\
Neam. en ~etel
eer. 1 De partij

is genaamd: llPGcifistisch Socio.listische PertijTT
(P.S~P~) en is gevestigd te iUnsterdam.
De pertij wordt verder in de Statliten en het Hu~shoudelijk
Reglement Gcangeduid als llde partijll.

Doel

art:"

2

De po.rtij staat eon p2cifistisch
voor.

sociolistische

politiek "

Middelen
art. ~ De partij tracht het in artikel 2 genoomde doel to bereiken
door ~
a - het voeren von politieke Qktie;
b
het meedoen Ban verkiezingen voor vertegenwoordige~de
lichJIDon;
c -. het oprichton en in stond houden van afdelingen;
d - het houden van kongresson, propL.:1gondeverg3dcringen,
kompen en weokend-konforenties;
hot organiscren van kursussen, lezingen, scholing, dislmss ie-.:vond8n;
hot uitgcven en vorspreiden van poriodiekenen
voorIichtende orgonen;
samonwerking met onde1'e, doo1'voor in aanmcrking komende
vorenigingen en organisaties,
zowel nation8al o.ls internationao.l;
.
het ve1'lenen von more Ie en dG2dvvorkelijke steun Gun
ekonomisch zwaklwre en ol1derdrukte groepen;
aIle andere middolen die hij verantwoord aoht~
Leden en donoteurs
art. 4 Leden kunnen zlJn allen, die instemmen met hot doel on do
.'
beginselen Vian de ];lortij,mits zij de Ieeftijd van 18 joar
hebben bereikt en goon lid zijn V8D enig andere politieke
partije

art.

5

art. 6

art.

\,
J

7

Zij worden onderscheidon in leden von afdelingen, leden van
geweston on algemene leden. Ledon van gewesten zijn Ieden
in wiens g8mee~te zioh geen afdolillg b0vindt, roo.ardie binnen het gobied. van een gewGst \;I[onen.
",Ugemene leden zijn
leden, die in een ploBts wenen waar goon of de ling is en die
ook niet via eon gewest lid zijn.
Donateurs zijn niot-leden V211 de portij, die de partij steunen met een minimum bodreg, dct bij Huishoudelijk Reglement
wordt v2stgesteld.
.
De Ie den betalen 'Vvekelij
ks, m~'cndeIijks, per k1tvortaal of
jscrlijks een kontributie volgens regels, n2der vast te
stellen in het Huishoudolijk Regloment.
Het lidmaotsohQIJ vervalt:
a - n8 sohriftelijke opzogging, gericht tot het efdelings-,
hetgewestelijk-,
of hot partijbostuur;

b - door oVGrlijdenj
c - door royement.
art. 8

Wij ze VOil t oeLlt ing, schors ing en r oyement ',7or
dt ::soreg-eld
bij HuishoudAlijk Reglement •

.L\f'delingen
orto 9 a - WOGr mogelijk worden, ne overleg met "het gowestelijk
bestu,ur en goedkeuring door het portijbestuur, o.fdelil1.gen opgor icht j
b - leden ven ofdGlingen zijn uutomotisch lid ven de portij;
c - het portijbestuur beslist, no Gdvies ven het bostuur
yon het betreffende gewest:
1e - omtrent de vGststelling von het gabied ven iodere
Qfdelingj
28
omtrent de :~nwlJzlng von de ofdeling, no.e:rbijde
laden worden ingedocldj
d - de of deling en mogen geen eigen rechtspersoonlijkhcid
bGzitten;
e - indian een ofdoling een eigen Huishoudelijk Roclement
me:3kt, moet dit tar goe dkeur ing con het p,:rtijbs stuur
worden voorgelegd;
f - het partijbestuur kon een sfdeling schorssn, respektieVJlijk ontbinden, behoudens beroep op de partijro2d;
g - omvo.ng, took en s.:'menstelling VO:L} de besturen yon de
,=,.fdelLngen
'Norden bij Huishoudelijk R8gl.~ment geregeldj
h - eon of deling kon 011eon op~shoven worden kr2chtens een
besluit VQn het })c;rtijbostuur.
~rt.10

Een ofdoling is verplicht eon gedeolte von de kontributie
der leden oo.n het portijbostuur of to dragen, tor~ijl het
portijbestuur VDn zijn deel eon gedeelte ofdr2ogt Jon de
gewesten.
Bedrog en tijdstip yon overc.lr,:'cht
vrorden bij Huishoudelijk
Reglement 6oregeld.
De gelden en andere bezittingen, wolke onder boheer zijn
von de sfdelingen, mooten bij de opheffing von de of deling,
olsmede indien noor hot oardoel VJn het portijbostuur doortoe ondere omstQndigheden 8Bnleiding goven, Dan het portijbestuur 'Norden afgodragen.

Gewesten
3rt.11
a - Het parti,jb:3stuur formGort, 01 don ni8t op voorstel vc,n
verschil~ende sfdelingen, de gewesten;
b - leden von gewGsten zijn 3utomatisch lid von de portiS;
c - het portijbestuur beslist:
1e - omtrent de vDststolling von het gebied van ieder
gevvest;

omtr3nt de D,.'llWij zing van het gOy/sst, vl!8arbi,jde
laden worden ingedeeldj
d - de gewesten inog()ngeen eigen rechts;Jorsoonlijkheid bezittenj
e - indien een gewest oan eigen Hliishoudclijk Rezlement
mcokt, moot dit tel' gocdkouring ,Jon het partijbestuur
worden voorgelegd;
f - het p~rtijbostuur ken een gO~Gst schorsen, rospektievelijk ontbinden, behoudens baroop op do pcrtijro2d;
20 -

omvong, t80k en sOillonstelling yon do basturen VJll de
gewesten vlorden bij HuishoudeIi.j'k:
Reglement geregeld;
een gewest kan 211e8n worden opgeheven krJchtens
een
besluit
V3n hat portijbestuur.
Porti.ibestuur
art.12.
Het partijbestuur
YsrtegenHoordigt
de pcrtij,
treedt
op 11.0mens de Algemene Vergo rIel' ing en de p3rt ijrccd.,
voe-rt·d.e
d.oor de .Algomene Vergodering
en de portijrood.
Z'enomen 'besluiten
uit,
neemt pcslissingen,
voer welke het tcgenever
de Algemene Verg:::'d.ering en ,10 portijrcod
veral1h~!oordelijk
is en verricht
voorts
2.118s, Yvct volgens
d.eze St~tuten
tot
zijn taok behoort
of door onder is begrepen.
art.1

art.14

J

Ret partijbestuur
',Nordt Gekoze11. door de ",ilgemene VergLJ.dering;
b - het pJrtijb8stuur
bestc!st
uit een bij Huishoud.81ijk
Reglement te bepahm
Dc·ntol leden;
c - de wijze van verkiezing
wordt bij Huishoudclijk
Reglement gE!regeld.
8 -

8 -

b c -

d -

e -

crt.15

Het dcge1ijlm
bcstuur,
bJst.J,cmde ui teen
:J:Gnt;:;.lbij
Huishoudeli,jk
Reglement
te bepalen
laden vcm het portijbestuur,
vertegenwoordigtnJmens
het partijb:Jstuur
de
portij
in e1.1buiten
rechten,
heeft hot bebeer
over de
eigendommen VOIl de porti5,
behcndel t de lopende
~c\ken
en heeft
de bevoegdheid
ofzonderlijk
te verg2Qeren;
do ben2mingen en de 'NorkzClomheden yon de ledel1 von het
dagelijks
bestuur
yvorden bij Huishoudelijk
Roglmo.ont
bepo31d;
zokelijko
oYoreonkomston
van de pcrtij
met derden kunne11.slechts
worden Qcngegoon ind.ien zij,
no IDQchtiging
door hot pc,rtijbestuur,
de onclertelcel1ing bevottel1 '-V2n
teruninste
t'TlOe leden V3n het d::lgelijks
bestuur,
W30r0l1der die von de voor zi tter
of dieEs plc1CltSyervcnger;
in- en verkoop VCll'lonrooreIJ.cle goederen,
hot nemen von
geld op hypotheelc el1 tr:::'l1sokties,
hiermede
in betelcenis
gelijkstoonde,
kunnon door het pcrtijbestu1IT
o.llean met·
mocht iging V211 een Algemelle Verg -'del' i11.g ofll1
spoedeisende gev.311en met macht iging Vc'l1 de pert ijr::'Jd,
verricht
worden;
politieke
overoenkomsten
met e811 juridisch
,:'spekt kunnen door het p0rtijbestuur
Qlleen mot oel1J:tL.:cht":i'gfng··
von een JUgemene Verg8dering
of de partijr3~d
gesl(;rtien
worden.

Voor de kontrole
dar financien
wordt een lwskoj.YGrolekonnnissie,
bost c-1Dndeui tdr ie Ie; den, b ij Yoorkour wOlleD.de in de
woonplcGts
yon de penningmeester,
gekozen.

partiiraed
art.1
De p2rtijrC-iQd is in de tij c1. tussen
de .,:~lgemene VCJ.rgQd8ringen
de hoogste
instec>ntie L1 de partij.
T.::;,:komschrijving
en SQmenstelling
worden bij H:lishoudelijlc
Regleme:nt geregeld.

Kondidootstellingen
en Verkiezingen
ort.17
Bij Huishoudelijk
Reglement
vyordt gerogold:
e - de kondidactstelling
ven leden voor portijkolleges;
b - de zittingsperiode
von leden van portijkolldges;
c - de ver,rulling
vall tussentijdsG
v::::kotures.
Algemene VergGdering
ort.18
a - De -,l.lgemene Yerg'C~clering is ·da hoogste
iustoD.tie
in de
portij;
b - j22rlijks
houdt de portij
eon ~\lgemene Verg.3dering,
woorin het pcrtijbestuur
de vorslngen
en de fin::mciele
stukken
over het cfgelopen
verenigingsjeor
respektievelijk
boekjoQr
en de begroting
doet behondelen;
tevens
worden de voorstellen
behondeld,
welke door het
partijbestuur,
of de ling en en led.Gn zijn ingadiend
en
vlorclen de pert ij lzollssGS gevormd,
zo,ols in het Huishoudelijk
Regl":mont is bepC'Llld.j
c - de ,,:Ugemene Yergoderi:.1g wordt gamol1gesteld
e;1 bijeengerospen volgens
bij Huishoudelijk
Reglement
omschreven
rogels;
d - de leiding
VCUl de lJ..
gomene Vergctlering
berust
bij de
londolijk
voorzi\~ter;
w;:)nneer d..eze afwozig is bij
de
vice-voorzitter
, of', inclien beiden ofwezig
zijn,
bij
een dOoT en uit het l>.::rtijbestuur
to be:LlOc:mellpluc.tsvervonger.
Drt

.19

Bui tengc7,Tone ~ilg8menc Verg, ..'ler L-:.gen "flor den cehouden
door het Huishoudelijk
Reglemont
to stellen
regels.

FincmciBn
ort.20
De
1e
2e
,e

inkomsten
der pcrtij
- de kontributies;
- donoties;
- ondere bot en.

bostosn

yolgens

uit:

Orgaon

ort.21

De portij
geefto811
cloet clit uitgeven.
te regalen.

regclrnctig
varschijnend
ore;CJ,-:-nuit
of
Ben en ender bij Huishoudelijk
Reglement

Duur verenigings.jo.ar
en boek,i CJCT
orte22
De portij
is oongegocn voor de tijd
ven 29 joer en 6 mocnden, te rekenen
ven <'1.0 Qo.g \')11 opriehting,
zijiliie
26 jonuDri 1957.
In het j OOT 1986 zal door de iD..gcmcme VOl'
derine;' worden beslist
over de vDortzetting
ven de jJ~rtij.
ort.2)

Het verenigingsjoor
en het
en eindigen
op )1 december.

boekjc2r

beginnon

op 1 jOlluori

Huishoudelijk
Reglement
art.24
.tl.Gn de StGtu"ten is Gon Hui:3houdel ij k RG';lement to egevoegd,
clet geen bep:Jlil1gen
bevc:t,
str ij dig met de StQtuten.
In cli t
Huishoudelijk
Roplement
kunnen nadere bepclingen
wordeJ opgenomen YOOr de uitvoering
ven deze Statuten
en kU2ilen
voorts
onderwernsn
worden geregeld,
w:erin
bij deze St~tu-

SlotbePQlingen
art.25
In gevnllen,
wDDrin deze Statuten
en het Huishoudelijk
Reglement niet voar zien, beslist
het partijbestuUT,
onder
verautwoording
ODn de .:ugemene Verg:1iler ing. ~'~iel!.
uit zondering hierop vormen beleidskw8sties,
7lG3rOVer het po.rtijbostuur geen eenstea~ig
oordeel heeft,
en wocrbij de minderheid inschakeling
van de P2rtijraad
noodzokelijk
Qcht.
In dot geval beslist
de partijraBd,
onder Do.dere veront\ivoording Gan de iUgemene Wergadering.
Drt.26
Tot ontbinding
von de p3rtij,
of someng33n met andere pQrtijen
ken slechts
worden overgegQBn, indien bij een olge~
meen referendum,
W2crtoe een j.~e~emeneVergcdering
het besluit
heeft genomen, ten minste tweederde van het oental
uitgebrochte
geldige stemmen zich voor de ontbinding
of
een sc'.mengoQnuitspreekt.
ort.27

Hat besluit
tot ontbinding
moet bevctten:
a - de benoeming von 8811 kOrrLrnissie tot likvvidotie
VL'l1de
partij;
b - de 2cnwijzing von de wijze wQorop ovor het 8ve2tuele
bezit
zDl worden boschilct,
dcn v·vel de c~nvvijzing VC:"J. de
middelen tot cle'{}:ing Y211het e'rentuole
tekort.

ort.28

Wijzigingen
in de St2tuten
kunnsn worden Gcngebracht,
indien oen desbetreffend
voorstel
op de Llgemene VergJclering
ten minsts tweederde vcn het Qcnt01 uit~ebrQchte
geldige
stemmen verwerft.
Een Yoorstel
tot wij ziging vc:m de stotuten kan slechts worden belLmdeld~~ls het op de c~gendQ
voorkomt.
Elk lid 'ivordt geQcht de Sto.tuten te kennen.

Grt.29
2yt·30

Deze st,Jtuten
tre den in werking ol1lniddellijk
ling door de .•Ugemene Verg,'dering.

j1G

