deze ontheliin wordt verleend door het
bestuur,
door ontslag op grond van een door do t oderatierand genomen besluit .Een voorstel
daartoe moet worden ingediend bi de secretaris van liet Federatiebestuur door
een in liet Huishoudelijk Rc:lemeat te regelen aantal (kies)vereniginben uiterlijk
vier weken voor een vergadering van de Federatieraad als bedoeld in de tweede
volzin vain artikel 5 der statuten, ken zodanig voorstel kooi tevens worden gedaan
tegelijkertijd clot hei verzoek tot liet houden van een vergadering von de Federati
raad als bedoeld in de derde en vierde volzin van artikel 5 dor statuten.
-

-
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Artikel 9

lJeri:iozing Federatiebestuur

De verkiezing voor het Federa'licbeetunr vindt plaats volgens de onderstaande rocedure:
De aangesloten (1:iom)vercnigingen en Let koderatiehe6tuur kunnen. schriftelijk n
kandidaat stellen voor elk von de ie vervullen bestuursfuncties. De Federatieraad
kiest uit Je restel de icandialten do leden van het Federatiebestuur bij meerderheid
van stecniien,
De namen van do kandidaten dienen uiterlijk vier weken voor de best-uursverkiezing
schriftelijk ter kennis te zijn gebracht aan de secretaris von het Federatiebestuur.
Wijze van verkiezing Federatiebestuur: kwee cianaden voordat er bestuursverkiezingen
zullen worden gehouden, dient het loderatiebestuur de (kies) verenigingen hiervan in
kennis te hebben gesteld.
A

- iHiei

ii)

S telmOingen

Steimningen in de Federatierad en in hol Federatiebestuur over personen geschieden
schriftelijk, over zaken mondeling,

Bij staken van etemnien wordt een voorstel geacht te zijn verworpen • Blanco stemmen
en stemonthoudingen warden mdcl; meegeteld bij het bepalen van de uitslag van de
stemming.

Stemmingen op de Federatieraad zullen geschieden volgens onderstaande sleutel:
ii stem uit;
lecle:i1 brengen
(Kies)verenigingal net 10 -50
met 51 -loo leden brengen twee stemmen uit;
ti
met 101 -200 leden brengen drie stemmen uit;
met 201- 250 leden brengen vier stemmen uit;
li
met 251 en meer leden hreig,'en vijf stemmen uit.
Voor liet uitbrengen van het aantal steimnen is bepalend liet aantal betalende leden
van de betreffende (kies)verenig'ing hij de aanvang van het kalenderjaar, o± op cie
datum van aanmelding bij ie RPF, mits deze aaomebding heeft plaatsgevnnden minstens
een maand voor de vergadering van de Iiederatieracl.
De leden van liet Fed ratiebestuur kunnen uit hoofcTh'van hun functie Mi stem
uitbrenger..
De Foclerauvernal caLl alleen ocslissi ir'i ie t ndie i, a eerste convocatie,
ten minste cie helft vaai de bij haar aangesloten (kics)verenigngën op de.vergadering
van de Federatieraad is vertegenwoordigd. Is 'zulks niet het geval, daii wordt, met een
tussenpoze van minimaal een week, een tweede vergadering uitgeschreven waarin, onafhankelijk van bet aantal aanwezige (kies)verenigingei, rechtsgeldige besluiten kunnen
worden genomen.
Artikel 11

Commissies

De Federatieraad kan al dun niet op voorstel van het Federatiebestuur commissies
benoemen met duidelijk omschreven taken.Deze commissies brengen regelmatig verslag
uit vail hun werkzaamheden ann de Federatieraad.
Artikel 12

Geldmiddelen

Dc geldmiddelen vail cie RPF bestaan uit:
a. contributies.
De hoogte van deze contributies wordt vastgesteld door de Federatieraad.
De penningmeesters van de aangesloten verenigingen dienen, op basis van het
ledenbestand op I januari, de contributie in de loop van het eerste kwartaal af
te dragen aan de euningi'eester van het Rederatiebestuur.
Dc contributies van de leden bedoeld in artikel k onder h, ,worden rechtstreeks
g'end;
h. gi ften en legaten;
c. overige inkomsten.
Het boekjaar van de RPF valt samen met het kalenderjaar. De penningmeester van het
Federatiebestuur beheert de gelciciiddelen, draagt zorg voor een goede administratie
en brengt ten minste nnaal per jaar verslag uit aan de Federatieraad, De Federatierand verleent dcharge voor het door de penningmeester gevoerde beleid.
Artikel 13

Publicaties

Op voorstel van het Federatiebestuur wijst de Federatieraad een redactiecommissie
aan. waaronder een hoofdredacteur, voor het redigeren van het eigen orgaan vnn de
112F,
De redactiecommissie is verantwoording' verschuldigd aan het Federatiebestuur. Het
Rederatiebestuur beslist over elke andere vorm van publiciteit.
Artikel l+

Wijzigingen

11Behoudens het bepaalde in artikel 15 kunnen wijzigingen in deze statuten worden
aangabracht hij besluit van de Federatieraad, hij meerderheid van stemmen.
Voorstellen tot wijziging van deze statuten kunnen worden ingediend door de aangesloten verenigingen of' door het Federatiebestuur.
In heide gevallen dient het lederatiebestuur voorstellen tot wijziging van
deze statuten minstens een maand voor de betreffende vergadLring van de Federatieraad aan de (kies) verenigingen te hebben toegezonden, om tot behandeling ervan
te kunnen overgaan.
Artikel 15

Wijziging van artikel 2 en 3

Artikelen 2 en 3, alsuecle het bepaalde in dit artikel,vaxi de statuten, kunnen
alleen geïi j zi gd worden waieer
lil
m insteïs driewart
k
van de op een vergadering
van de federatieraad uitgebrachte stemmen zich daarvoor uitspreekt, welk voorstel tot
wijziging ten minste twee ciaancien tevoren ter kennis van cle (kies)verenigingen
moet worden gebracht.

_L..
Artikel

OnthindinL

In geval van onthindin van de keiorhutoriachc Politieke Federatie zh door
de Federntjraac1 een vereffenaar worden benoeed, 0intrent de besteleuinb van
een eventueel aanwezig batig saldo nadat alle schulden der Federatie zullen
zijn voldaan , 'eeiint dc andcruieread een besluit.
Artikel 17

Onvoorziene gevallen

In gevailenwaarin- deze statgten en het Huishoudelijk Reglement niet voorzienu
1eslit het Federatiehestuur, behoudens zijn vereiitwoordelijltheid aan de
lederatieraad.

