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ALGEMEENE STAATSPARTIJ 
tot behartiging van de belangen 
v a n  h e t  Nederlandsche  Volk. 

STATUT E N. 
G r o n d  b e g i  n s e 1 e n. 

De Vereeniging is opgericht op de grondslagen, neer- 
gelegd in de artikelen I en 2 der Statuten, welke grond- 
slagen onveranderlijk zijn. 

D o e l ,  Z e t e l .  

( I )  De naam van de Vereenigiiig is : ,,Algemeene Staats- 
partij tot behartiging van de Belangen van het Neder- 
landsche Volk”, in deze Statuten verkort aangeduid als 
,,de Partij”. 
(2) De Partij is gevestigd te Amsterdam en heeft aldaar 
haren hoofdzetel. 

Art. 2. 

( I )  De Partij stelt zich ten doel : 

I Artikel I .  

a. het met wettige middelen bevorderen van de be- 
langen van het geheele Nederlandsche Volk ; 

b. het verzekeren van gepaste vrijheid en gelijk 
recht, in de ruimste beteekenis, aan iedereen. 

(2) Als daarmede in strijd beschouwt zij elk streven, 
om de macht in de bestuuurscolleges in Staat, Provincie 
en Gemeente te leggen in handen van één enkele po- 
litieke partij, van eene bepaalde politieke combinatie 
of van eene bepaalde volksklasse. 
(3) De maatregelen, welke, ter bereiking van het be- 
ginsel der Partij, allereerst wenschelijk worden geacht, 
zijn : 

a. I. Kiesrecht voor- en verkiesbaarheid van- alle 
mannen en vrouwen, die niet om redenen 
van gewichtig Staatsbelang daarvan behooren 
te worden uitgesloten ; 

11. invoering van evenredige vertegenwoordiging ; 
111. vertegenwoordiging van de Nederlandsche 

Koloniën i n  het Parlement; 
6. 1. met inachtneming van ieders godsdienstige 

begrippen, dient door de Overheid deugde- 
lijk onderwijs te worden verstrekt, overal waar 
daaraan behoefte bestaat ; 

11. toezicht, waarborgende, dat het onderwijs 
van particuliere zijde gegeven, deugdelijk zij ; 

111. bevordering van vak- en ambachtsonderwijs ; 
IV. leerplicht gedurende een tijdperk van ten 

minste zeven jaren, met verbod van allen 
kinderarbeid gedurende den leerplichtigen 
leeftijd ; 

V. bevordering van de geestelijke ontwikkeling 
van de koloniale bevolking; 

VI. bevordering van de lichamelijke ontwikkeling 
van het Nederlandsche Volk; 

1. eene algenieeiie Rijksinkomsten-belasting ; c. 
11. herziening van de Successie-belasting en van 

het erfrecht in de doode hand ; 
111. technische herziening van het Tarief van Iii- 

voerrechten en regeling van verouderde be- 
s lastingen, waaronder begrepen tolheffing op 

publieke land- en waterwegen ; 
snelle en goedkoope rechtspraak, waaronder a!. 

begrepen politie-rechtbanken, ter berechting 
van  baldadigheden en kleine overtredingen ; 

I. oordeelkundige bezuinigingen op de Uitgaven 
voor militaire doeleinden en krachtige be- 
vordering van de anti-oorlogsidée ; 

11. beleidvol beheer, opdat aan de draagkracht 
der bevolking geen te zware eischen behoe- 
ven te worden gesteld ; 

111. betere regeling van de verhouding tusschen 
Staat en Gemeenten ; 

IV. verbetering der verkeerswegen te water en 
te land; 

V. voorziening tegen de gevolgen van invalidi- 
teit en ouderdom voor alle staatsburgers ; 

VI. verbetering van het Consulaatswezen ; 
VIL organisatie van den arbeid, mede door het 

instellen van permanente scheidsgerechten ; 
VIII. maatregelen tegen water-, lucht- en bodem- 

verontreiniging. 

e. 

M i d d e l e n .  
Art. 3. 

De Partij tracht dit doel te -bereiken door: 
a. het deelnemen aan de verkiezingen voor alle 

Bestuurslichamen ; 
6. door het houden van openbare- en huishoude- 

lijke vergaderingen, waar het doel en het streven 
der Partij zullen worden uiteengezet, of zoodanige 
onderwerpen behandeld, als met dat doel en 
streven in overeenstemming kunnen worden 
geacht ; 

c. door het uitgeven van periodieke of andere ge- 
schriften ; 

d. alle wettige en gepaste middelen, met uitzonde- 
ring van het steunen van candidaten door eene 
andere politieke partij gesteld. 

Art. 4. 
( I )  Bij de verkiezingen, als bedoeld in artikel 3,  sub a, 
stelt de Partij zoo mogelijk hare eigen candidaten. 
(2) Candidaat der Partij kan zijn een ieder, die ver- 
klaart haar program te kunnen onderschrijven, aan de 
wettelijk gestelde eischen van verkiesbaarheid voldoet 
en geacht kan worden de noodige geschiktheid e n  
bekwaamheid te bezitten, om in eenig bestuurscollege 
met vrucht werkzaam te zijn. 

i 

S a m e n s t e l l i n g  d e r  P a r t i j .  
Art. 5 .  

( I )  De Partij bestaat uit : 
a. gewone leden; 
b. correspondeerende leden : 
c. eere-leden en 
d. begunstigers. 

(2) Leden der Partij kunnen zijn alle meerderjarige, 
mannelijke zoowel als vrouwelijke, Nederlanders, die ver- 
klaren met de in de artikelen I en 2 dezer Statuten neer- 
gelegde grondbeginselen te kunnen instemmen. 
(3) Als correspondeerende leden der Partij kunnen door 
het Centraal-Bestuur worden aangewezen, gewone leden, 
woonachtig in gemeenten, waar geen afdeeling der 
Partij is gevestigd.. 
(4) Tot eere-leden kunnen door eene Algemeene Ver- 
gadering worden benoemd, gewone of correspondee- 
rende leden, die zich jegens de Partij op bijzondere 

Veyvodg op deti Omslag. 
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Vervok Statuten. 
wijze verdienstelgk hebben gemaakt. Het voorstel om 
een gewoon lid of een correspondeerend lid tot eere-lid 
te benoemen, gaat uit van het Centraaì-Bestuur, hetzij 
OP eigen initiatief, hetzij op, met reden omkleede, voor- 
dracht van een afdeelingsbestuur of van tenminste 
vijftig afzonderlijke leden. 
(5) &re-leden hebben dezelfde rechten als de leden, 
doch geen finantiëele verplichtingen. 
(6) Begunstigers zijn personen of lichamen, weIke eene 
jaarlijksche bijdrage of eene donatie in eens betalen. 
zij hebben in de vergaderingen der Partij geen stemrecht, 
doch kunnen aan eventueele beraadslagingen deelnemen. 

E i n d e  v a n  he . t  L i d m a a t s c h a p .  
Art. 6. 

Het verband van leden en begunstigers der partij 

a. schriftelijke opzegging op de wijze als bij huis- 
houdelijk reglement te bepalen; 

b. door royement wegens wanbetaling, of door het 
verrichten van handelingen, strijdig met de be- 

eindigt door : 

langen der partij ; . e  
G. door overlijden; 
a?. voor begunstigers mede door ontbindingen der 

vereenigingen, colleges of lichamen. 
L o o p v a n h e t  V e r e e n i g i n g s j a a r. 

“Art. 7. 
et vereenigingsjaar loopt van I Januari tot ultö 

G e l d  m i d d e l e  n. 
Art. 8. 

De geldmiddelen der Partij bestaan i n :  
a. contributiën ; 
6. donaties en bijdragen van begunstigers ; 
c. rente van te beleggen kapitaal en 

. d. eventueele andere baten ; 
C o n t r i b u t i e .  

Art. 9. 

Alle leden betalen eene contributie, te regelen bij 
huishoudelijk reglement. 

S t e r n  r e c h t  e n z. 
Art. 10. 

Een huishoudelijk reglement regelt o.a. het stemrecht 
der leden en de wijze waaarop deze zich tot afdeelingen 
kunnen vereenigen, de samenstelling van het Centraal- 
Bestuur der Partij, de verhouding der Partij tot hare 
onderdeelen. 

B e s t u u r  d e r  P a r t i j . ,  
Art. 11. 

( I )  Aan het hoofd der Partij staat een Centraal-Bestuur. 
,. (2) Het Centraal-Bestuur bestaat uit ten minste zeven, 
door eene Algemeene Vergadering te kiezen, leden. 
(3) Tot leden van ,het Centraal-Bestuur zijn alleen leden 

* verkiesbaar. 
(4) Afdeelingen, uit meer dan vijftig leden bestaande, wijzen 
een harer bestuurs- of gewone leden aan, die als bui- 
tengewoon lid in het Centraal-Bestuur zitting heeft. 
( 5 )  De wijze van verkiezing en aftreding van de leden 
van het Centraal-Bestuur, zoomede hunne rechten en 

~ 

verplichtingen, worden bij huishoudelijk reglement vast- 
gesteld. 
(6) Het Dagelijksch Bestuur bestaat uit drie leden van 
het Centraal-Bestuur, t.w. Voorzitter, Ie Secretaris en 
re Penningmeester. De Voorzitter .van het Centraal- 
Bestuur is van rechtswege Voorzitter van het Dagelijksch 
Bestuur. 

Art. 12. 

Tot de taak van het Centraal-Bestuur behoort : 
a. de vertegenwoordiging der Partij in en buiten 

rechten ; 
b. het geven van leiding aan de werkzaamheden der 

Partij ;. 
c. het houden van toezicht op de verrichtingen der 

Afdeelingen, in dier voege, dat door deze van 
de hoofdlijnen van het program der Partij, noch 
van hare grondbeginselen wordt afgeweken ; 

U’. het geldelijk beheer der Partij. 
G e l d  e l  ij k b e h e e r. 

Art. 1 3 .  
( I )  Jaarlijks wordt, iu een der maanden April of Mei, 
eene Algemeene Vergadering gehouden, waarin door 
het Centraal-Bestuur verslag wordt uitgebracht over het 
afgeloopen jaar, rekening en’ verantwoording over dat 
jaar gedaan e n  eene begrooting van inkomsten en uit- 
gaven voor het volgende vereenigingsjaar den leden 
aangeboden wordt. i 
(2) Tevens worden in deze Algemeene Vergadering de 
noodige verkiezingen gehouden en eene commissie van 
verificatie benoemd voor het nazien der rekening en 
verantwoording over het afgeloopen jaar. 

S 1 o t b e p a  1 i n g e  n. 
Art. 14. 

De Partij wordt geacht te zijn opgericht den 18den 
October 1913 en’ is aangegaan voor den tijd van 29 
jaar en zes maanden. * 

Art. 1 5 .  
( I )  Tot ontbinding der. Partij kan worden besloten door 
eene Algemeene Vergadering, zoodra het ledental, na 
minstens vijfjarig bestaan, niet meer dan honderd be- 
draagt en met y3 van het aantal uit te brengen stemmen. 
( 2 )  Is in deze vergadering het vereischte aantal stemmen 
niet vertegenwoordigd, dan wordt het voorstel tot ont- 
binding geacht te zijn aangehouden tot een tweede, 
daartoe opzettelijk te beleggen vergadering, welke binnen 
een maand moet worden gehouden en welke met eene 
meerderheid van tenminste der alsdan vertegen- 
woordigde stemmen tot ontbinding kan besluiten. 
(3) Bij ontbinding der Partij vervallen hare eigendom- 
men aan het Genootschap ,,Lietdadigheid naar Vermo- 
gen” te Amsterdam. 

( Art. 16. 
Verandering in deze Statuten, met inachtneming van 

het onder ,,Grondbeginselen”, boven artikel I bepaalde, 
kan, behoudens de nadere Koninklijke goedkeuring, 
ingevolge de Wet, alleen plaats hebben in eene Alge- 
meene Vergadering, met eene meerderheid van tenminste 
a,//, der geldig uitgebrachte stemmen. 

Art. 17. 
Omtrent gevallen, waarin noch door de Statuten, 

‘noch door het Huishoudelijk Reglement wordt voorzien, 
beslist het Centraal-Bestuur. 


