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* ,  Organisatiestatuut I van de Socialistische Unie 
'8lgemeen. 
Art. 1. De Socialistbche' Unie is gegrondvest op 
de vrije democratische wil harer leden. 

"Dit betekent, dat de leden de leiding kiezen' 
dat alle functionarissen der Unie te enover d i  

:leden verantwoording zijn verschuldfgd; dat zij 
slechts met goedkeuring der leden afgezet kun- 
ben worden. 
Besluiten van het congres zijn bindend voor 
hlle leden, 
Deze inwendige democratie als organisatiebe- 
ginsel is een middel om verbureaucratisering 
van, het Unieapparaat te voorkomen. 
Art. 2. Lid van de Socialistische Unie kan wor- 
den ieder die de leeftijd van 18 jaren heeft 
bereikt, de politieke beginselen, het organisa- 
. tiestatuut. 'de besluiten der congressen en der 
.gekozen organen erkent, en bereid is in hun 
zin t e  werken. 
Art: 3. Over de toelating van een lid beslist de 
plaatselijke afdeling in wier gebied het can- 
didaat-lid woont of werkzaam is. 
De aanmelding geschiedt bij het bestuur der 
plaatselijke afdeling, dat daarvan in de eerst- 
v,olgende ledenvergadering mededeling doet. De 
afdelingsvergadering neemt een besluit om- 
trent ai of niet toelating. 
Indien de plaatselijke afdeling toelating wei- 
gert, dient daarvan, alsmede van de gronden 
waarop dit besluit berust, mededeling te wor- 
de? gedaan aan het Centraal Bestuur der Soc. 
Unie, terwijl de niettoegelaten aanmeider het 
recht heeft zijn bezwaren bij het C.B. in te 
dienen. 
Art. 4. Het lidmaatschap is aan de plaatselijke 
afdeling gebonden. Leden van hogere bestuurs- 
organen zijn lid van de afdeling in de plaats 
waar zij woonachtig of werkzaam zijn. 
Plichten en Rechten der Unie-leden. 
Art. 5. Ieder, die lid van de Soc. Unie wil wor- 
den, dient het aanmeldingsformulier in te vul- 
len. De wekelijkse contributie bedraagt voor 
elk lid 10, 15, 20 of 25 cent of meer naar draag- 
kracht, in overleg te bepalen. 
Art. 6. Ieder lid heeft het recht en rckene het 
zich tot plicht azn alle vergaderingen der plaat- 
selijke afdeling deel te nemen, alsook aan 
plaatselijke openbare vergaderingen der Unie. 
HU heeft het recht voorstellen in te dienen, te 

+temmen,- candidaten -te. stellen, te kiezen en 
gekozen te worden. 
Het. is zijn' plicht de taken, verbonden aan het 
lidmaatschap der Soc. Unie, naar beste krach- 
ten 'u i t  te vo ren en de door hem aanvaarde 
functie I ziaiy&ehte;%qr&! 

bare politieke lichamen kan slechts geschieden 
met goedkeuring der plaatselijke aldelin . In- 
dien de aard van de te aanvaarden functfe ZD- 
danig is, dat de, plaatselijke afdeling meent geen 
beslissing te kunnen nemen, kan zij het C.B. 
verzoeken uitspraak te doen. 
In elk geval dient door het afdelingsbestuur aan 
het C.B. mededeling te worden gedaan van de 
aanvaarding ener functie in openbare politieke 
lichamen. 
Art. 8. Een lid van de Soc. Unie kan niet tege- 
lijkertijd lid zijn van een andere politieke par- 
tU.of de belangen ener andere partlj direct of 
indirect vertegenwoordigen. 
Art. 9. Ieder Unie-lid erkent vrijwillig de or- 
ganisatie-discipline, waarin hij de plicht tot 
uitvoering der door de Unie vastgestelde taken 
dient te zien. 
Als een besluit met meerderheid van stemmen 
is genomen is ook de minderheid gehouden aan 
dit beslÙit 'loyaal uitvoering te geven. Binnen 
de Unie heeft een ieder de plicht de meerder- 
heidsopvatting te vertegenwoordigen. Het is 
zijn recht daarna zijn persoonlijke mening er 
aan toe te voegen. 
&( 10. fiet 'niet naleven der organisatie-disci- 
pline het niet v rvullen van opgedragen en 
aandarde  taken, b et niet naleven der morele 
en politieke grondbe inselen en  het organisatle- 
statuut, alsdok, han&lingen, die aan de goede 
naam of de eer. der Soc. Unie afbreuk doen, 
zullen 'waarschuwing, schorsing of royement 
ten evolge hebben 
In af, deze gevalleh' kslist de aîdellngsverga- 
dering met eenvoudige meerderheid van stetp- 
men. 
Het'lid, dat een wgarschuwing krUgt, geschorst 
of '  eroyeerd wordt heeft het recht tegen het 
beskit zijner afdelihg in beroep te gaan bij het 
Centraal-Bestuur en bij schorsing of royement 
in laatste instantie blj het Congres. 
Het C.B. kan beslissen, dat een nieuw onder- 
zoek dlent te worden ingesteld. In dit geval 
blUVen.eventuele functies van het lid ter be- 
schikking en wqrden door een ander lid waar- 
genomen. 
Van elk ,.geval 'van 'waarschuwin Bchorsing 
of royement dient door het Afdelkgs-bestuur 
aan het C.B. te worden kennis-gegeven. 

Art. 7. De aanvaarding van 'C 

Art. 11. Het lidmaatscgap van de Soc. Unie 
vervalt: 
a. bU opzegging, schriftelijk aan het Secr. der 

plaatselbke organisatie; 
b. bij een contributieschuld van 3 maanden of 

langer; 

vervalt: 
a. bU opzegging, schriftelijk aan het Secr. der 

plaatselbke organisatie; 
b. bij een contributieschuld van 3 maanden of 

langer; 
c. door royement; 
d. door overlijden. 
Een geroyeerd lid kan niet binnen een jaar na 
het royement opnieuw tot het lidmaatschap 
worden toe elaten. Toelating na een jaar kan 
slechts gescaieden. indien de afdeling die tot 
royement besloot en het C.B. daarteg'en geen 
bezwaar hebben. 

De organisatie van de Socialistische Unie. 
Art. 12. De Soc. Unie wordt gevormd door: 
a. de Afdelingen; 
b: .de Unieraad; . ..: ,. . 
c. het Centraal-Bestuur; 
d. door het Congres alsnog te scheppen instan- 

ties of commissies. 
Art. 13. De leden in een plaats of in een groot 
stadsdeel vormen een afdeling. De grenzen der 
afdeling bepaalt het C.B. in overleg met de be- 
trokken afdeling. 
De afdeling verricht al het noodzakelijk poli- 
tieke en organisatorische werk in haar gebied. 
De oprichtingsvergadering van een nieuwe af- 
deling vindt plaats, indien er binncn een be- 
paald gebied ten minste l leden zijn en de ge- 
toonde activiteit zo groot is dat van zeifstan- 
dig, succesvol werken sprake kan zijn. Croc- 
pen van minder dan I leden eiden als steun- 
puntek. en behoren tot de dicatbijliggende af- 
delingën. 
Art. 14. De afdeling moet ieder jaar in Januari 
een vergadering houden. In deze vergadering 
wordt het Bestuur gekozen. 
Art. 15. Het is gewenst dat een keer per maand 
een ledenvergadering 'plaats vindt. 
Indien over een voorstel wordt gestemd, wordt 
bij staking der stemmen het voorstel geacht te 
zijn verworpeii. 
In de ledenvergadering brengen de functiona- 
rissen verslag uit van hun Werkzaamheden en 
wijzen de volgende taken aan. Aan het uit- 
brengen van verslag is het recht der leden op 
critiek verbonden. 
Indien mogelijk dient in elke ledenvergadering 
een onderwerp van politieke of culturele aard 
te worden behandeld. 
Het Afdelingsbestuur. 
Art. 16. Bestuursleden worden door de leden- 

. .  

vergaderin in geheime stemmin met- een-, 
v a l l d t ~ ~ ~ ö D F h ~ ~ r c i e n . ~ ~ K o z e r ; . :  Het 
afdelingsbestuur bestaat uit tenminste drle ie- 
den, t e  weten de algemeen-politiek secretaris 
de organisatiesecretaris, en e propaganda: 
secretaris. Het bestuur kan tot een groter on- 
even aantal worden uit ebreid. 
De politiek secretaris lefdt als regel de afde- 
lings- en bestuursver aderingen. 
Het bestuur verdeelt $e functies van algemeen 
politiek secretaris, organisatiesecretaris, pro- 
pagandasecretaris, alsmede eventuele andere 
functies onderling. De ledenvergadering moet 
aan de verdeling van de drie eerstgenoemde 
functies haar goèdkeurin hechten. 
Bestuursleden dienen, in%ien enigszins moge- 
lijk, op elke bestuursvergadering aanwezig te 
zun. Wie verhinderd is, moet hiervan tijdig bc- 
richt geven aan de organisatiesecretaris. Een 
.bestuurslid, dat drie maal achtereen zonder ken- 
nisgeving van een bestuurs- of ledenvergade- 
rin wegbluft, kan van zijn funtie worden 
ontheven. In zijn plaats wordt door het bestuur 
een lid uit de afdeling met de functie belast, 
Dit vereist de goedkeuring der ledenvergade- 
ring. 
Art. 17. Het bestuur voert de besluiten der 
ledenvergadering uit, neemt van het C.B. aan- 
wijzingen in ontvangst, voert deze uit en ver- 
zekert het verrichten der politieke en organi- 
satorische werkzaamheden in zijn gebied. 

De Unieraad. 
Art. 18. Het C.B. wordt terzijde gestaan door 
een Unieraad met adviserendh bevoegdheid. De 
Unieraad bestaat tenminste uit 46 leden. 
De leden worden voor elke Unieraadsvergade- 
ring aangewezen door de afdelin en. 
Het C.B. bepaalt het voor elke afteling aan te 
wijzen aantal naar evenredigheld. 
Als yoorzltter der Unieraadsvergadering treedt 
de alg. politiek secretaris der Soc. Unie op. 

Het Congres en  het Centraal Bestuur. 
Art. 19. De hoogste instantie in de Soc. Unie is 
het congres. Congresbesluiten zijn bindend. 
De leiding van het congres berust bij een voor 
de duur van dat congres door de afgevaardigden 

fi edele eerden voor het congres worden door 
de af8elingsvergadering gekozen. Als regel 

ekozen presidium. 

wordt op elke 10 leden één gedelegeerde geko- 
zen, tenzij het congres hierin verandering 
brenet. ~" 
Art. 20. Het congres moet elk jaar plaats vin- 
den. Het bestaat uit de afgevaardigden der af- 
delingen en de leden van het C.B. 
Voor zover mogelijk hebben de overige leden 
toegang tot de congreszittingen op vertoon van 
het bewijs van lidmaatschap. 
Zij mogen niet aan de discussies deelnemen. 
De leden van het C.B. hebben een adviserende 
stem, tenzij zij als afgevaardigden hunner af- 
deling gekozen zijn. 
Drie maanden voor het conqres moet het C:B. 
de plaats waar - en het tudstip waarop het 
congres zal worden gehouden bekend maken. 
Het C.B. dient er voor zorg te dragen, dat uiter- 
lijk 2 maanden voor de aanvang van het ,con- 
gres de voorlopige beschrüvingsbricf in het be- 
zit der afdelingen is. De afdelingen hebben 
het recht voorstellen te doen en amendementen 
in te dienen, welke uiterlijk 1 maand voor de 
aanvang van het congres ter kennis van het 
C.B. moeten zijn gebracht. De definitieve $9- 
schrijvingsbrief (met agenda) dient uiterlijk 14 
dagen voor de aanvraag van het congres in het 
bezit der afdelingen te zijn. 
Het C.B. heeft hct recht buitengewone con- 
gressen hijeen te roepen. Indien een derde van 
het aantal leden dit verlangt, moet eveneens 
een huitengewoon congres worden bi,ierrige- 
roepen. 
Ern buitengewoon congres dient plaats te vin- 
den binncn 1 maand nadat het besluit daartoe 
is genomen, resp. nadat het verlangen daartoe 
is kenbaar gemaqkt. 
Art. 21. De verkiezing van de leden van het 
C.B. moet geheim zijn. Tot deze functies 
kunnen slechts zij gekozen worden, die langer 
dan een half jaar lid zijn van de Soc. Unie. 
Candidaten voor het C.B.kunnen door de af- 
delingen worden gesteld. 
Art. 22. Het Congres kiest een C.B. dat uit 
15 leden bestaat. Dit C.B. heeft de lei'ding tus- 
sen de Congressen in. Het gekozen C.B. kiest 
uit zijn midden een Secretariaat van 5 leden 
in geheime stemming. Elke verkiezing in 
het C.B. vereist de goedkeuring van het Con- 
gres. 
H&.Secretariaat is het uitvoerend orgaan van 
het C.B. Het Sccretariaat verdeelt de functies 
vän--AIg. politiek Secr., Orgnisatie-Secr., Kas- 
sicr. Administrateur van het Centraal-Orgaan 

dtter. Bij zi,in afwezigheid beslist het Secrcta- 
riaat of het C.B. over een plaatsvervanger. 
De overige leden van het C.B. zijn ten volle 
verantwoordelijk voor de werkzaamheden van 
het Secretariaat. Het C.B. komt ten minste 46n- 
maal in de zes weken bijeen. 
Cumulatie van functies dient in het C.B. als- 
ook in het algemeen zoveel mogelijk te worden 
vermeden. 
Rechtscommissie. 
Art. 23. Elke Unie-eenheid, van afdeiingsver- 
gadering tot congres verkiest bij gerezen ge- 
schillen een rechtscommissie. bestaande uit 5 
leden, van wie er één door de beschuldigde par- 
tG mag worden aangewezen. De rechtscommis- 
sie heeft tot taak royementen, schorsingen, 
waarschuwingen en andere beschuldigingen te. 
onderzoeken. Het resultaat van dit onderzoek 
dient te worden bekend gemaakt respectieve- 
lijk in de afdelingsvergadering, het C.B. of het 
Congres. 
Financiën. 
Art. 24. De inkomsten der Soc. Unie bestaan 
uit. 
a: ~orikibutlën, 
b. andere inkomsten. 
Van de in de afdelingen geïnde contributlën. 
wordt een door het Congres vastgesteld ge- 
deelte afgedragen aan het C.B. 
Art. 25. Elke Unie-eenheid, van afdelingsverga- 
dering tot Congres, kiest een financible con-. 
trc5le-commissie, die tot taak heett boekhouding i 
en kasmiddelen te controleren. Deze contrOle . 
vindt elk kwartaal plaatsi Bestuursleden mo en 
geen lid ener financiële.contröle-co&sie z ~ R . ~  
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