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Statuten 
van de Liberale Unie 

Artikel 1 
De vereniging draagt de naam Liberale Unie. Zij is 
gevestigd te  ' s-Gravenhage en wordt in deze Statuten 
genoemd "de unie". 

De  unie streeft naar: 
1. De daadwerkelijke handhaving zowel van de  sou- 

Artikel 2 

vereiniteit van het Huis van Oranjc over het Rijk 
de r  Nederlanden in Europa en Overzee, en van de 
integriteit van het grondgebied van het Koninkrijk, 
als van d e  organisatie van de Staat als rechtsstaat, 
gebaseerd op de christelijke en historisch gegroeide 
westerse levensbeschouwingen. 
Herstel en ontwikkeling van de persoonlijke waarde 
van d e  mens, onder onvoorwaardelijke afwijzing 
van het dirigisme, corporatieve en andere dwang- 
lichamen alsmede van ambtelijke experimenten, 
Krachtige bestrijding van d e  staatsalmacht. 
Herziening van het kiesstelsel, teneinde de "macht 
zonder verantwoordelijkheid" van partijbesturen, 
belangengroepen en beroepspolitici te breken. in - 
voering van het volksreferendum. Herziening van 
het stelsel van evenredige vertegenwoordiging door 
invoering van het districtsstelsel . 
Bevordering van internationale samenwerking met 
behoud van d e  souvereiniteit, en mits daarmee 
het Nederlands belang voldoende wordt gediend. 

Artikel 3 
De unie wil langs wettige weg haar doelstellingen 
bereiken en wel door: 
a .  het houden van congressen, vergaderingen, bijeen - 

koinsten e. d .  ; 
b. het uitgeven van een orgaan en van andere ge- 

schriften ; 
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c .  het kenbaar maken aan Regering en/of andere daar- 
voor in aanmerking komende instanties, instellin - 
gen of personen van haar standpunt ten opzichte 
van zaker. en gebeurtenissen haar doelstellingen 
rakende; 

d. het vormen en steunen van fondsen in overeen- 
stemming met haar doelstellingen; 

e. alle andere wettige middelen, die aan het doel be- 
vorderlijk zijn. 

LEDEN EN BESTUUR 
Artikel 4 

De unie kent: Ereleden, leden en donateurs. 

Artikel 5 
Ereleden kunnen zijn' personen, die zich in nationale 
zin op zeer bijzondere wijze voor het Koninkrijk der 
Nederlanden eníof de unie verdienstelijk hebben ge- 
maakt. 
Ereleden kunnen op voordracht van het Hoofdbestuur 
door de Jaarvergadering worden benoemd. 
Ereleden hebben dezelfde rechten als de leden, doch 
daarenboven het recht op kosteloos lidmaatschap en 
ontvangen alle officiële publikaties. 

Artikel 6 
Leden kunnen zijn: personen van goed vaderlands 
gedrag, die Nederlander zijn, de leeftijd van 18 jaar 
hebben bereikt en de doelstellingen van de unie 
onderschrijven. Het hoofdbestuur is gerechtigd de 
aanmelding van leden en donateurs te weigeren, na 
het afdelingsbestuur te hebben gehoord. Het hoofd- 
bestuur beslist te dezer zake bij meerderheid van 
stemmen. 

Artikel 7 
Aan het lidmaatschap zijn de volgende rechten ver- 
bonden: 
a. recht op het tegen betaling ontvangen van de I 

Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het ur- 
gentieprogramma van de unie ; 

b. het recht zich candidaat te laten stellen voor een 
functie in de unie; 

c. het recht één stem uit te brengen op de ledenver- 
gadering der afdeling waartoe men behoort, mits 
de verschuldigde contributie is voldaan; 
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d. het recht om door de unie  georganiseerde verga- 
deringen, bijeenkomsten e.d. bij te wonen; 

e. het recht van inzage in de notulen der Algemene 
en Jaarvergaderingen, der eigen kieskringvergade- 
ringen en der ledenvergaderingen op het afdelings- 
secretariaat; 

van vervallen- 
verklar$ng, royement of schorsing (zie art. 7 H.R.). 

unie wensen 

f. het recht van arbitrage in geval 

Artikel 8 
Donateurs kunnen zijn personen die de 
te steunen. 

A. 
Artikel 9 

Het erelidmaatschap gaat verloren door: 
a. overlijden; 
b. opzegging door hoofdbestuur ingevolge een 

beslissing daartoe van de Jaarvergadering met 
een meerderheid van 213 der geldig uitgebrachte 
stemmen; 

c. opzegging door het Erelid zelf. 

B. Het lidmaatschap gaat verloren door: 
a. overlijden; 
b. schriftelijke opzegging bij de secretaris van de 

c. vervallenverklaring door het hoofdbestuur; 
d. onherroepelijk geworden royement door be- 

krachtiging met 2/3 meerderheid der op de 
Jaarvergadering uitgebrichte stemmen; 

afdeling, waartoe betrokkene behoort; 

e. wanbetaling; 

C. Het donateurschap wordt beëindigd door: 
Schriftelijke opzegging bij de secretaris van de 
afdeling, waarbij de donateur is ingeschreven. 

Artikel 10 
Het hoofdbestuur kan schorsing uitspreken op grond 
van het benadelen van de belangen van de unie . 

Artikel 11 
De Jaarvergadering handelt over alle zaken de unie 
betreffende en de genomen besluiten hebben de hoog- 
ste rechtskracht. 
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Artikel I2 
m i & e  &% maal 's jaars wordt door het hoofdbe- 
shiur een Jaarvergadering uitgeschreven, waarbij de 
agenda ten minste de volgende punten moet omvatten: 

i. Vaststelling der notulen der vorige Jaarvergade- 

2. Jaarverslag van de algemeen secretaris. 
3. Financieel jaarverslag van de algemeen penning- 

meester. 
4. Rapport Kascommissie. 
5. Verslagen der ingestelde commissies. 
6. Vaststelling begroting en contributies. 
7. Verkiezing Hoofdbestuursleden. 
8. Verkiezing leden voor de diverse commissies waar- 

ring. 

onder de financiële (c.q. kas-)commissie. 

Artikel 13 
De jaarvergadering wordt voorgfzeten door de voor- 
zitter en bestaat uit de afgevaardigden der afdelingen. 

Artikel 14 
De afgevaardigden van de afdelingen voor de Jaarver- 
gadering zijn de door de ledenvergadering der afdeling 
aan t e  wijzen leden van die afdeling, die als zodanig 
spreek- en stemrecht hebben, met dien verstande dat 
voor elke afdeling 1 stem wordt uitgebracht tot 25 
leden en zo vervolgens 1 stem voor iedere volgende 
25 leden. 
Een afgevaardigde kan bij volmacht stemmen namens 
andere afgevaardigden. 
Leden, niet-afgevaardigden, kunnen na yoorafgaande 
schriftelijke aanvrage bij het algemeen secretariaat 
toegang tot de Jaarvergadering verkrijgen. 

Artikel 15 
Tot het indienen van voorstellen ter behandeling door 
de Jaarvergadering zijn bevoegd: 
a. het hoofdbestuur; 
b. de afdelingsbesturen; 
c. de  speciaal daartoe in het leven geroepen commis- 

sies. 

Artikel 16 
Het instellen en benoemen van commissies met welom- 
schreven taak is recht en plicht der Jaarvergadering. 
De aldus ingestelde commissies zijn gehouden in nau- 
we samenwerking met het hoofdbestuur haar taak te 
vervullen. Zij zijn uitsluitend verantwoording ver- 
schuldigd aan  de Jaarvergadering. 

Hoofdbestuursleden, kieskringbestuursleden en afde- 
lingsbestuursleden ontvangen geen bezoldiging, doch 
kunnen ten behoeve van de unie gemaakte onkosten 
in rekening brengen. 
Het hoofdbestuur bestaat uit tenminste vijf leden: 
voorzitter, secretaris, penningmeester, algemeen adjunct 
en commissaris voor de organisatie, te kiezen door de  
Jaarvergadering, waarbij alleen de voorzitter in functie 
wordt gekozen. De overige functies worden o p  de  
eerstvolgende H .  B .  -vergadering onderling verdeeld. 
Het hoofdbestuur en de 18 kieskringvoorzitters vor- 
men tezamen het Landelijk Bestuur. 

Q Artikel 17 

Het hoofdbestuur vertegenwoordigt de unie in en 
buiten rechte. 

Artikel 18 
Het HB doet zich bijstaan door een Politieke Advies 
Commissie bestaande uit twintig personen, t.w. een 
voorzitter, als zodanig gekozen ter Jaarvergadering, 
met d e  18 kieskringvertegenwoordigers en de commis- 
saris voor de organisatie. 

Artikel 19 
Ieder jaar moet de kleinste helft van het HB aftreden, 
doch de aftredende HB-leden zijn terstond herkies- 
baar. 
De algemeen secretaris legt een rooster van aftreden 
aan, terwijl nimmer de  voorzitter en de algemeen 
secretaris tegelijkertijd kunnen aftreden. 

Artikel 20 
Het hoofdbestuur draagt zorg voor de leiding van de  
zaken der unie. 
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Artikel 21 
De algemeen voorzitter draagt zorg voor de handha- 
- ving van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, 
alsmede voor de uitvoering der door de Jaarvergade- 
ring genomen besluiten en leidt de Jaarvergaderingen 
c.q. de algemene vergadering(en), de HB-vergaderin- 
gen en de vergaderingen van het Landelijk Bestuur. 

Artikel 22 
De algemeen secretaris van de unie is belast met 
het toezicht op het algemeen secretariaat. 
Hij voert, zo nodig in overleg met het HB, de brief- 
wisseling. 
De algemeen secretaris stelt het Jaarverslag samen, 
draagt zorg voor de notulen der Jaarvergadering, HB- 
en LB-vergaderingen. Bij ontstentenis voorziet het 
HB in de vervanging. 

Artikel 23 
De Arbitrage-Commissie 

De Jaarvergadering benoemt een arbitrage-commissie 
op voordracht van het HB. De arbitrage-coinmissie 
dient te bestaan uit vijf leden, die geen andere functie 
in de unie mogen bekleden. 
De arbitrage-commissie is bevoegd aan haar voorge- 
legde geschillen te behandelen. De arbitrage is bin- 
dend. 
De arbitrage-commissie is bevoegd inlichtingen in te 
winnen, daar waar haar zulks gewenst voor komt en 
om de betrokken leden te horen of te doen horen door 
één of meer leden der commissie. 

Artikel 24 
Geldmiddelen 

De inkomsten van de unie bestaan uit: 
1. Contributie van de leden. 
2. Bijdragen van donateurs. 
3. Giften en bijdragen ineens. 
4. Erfstellingen, legaten en schenkingen. 
5. Andere baten. 

Artikel 25 
De minimum jaarlijkse contributie voor de leden, als- 
mede de minimum bijdragen der donateurs wordt jaar- 

lijks door de Jaarvergadering aan de hand van de be- 
groting vastgesteld. 

Artikel 26 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 
december. 

ALGEMEEN 
Artikel 27 

Alle stemfiingen over personen geschieden schriftelijk. 
Voor het openen van de stembriefjes wordt door de 
betrokken voorzitter een stembureau van drie perso- 
nen aangewezen. 
Behoudens waar de Statuten of het Huishoudelijk 
Reglement anders bepalen, beslist de volstrekte meer- 
derheid van stemmen. 
Blanco en stemmen van onwaarde tellen niet mee. 
Bij staking der stemmen heeft een herstemming plaats. 
Staken de stemmen ook ten tweeden male, dan wordt, 
indien het personen betreft, geacht de oudste in jaren 
te zijn gekozen en indien het zaken betreft, is het 
voorstel verworpen. 

Artikel 28 
Tot wijziging van de Statuten kan in een speciaal daar- 
toe belegde Jaarvergadering, waar tenminste twee- 
derde van het totaal der afdelingen is vertegenwoordigd, 
met een meerderheid van tweederde der uitgebrachte 
geldige stemmen worden besloten. Indien niet het ver- 
eiste aantal afdelingen is vertegenwoordigd, dan moet 
binnen zes weken opnieuw een Jaarvergadering wor- 
den belegd. 
In deze tweede Jaarvergadering kunnen de voorstellen 
worden aangenomen met een meerderheid van twee- 
derde van de uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht 
het aantal aanwezige afdelingen. 
Voorstellen tot wijziging van de Statuten moeten door 
het HB ten minste zes weken voor de hiertoe belegde 
Jaarvergadering ter kennis van de afdelingen worden 
gebracht. 

door de afdelingen worden ingediend, mits tenminste 
acht weken voor de te houden vergadering ter kennis 
van het H.B. gebracht. 

i 

I Voorstellen tot Statiitenwijziging kunnen eveneens 
I 
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Artikel 29 
Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement kunnen 
met gewone meerderheid van stemmen door de Jaar- 
vergadering worden aangenomen. 

Artikel 30 
Het Huishoudelijk Reglement mag geen bepalingen be- 
vatten in strijd met letter en geest van de Statuten. 

Artikel 31 
De unie kan worden ontbonden door een daartoe spe- 
ciaal belegde Jaarvergadering, waar tenminste drie- 
vierde van het aantal afdelingen is vertegenwoordigd 
en het besluit tot ontbinding door een meerderheid 
van tenminste drievierde der uitgebrachte geldige 
stemmen wordt aangenomen. 
Bij liquidatie van de unie worden de uit die liquida- 
tie verkregen goederen en gelden in de vorm van een 
schenking overgedragen aan een door de Jaarvergade- 
ring aan te wijzen instelling of organisatie, die zich 
dient te bewegen op het terrein van de bevordering 
van de belangen van het Koninkrijk der Nederlanden. 

Artikel 32 
In alle gevallen waarin de Statuten enlof het Huis- 
houdelijk Reglement niet voorzien, of niet voldoende 
voorzien, en/of bij twijfel over enige bedoeling, beslist 
het HB, welke beslissing, ten einde rechtskracht te be- 
houden, moet worden bekrachtigd door de eerstvol- 
gende Jaarvergadering. 

Huishoudelijk Reglement 
Artikel 1 

De aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt door 
inlevering van een ingevuld, gedateerd en getekend 
standaard-aanmeldingsformulier bij de secretaris van 
een afdeling van d e  u n i e  of bij de algemeen secretaris. 

Artikel 2 
Het lidmaatschap gaat in op de dag, waarop de contri- 
butie van het lopende kwartaal is voldaan. 

Artikel 3 
De aanmelding als donateur kan plaats hebben door 
invulling, ondertekening en inlevering bij een afde- 
lingssecretsris van een daartoe strekkende aanmel- 
dingskaart. 
Het donateurschap gaat in op de datum door de dona- 
teur te bepalen. 

Artikel 4 
De afwijzing als lididonateur dient schriftelijk aan  be- 
trokkene en het afdelingsbestuur te worden medege- 
deeld binnen vier weken na datering van het stan- 
daard-aanmeldingsformulier. De afdelingssecretaris 
dient hiertoe het standaard-aanmeldingsformulier 
binnen twee weken na datering aan het algemeen 
secretariaat te zenden. 

Artikel 5 
De vervallen-verklaring dient schriftelijk aan d e  be- 
trokkene en het afdelingsbestuur te worden kenbaar 
gemaakt. 

Artikel 6 
De schorsing dient schriftelijk aan betrokkene en het 
afdelingsbestuur te worden medegedeeld. 

Artikel 7 
Van het recht van beroep op arbitrage kan gebruik 
gemaakt worden door binnen drie weken na ontvangst 
van d e  schriftelijke aanzegging omtrent vervallenver- 
klaring of royement, een met redenen omkleed be- 
roepsschrift bij het hoofdbestuur in te dienen. 
Het hoofdbestuur is gehouden een ontvangen beroeps- 
schrift binnen drie dagen door te zenden aan de  ar- 
bi trage-commissie. 

(r 

I 

i 
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Artikel 8 
Alle afdelingen in het gebied van de Kieskring vor- 
men samen een Kieskring. Door de afdelingen wordt 
een kieskringbestuur van minstens 3 en hoogstens 7 
leden gekozen. 
De unie kent derhalve 18 kieskringen, in overeen- 
stemming met de Kieswet. 

Artikel 9 
In elke gemeente. dorp of streek, waar twaalf of meer 
leden van de u n i e  wonen, kunnen deze een zeifstan- 
dige afdeling vormen. 
Ter beoordeling van het Kieskringbestuur kunnen de 
leden, woonachtig in gemeenten binnen de kieskring 
waarin nog geen zelfstandige afdelingen zijn gevormd, 
worden ingedeeld bij een reeds bestaande afdeling 
binnen die kieskring. 

Artikel 10 
Indien het HB een daartoe strekkend gemotiveerd ver- 
zoek van drie Kieskringbesturen ontvangt, is het ge- 
houden binnen drie maanden een Algemene Vergade- 
ring bijeen te roepen. Indien het HB weigert om aan 
dit verzoek te voldoen, hebben de betrokken drie 
Kieskringbesturen het recht zelf een Algemene Verga- 
dering uit te schrijven. 

Artikel 11 
De afgevaardigden dienen in het bezit te zijn van een 
door het HB verstrekte en door afdelingsvoorzitter en 
-secretaris getekende machtiging. 
Alle afgevaardigden hebben, tenzij zij bij volmacht 
stemmen uitbrengen, één stem, die zij in overeenstem- 
ming met het in de ledenvergadering der afdeling be- 
slotene moeten uitbrengen. 

Artikel 12 
De voorstellen ter behandeling door de Jaarvergade- 
ring dienen uiterlijk drie weken na de uitschrijving 
der Jaarvergadering bij het HB te zijn ingediend, 

Artikel 13 
Het HB draagt zorg, dat de voorlopige beschrijvings- 
brief, inhoudende plaats en datum van de Jaarverga- 
dering, benevens de te behandelen onderwerpen ten- 
minste zes weken voor de opening der Jaarvergade- 
ring de afdelingen bereikt. 
De definitieve beschrijvingsbrief dient het HB uiter- 

lijk drie weken voor de opening der Jaarvergadering 
aan de afdelingen toe te zenden. 

Artikel 14 
De kascommissie dient te bestaan uit drie personen, 
die ieder jaar aftreden en waarvan slechts één ter- 
stond voor één jaar herkiesbaar is. 
De Commissie brengt schriftelijk verslag uit aan de 
Jaarvergadering omtrent haar bevindingen inzake het 
gevoerde financiële beleid en de gevoerde boekhouding. 

Artikel 15 
Het HB vergadert tenminste éénmaal in de twee 
maanden, doch overigens zo dikwijls als de algemeen 
voorzitter dit nodig acht. 
De algemeen secretaris doet, in overleg met d e  alge- 
meen voorzitter de oproep voor een HB-vergadering 
uitgaan. 
Indien drie leden van het HB een HB-vergadering 
wenselijk achten en dit aan de algemeen voorzitter 
kenbaar maken, is deze gehouden binnen drie weken 
een HB-vergadering uit te schrijven. Bij nalatigheid 
hebben de drie HB-leden het recht zelf een HB-ver- 
gadering uit te roepen. 
De vergaderingen van het HB worden door de  alge- 
meen voorzitter, of degeen, die hem bij ontstentenis 
vervangt, voorgezeten. 

Artikel 16 
Geldige besluiten worden genomen bij meerderheid 
van stemmen der aanwezige HB-leden, mits de helft 
der HB-leden ter vergadering aanwezig is. 
Indien onvoldoende HB-leden aanwezig zijn, wordt 
binnen veertien dagen een nieuwe vergadering bijeen- 
geroepen. In deze tweede HB-vergadering kunnen 
geldige besluiten worden genomen met meerderheid 
van stemmen van de aanwezige HB-leden. 

Artikel 17 
Het hoofdbestuur is gerechtigd ten behoeve van het 
algemeen secretariaat bezoldigd personeel aan te 
stellen. 
Dit personeel mag geen bestuursfunctie in de unie 
bekleden. 

10 11 



Artikel 18 
Een hoofdbestuursfunctie is verenigbaar met ten hoog- 
ste één bestuursfunctie in een lager orgaan van de 
partij. 
Aan bestuursleden kan geen andere vergoeding wor- 
den uitgekeerd, dan voor werkelijk gemaakte onkosten 
ten behoeve van de unie. 

Artikel 19 
Bij ontstentenis wordt de algemene voorzitter vervan- 
gen door de vice-voorzitter en bij diens afwezigheid 
door het daartoe door het hoofdbestuur aangewezen 
HB-lid. 

Artikel 20 
Candidaatstellingen voor de leden voor het HB, die 
rechtstreeks door de Jaarvergadering moeten worden 
verkozen, dienen schriftelijk, onder gelijktijdige inle- 
vering van een bereidverklaring van de candidaat, bij 
het algemeen secretariaat uiterlijk drie dagen voor de 
opening vsn de Jaarvergadering worden ingediend. 
Candidaatstelling kan plaats hebben door: 
a. herkiesbaarverklaring van het aftredende HB-lid; 
b. het hoofdbestuur; 
c. een kieskringbestuur; 
d. twee afdelingsbesturen; 
f. vijf en twintig leden van de partij. 

Artikel 21 
De politieke adviescommissie brengt, ook ongevraagd, 
adviezen uit aan het HB over de te volgen politiek. 
Zij adviseert over de  te voeren propaganda en de op- 
leiding van propagandisten, het laatste in overleg met 
het secretariaat en de afdeling organisatie. 
De kieskringafgevaardigden voor de P.A.C. worden 
gekozen door de kieskringbesturen. 
Behalve de kieskringvoorzitter kan ieder lid van het 
kieskringbestuur als afgevaardigde voor de P.A.C. 
worden afgevaardigd. 
De kieskringafgevaardigde doet zich regelmatig door 
de afdelingsadviseurs voorlichten en onderhoudt met 
hen een nauw contact, teneinde de situatie in de Kies- 
kring juist te kunnen beoordelen. 

Artikel 22 
De taak van de Kieskring omvat: 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

Het coördinei end werken t.o.v. de afdelingen bin- 
nen de kieskring. 
Instandhouden en oprichten van afdelingen. 
Coördineren en stimuleren van de propaganda in de 
afdelingen. 
Het in kgskringverband onderhouden en aankno- 
pen van betrekkingen met de daarvoor op kies- 
kringniveau in aanmerking komende instellingen, 
verenigingen &n organisaties. 
Het organiseren van bijeenkomsten. 
Het onderhouden van nauw contact, met de kies- 
kringafgevaardigden voor de P.A.C. 

Artikel 23 
Kieskring 

De kieskringvergadering behandelt alle zaken van de 
Kieskring en de  verkiozing van het kieskringbestuur. 

Artikel 24 
De kieskringvergadering bestaat uit de afgevaardig- 
den voor de Jaarvergadering binnen de kieskring. 
De kieskringvergadering wordt voorgezeten door de 
kieskringvoorzitter of degene, die hem bij ontstentenis 
vervangt. 
De kieskringvergadering wordt tenminste tweemaal 
per jaar door de kieskringsecretaris, in overleg met 
de kieskringvoorzitter bijeengeroepen. 
Wanneer twee afdelingsbesturen de wens daartoe te 
kennen geven, dient de kieskringvoorzitter binnen 
vier weken een kieskringvergadering bijeen te roepen. 
Bij nalatigheid hebben de twee bedoelde afdelings- 
besturen het recht zelf een kiekringvergadering uit 
te schrijven. 

Artikel 25 
Het kieskringbestuur bestaat uit minstens vijf leden. 
te weten: 
Voorzitter 
Vice-voorzitter 
Secretaris 
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Pecningmeester 
Commissaris. 

De kieskringvoorzitter is belast met de kieskring- 
vergaderingen en de vergaderingen van het kieskring- 
bestuur, alsmede met de handhaving en uitvoering der 
Statuten, Huishoudelijk Reglement en genomen beslui- 
ten binnen de kieskring. 
De vice-voorzitter is belast met de coördinatie van de 
propaganda binnen de Kieskring en het verzorgen 
van de contacten tussen HB en afdeling ten opzichte 
van alle propagandistische zaken. 
De secretaris is belast met de briefwisseling voor het 
kieskringbestuur en verzorgt de algemene contacten 
tussen HB en afdeling. 
De penningmeester is belast met het beheer der kies- 
kringfinanciën en stelt de begroting voor de Kies- 
kring op. 
De kieskringafgevaardigde voor de P.A.C. is gerech- 
tigd de vergaderingen van het kieskringbestuur bij te 
wonen en aldaar ongevraagd advies uit te brengen. 

Artikel 26 
Het kieskringbestuur vergadert zo vaak de voorzitter 
dit nodig acht. 
Wanneer drie leden van het kieskringbestuur de wens 
daartoe te kennen geven, dient de voorzitter binnen 
veertien dagen een vergadering van het kieskring- 
bestuur uit te schrijven. 
Bij nalatigheid hebben de bedoelde leden het recht, 
zelf een vergadering uit te schrijven. 
Voor het nemen van geldige besluiten is een gewone 
meerderheid van stemmen vereist, mits tenminste de 
helft van het kieskringbestuur aanwezig is. 

Artikel 27 
De leden van het kieskringbestuur worden elk jaar 
opnieuw gekozen. 
De aftredende leden hebben het recht zich direct her- 
kiesbaar te stellen. 

Artikel 28 
De verkiezing van de kieskringbestuursleden heeft 
plaats door de kieskringvergadering, waarbij alleen 
de voorzitter in functie wordt gekozen. 

i 

i 

Artikel 29 
Candidaatstellingen voor het kieskringbestuur dienen 
tenminste twee dagen voor de aanvang der kieskring- 
vergadering schriftelijk, onder bijvoeging van een be- 
reidverklaring van de candidaat bij de kieskring- 
secretaris te zijn ingediend. 
Candidaten kunnen worden gesteld door: 
a. het kieskriggbestuur; 
b. een afdelingsbestuur uit de betrokken Kieskring; 
c. vijf en twintig leden uit de betrokken Kieskring. 

Artikel 30 
Afdeling 

De afdelingen hebben tot taak alle plaatselijke activi- 
teiten te ontplooien en daarbij uitvoering te geven aan 
de besluiten, genomen door de Jaar- en de kieskring- 
vergadering en het Hoofdbestuur. 

Artikel 31 
De ledenvergadering der afdeling behandelt alle zaken 
de afdeling betreffende, en benoemt de afgevaardigden 
voor de Jaar- en kieskringvergadering. 
De ledenvergadering bestaat uit de leden der afdeling, 
die elk één stem hebben. 
De ledenvergadering komt tenminste tweemaal per 
jaar bijeen, waartoe de secretaris in overleg met de 
voorzitter de oproep verzendt. 
Indien 115 der leden van een afdeling de wens daartoe 
te kennen geven, dient de afdelingsvoorzitter een le- 
denvergadering uit te schrijven binnen vier weken. 
Bij nalatigheid hebben de leden het recht dit zelf te 
doen. 

Artikel 32 
Het afdelingsbestuur bestaat uit ten minste drie leden. 
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen 
tezamen het Dagelijks Bestuur. 
De voorzitter wordt in functie gekozen. 
Ieder jaar is de kleinste helft der bestuursleden aftre- 
dend. 
De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. 
De vergaderingen van het afdelingsbestuur worden 
bijgewoond door de afdelingsadviseur voor de kies- 
kringsafgevaaidigde van de P.A.C. 
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Artikel 33 
Candidaatstellingen voor het afdelingsbestuur kunnen 
uiterlijk 24 uur voor de ledenvergadering, onder bij- 
voeging van de bereidverklaring van de  candidaat, 
schriftelijk worden ingediend bij de  secretaris der 
afdeling, door: 
a. het afdelingsbestuur; 
b. tien leden van de afdeling. 

Artikel 34 
Bij opheffing van een afdeling moeten alle officiële 
stukken en het archief van de op te heffen afdeling 
bij het algemeen secretariaat te worden ingeleverd. 

Artikel 35 
De geldmiddelen worden door het HB aangewend: 
a. voor bestrijding van de algemene onkosten van het 

HB ; 
b. voor ondersteuning van kieskring- en afdelings- 

besturen; 
c. voor speciale fondsen, b.v. ten bate van de propa- 

ganda; 
d. de percentages of bijdragen voor a., b. en c. worden 

telkenjare door de Jaarvergadering vastgesteld. 

Artikel 36 
In opdracht van het HB kan de algemene penning- 
meester of een door het HB aan te wijzen deskundige 
het financieel beheer van een Kieskring of Afdeling 
controleren. 
De afdelingsbesturen zijn verplicht jaarlijks een ver- 
slag betreffende de afdelingsfinanciën bij het Hoofd- 
bestuur in te dienen. 

Artikel 37 
De Kascommissie heeft de plicht ook de boeken van 
ingestelde commissies en fondsen te controleren en 
hierover verslag uit te brengen. 

Artikel 38 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari. tot en met 31 
december. 
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1. De verenig ing  i s  genaamd : Sociaa l  1 , iberazl  C e n t m  en i a  gevest igd t e  

2.  Z i j  w o r d t  i n  de Reglementen ?n S t a t u t e n  genoemd:het S W : .  
Amsterdam. 

q ? t  'ST.? i s  Iznuegaan voor de t i j d  vxnzf h a a r  o p r i c h t i n 2  1 4  Jwii-ari 1363 en 
eindigende op 31 december 1977. 

Doel en middelen 
1 ,  ?et  SLC s t e l t  z ich t e n  d o e l  de belangen t e  behart igen van midderistanders 

en werbomers op b a s i s  van de beginselen van v r i j h e i 6  sn dnmocratie,zoaLs 
d ie  nndsr  omschreven zj.jt- i2 een d o o r  $ e  alyernin? versader ing  van de V o l l ~ s -  
p a r t i j  voor 7rrijhej.d e r  %riiocr?tie vP.s tzesteld beCins?lprogrsm, 

?. Z i j  t r a c h t  d i t  doel t e  bereik??? l a n y s  ::.?t e :v?s,bi j voorl?cln.T a!..; bnlan- 

noodzzzk tinnrtoe dwingt ook danrbu.iten al e l f s t a n d i g e  p a r t i j ,  en w e l  d.oor 
h e t  houden van vergader ingen ,a l smde d o o r :  
a.de verk iez ing  i n  de vertegenwoordigende lichamen t e  bevorderen van afge- 

n.groep biriiiel? d e  T r o l k s n a r t i  j v o o r  T r r i  jh en Pemr,cratie,mazr a ls  de 

vaardigden,die  h a a r  bes inse len  onderschri jven;  
I b .het  ui tgeven van g e s c h r i f t e n ;  

c,all .e andere wet t ige middelen, d i e  aan h a a r  doel bevorde1.i j k  zi . jn.  

Tinden z i j n  kiesgerecht igdeq,van wie r e d e l i j k e r w i j s  h.n.  w r d e n  v e r w w h t ,  da . t  
z i j  ri? b e z i m e l e n  van h e t  ST,C z i j n  toegedaan en d i e  maatschaF7eli j k  iesgroken 
t o t  de &elangengroepen van middenstander o f  werknemer behoren. 
Vet l idmaatschap eindigd d o o r  overlijden,schriftelijks opzegging b i j  de voor- 
z i t t e r ,  w.i.srbi j geen te rmi jn  i n  acht  behoeft  t e  worden genomen,of d o o r  royement: 
Toyement h e e f t  p l a a t s  door de voorni i t ter  on C r o n d  van wzribetalinz o f  o? grond 
3rr.n gedray;, d a t  s t r i j d i g  i a  met h e t  beginsolprogram. 

'9 

Bes tvir 
h!.? e l e d e r  vormen t e s a r e n  de Algemeqe TTerza.dering vari &~x%x%X$ h e t  TT,?,  d a t  
hei; hoogste 
rjn Troorzit ter of ?.n.dere bes t i i i i rqfmct ies ,  Te?r z f j  d i e  nenso l i . j k  ach t .  
J.?naf de oyirì.chtj.il.s; op 1 4  .Januari 1967 za, e o y r i c b t e r  F0Verlaari a3.s voor- 
e j t t e r  va? h e t  SLG vmrden geaccepteer t  t o t  aam. 1 j m n i  1?63.Dnarna i s  de 
Algemene Verp3ori.n.y vri j veranderinTm aan t e  bren.-Jen. 

h1.1.e a . fgevae r? i~den  van  S e t  ST:? i.n d? v e r  eYiwoor<Ji:wde lichamen ziin i n  
3i.n no!.j.tj.eke ?!oiirjin~y i.n d e z e  l.ich?men ?e d e n  "?.P d e  Algemore Vsr.?derinz 
"qn h e t  SLC. 

o r p a n  is .,De Algemme JTerzadering belloeit  met 2/3 meer?erh.clid 

S lo t3enal inq  i T F t ì T -  
yint7en i r i  re5lementen en s t a t i i t e n  lriirneri door d e  b.lyernene Vor3sdering 
d e r  moment worden senyebracht ;hiervoor  i s  2,/3 meer4erhei ri v e r & e i s t .  

vilsr retyl.ementen e i  S t a t u t e n  n i e t  i n  vooraieb,  voor?ii.et d e  P.lgemerie Trerjn- 
cleriqg of d e  i r o o r z i t t e r  i?. 
wo+ voor! o ? i y  s e c r e t s r j  za t  z\q.l gever,ti.gd worrlen in. ?mstercla.m-'Tos-.nii~sstraat 46 
tsr, hnize van i!e v o o r z i t t e r  DToi~erlann.  


