S T I RT U T E N
van de vereniging o

De Christen Democraten Unie, gevestigd te Waalwijk.

1

Artikel I,
Van de naam9 de plaats van vestiging en de tijdsduur van de vereniging.
I , De vereniging is een, politieke part1 en draagt de naam van: Vhristen
I
Democraten Unie", verder aangeduid als C o D a U a
De vereniging is gevestigd te Waalwijk.
2,
3. De vereniging is aangegaan voor de tud van 29 jaar e 4 11 maanden,
zulks Ce rekenen van 30 november 1964 en derhalve eindigende op
31 oktober 7993, behoudens eerdere beëindiging door o tbinding overeenkomstig het daartoe bepaalde in deze statuten.
P
I
Artikel
2,
------.---.Van het verenigingsjaar,
'
Het verenigingsjaar loopt van de eersteljanuaritot en met de een en
dertigete december.
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Artikel 3,
!
Van de doelstelling van de vereniglng.
Het doel van de vereniging is in het Koninkruk der Nederlanden op Rtabtkundig terrein de beginselen, golijbi deze in haar beginseìprogramma rcUn
neergelegd, tot erkenning en verwezenlijking te brengen en zich hiermede
1,
te richten tot het Nederlandse volk in al zijn geledir~gen.~
-.i.-..--.-I---

Artikel 4,
Van de grondslag van de vereniging,
De vereniging is gebaseerd op een door het christeluk geloof geXnspi~eerde visie op de Ibenseluke samenleving,
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Artikel 5,
Van de middelen tot verwezenlijking van het doel van de vereniging.
De vereniging tracht haar doel te bereiken:
a, door het voorstaan en verdedigen van haar beginselen, bedoeld in de
artikelen 3 en 4 en zulke met name door het bundelen van de fndividuele gedachten in hun veelheid en verschetdenheid rondom deze beginselen, teneinde aldus aan de openbare mening vorm en inhoud te geven.
b. door deel te nemen aan de verkiezingen wan de leden van de offioiTle
vertegenwoordigende organen,
C,
door het houden van vergaderingen, als ontmoetingspunt tussen kiezers en gekozenen,
d. door het uitgeven van een officieel orgaan en andere beschriften,
e . door alle andere wettige middelen, nuttig en dienstig tot verwezenlqking van haar doel in de ruimste zin.
I
--.-------I

Artikel 6,
Van de leden.
1
I . Alle Nederlanders, die met de doelstelling van deze vereniging en'l 1
met haar grondslag, vermeld in de artikelen 3 en 4, alsmede met baar
beginselprogrramma instemmen, kunnen als lid toetreden,
- - L - I I " I - < L
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8.

1
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Behoudens het bepaalde in artilrel 9, hebben alle leden toegang tot
de algemene ledenvergaderingen.

I

Artikel 9.
Van het stemrecht van de leden.
1. In de algemene ledenvergaderingen wordt het Eitemrecht door vertegenwoordigers van de afdelingen, of blj gebreke daarvan, door die
van de kamerkieskringen, uitgeoefend, nader geregeld in het husshoudelijk reglement.
2. Voor elk aantal leden van een afdeling of van een kamerkieskring
tussen 1 t/m 10 wordt in de algemene ledenvergadering 66n stTm uitgebracht.
'I 1
3. De ereleden hebben in de algemene ledenvergadering een adviserende
I
stem.
-.---I-"---

Artikel 10.
Van de wUze van stemmen over zaken en personen.
1. Alle besluiten over &aken en personen worden bjj volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte ste en genomeno behoudens de
gevallen waarin dez,e statuten een ge walificeerde meerderheid vporschrijven.
2.
Over zaken wordt mondeling gestemd. Blj staken van stemmen wordt
het voorstel geacht te zijn verworpen.
I
3. De stemming over personen geschiedt bU gesloten en ongetekende
I
briefjes of bij acclamatie.
I
4. BU staken van de stemmen vindt een herstemming plaats. Indien alsdan de stemmen opnieuw staken, is de jongste van de kandidaten ge+
kozen.
-O---------
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Artikel I?.
Van de kamerkieskringen, de kieskringen en dg afdelingen.
1. De vereniging is organieatorisch verdeeld in 18 kamerkieskringen,
overeenkomstig de regeling vernield in artikel 1 van de Kieswet 1951,
gelijk deze laatstelak gewgctigd is, en volgens de daarblj behorende
I
tabel A en B.
-----l..----

1

2.

I

3.
4.

In de kamerkieskringen worden kieskringen, plaatsel@ce, c.q. regionale afdelingen gevormd9 een en ander met toestemming pan het hoof$bestuur
De kamerkieskringen, kieskringen en de afdelingen ataan onder leiding van een be~tuur~bestaande
uit tenminste !5 per@onenp waaronder
een voorzitter, een secretarie en een psnninpeester.
I
De jeugdledeh worden in het gewone afdelingsvsrband opgenomen totdat het kamerkieskringbestuur beslist dat hun aantal in aamerkink
komt voor het vormen van een afdeling met een eigen bestuur.
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Artikel 12.
Van het hoofdbestuur.
1. Het hoofdbestuur bestaat uit 27 leden, waarvan door de algemene
ledenvergadering 9 leden worden benoemd9 Iterwijl door ieder ddr 18
kamerkieekringbesturen uit hun midden een lid als hun vertegenwoordiger in het hoofdbestuur wordt aangewesen.
I
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3.
4.

5.
6.

7.
8.

L

9.
10.

11,

12.
I

De 9 door de algemene ledenvergadering benoemde hoofdbestuursleden
vormen het dagelijks bestuur van de vereniging.
Het dagelijks bestuur bestaat uits een vooraitter, een vice-voorzitter, een ie secretaris, een 2e secretaris, een Ie penningmeester, I
een 2e penningmeester en drie leden.
I
De voorzitters, de le secretaris en de le penningmeester worden
door de algemene ledenvergadering benoemd. De overige functies worden in het hoofdbestuur onderling verdeeld.
De leden van het dagelijks bestuur worden voor een periode van drie
jaren benoemd, Z i j zijn direot herkiesbaar,
Het hoofdbestuur is belast met de algemenq leiding in de vereqiging.
Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding en de voorbereidingen van de vergaderingen van het hoofdbestuur en verder met
alle andere werkzaamheden welke aan dit beatuur worden opgedragen, I
De vereniging wordt in en buiten rechten vertegenwoordigt door de
voorzitter, de Ie secretaris en de Ie penningmoester.
De leden van het hoofdbestuur hebben toegang tot de veqgaderingen
van de kamerkieskringen, kieskringen en afdelingen.
Aan de leden van het hoofdbestuur kan v o o r het verrichten van werkzaamheden door de algemene ledenvergadering een geldelijke vergoeding
worden toegekend.
De zittingsduur en wijze van aftreden van de hoofdbestuuraledenIniet
behorende tot het dagelijks bestuur, alsmede de overige werkzaamhed n
van het hoofdbestuur, niet in dit artikel genoemd, worden bij huis-71
houdelijk reglement vastgesteld.
De functie van voorzitter van het hoofdbestuur is onverenigbaar met
de functie van fractievoorzitter in de Tweede Kamer van de StatenGeneraal.
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Artikel 12.
,
Van de partijraad,
I
1. Naast het hoofdbestuur wordt een onafhankeluke partijraad gemrmd,'
bestaande uit 25 leden van de vereniging en derrkundig op versohillend maatschappelijk terrein, teneinde het hoofdbestuur, al dan niet
gevraagd, van advies te dienen.
I
2. De leden van de partaraad worden door het hoofdbestuur enoemd. Zg
mogen niet lid zijn van eenlder besturen of commissies v n de yerenir
ging.
3. Het huishoudelijk reglement regelt de zittingsduur en de overige
I
wazen van organisatie en samenstelling van deze raad.
i

V

I
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Artikel 14.
Van de werkcommissies.
I. Het hoofdbestuur kan werkcommissies in het leven roepen, belaet met
bjjzondere werkzwamheden en zulks'metname van finantiele, propagandistische en organisatorische aard.
I
2. In deze werkcommissie kunnen ook hoofdbestuursleden zitting hebben. '
3. In het huishoudelijk reglement kan een nadere regeling betreffende I
deze werkcommissies worden opgenomen.
I

III

I

I

-5Artikel 15.
Van .het partijblad.
------o.----

1,

2,

I

I

I

I

Door de vereniging wordt een orgaan, bedoeld in artikel 5-d,
I
uitgegeven.
De samenstelling van de commissie voor de redactie alsmede de uitgifte van dit orgaan worden in het huishoudeliik reglement nader
I
geregeld

.

Artikel 16.
Van de samenstelling van de kandidatenlijsten voor de vertegenwoordige de
I
organen.
I, De vaststelling van de kandidatenlijsten voor de vertegenwoordigende
organen, bedoeld in artikel 5-b, geschiedt bJj besluit lvan de alge-1,
mene ledenvergadering.
2. De wijze van samenstelling dezer kandidatenlijsten en de overige hiermede gepaard gaande werkzaamheden worden in het huishoudelijk reglement geregeld, waarin ook kan worden geregeld het contact tussen
I
kiezers en/df leden en de gekozenen.
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Artikel 1'7.
'
Van de geldmiddelen,
I. De geldmiddelen bestaan uit:
a. contributies der leden;
b. een door de algemene ledenvergadering vast te stellen hoofdelijke
omslag, indien en voorzover dit noodzkkelijk is;
c. andere ontvangsten, W.O. giften, erfstellingen en legaten.
2. De contributies voor de gewone- en jeugdleden worden door de alge4
mene ledenvergadering vastgesteld.
3. De vereniging kent donateurs, die geen lid zijn, maar bereid 5Un de
vereniging. met een jaarlijkse geldelijke bijdrage te steunen. Het huishoudelijk reglement stelt het minimum bedrag vast. De &onateurs hebben geen stemrecht,
4. De penningmeester is belast met het beheer der geldmiddelen van de
vereniging en hij doet jaarlijks rekening en verantwoording van aiin
gevoerd beheer aan de algemene ledenvergadering.
5. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het hlenderjaar.1
6. Het huishoudelijk reglement !regeltde wuae waarop de contributies ' 1
moeten worden voldaan en geeft de norm aan waarnaar deze contributies over het hoofdbestuur, de kamerkieukringen en de afdelingen
moeten worden verdeeld.
-----I-----

I

Van de kascontrolocornmissie.
1. Er wordt een kascontrolecommissie ingesteld, bestaande uit 3 , door
de algemene ledenvergadering te Benoemen leden, wier functie niet
verenigbaar is met een andere functie in de vereniging.
2, Deze kascontrolecommissie heeft het toezicht op en de controle van
het beheer van de penningmeester. ZU brengt jaarlijks van haar bevindingen verslag uit aan de algemene ledenvergadering.
3, Het huiehoudelijk reglement regelt de. verdere bevoegdhehen en,de
werkwijze van deze commissieu

,

I'
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Artikel 19.
'I /
Van de geschillen.
1, Alle geschillen, welke tussen de leden van de vereniging met een der
bestuursorganen, alsmede tussen de beatuursorganen en tussen de leden dezer bestuursorganen mochten rijzen, worden ter beslechting
voorgelegd aan een commiaeie van geschillen,
2. Deze commissie bestaat uit dsie door de algemene ledenvergadering
uit de leden te benoemen persmeni, welke leden geen bestuurafuncI
tie in de vereniging mogen vermillen.
3, In het huishoudelijk reglement wordt de wijze van procederen *oor deze
o ommiseie geregeld
- I I I I - I c I I I
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I
Van de wijziging der statuten.
1. De algemene leden-vergadering is uitsluitend bevoegd de statuten te
I 1
wuzigen, mits het voorstel tot statutenwgziging als punt
op de agenda van de desbetreffende vergadering is geplaatst.
2, Een voorstel tot statutenwijziging moet in de algemene Udenvergadering met tenmiiis%e 2/3 van de ter vergadering uitgebrachte geldige I ( I
I
stemmen worden aangenomen,
3, Een statutenwijziging treedt in werking op de dag, volgende op die
waarop de Koninklijke goedkeuring op de wijziging is verkregen.
I

k'
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Artikel 21,
I
Van de ontbinding van de vereniging.
I
I , De algemene ledenvergadering kan tot ontbinding van db vereniging
besluiten, mits een voorstel tot ontbinding Itenminste vier weken
v66r de dag waarop de desbetreffende ledenvergadering gehouden wordt,
schriftelijk aan de Leden is medegedeeld en als punt op de agenda is
geplaatst,
In dgeleden-bergaderingmoet tenminste 2/3 van de leden vertegenioor2,
digd of aanwezig zijn en het besluit tot ontbimding moet met tenm4nate 2/3 van de ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen aange-'
nomen worden.
3. Het hoofdbestuur of andere door de algemene 1,ederivergaderingaangewezen personen zijn met de liquidatie en de vereffening belast,

I

I

-------as"--

' I

------------

I

Axtikel 22.
Van het batig Baldoe
De algemene ledenvergadering stelt na vereffening het batig saldo vaat
.dit batig
en geeft daaraan een bestemming, met dien verstande dat
saldo niet aan de leden ten goedemag komen.

-

Artikel 22.
1
Van het referendam.
Onder de leden kan een refereadum worden gehouden, zo dikwijls als het
hoofdbeatuur dit gewenst acht, of tenminste vuftig leden zulks EChSiftelijk aan het hoofdbestuur verzoeken.
Terzake van dit referendum moet een stemmemeerderheid in acht genomen
worden overeenkomstig het bepaalde omtrent een stemmenmeerderheidl in de
algemene ledenvergadering volgens de statuten en huishoudelijk regleme t,i
qt
Een uitspraak van de leden bU referendum is beslissend v o o r het
beleid van het hoofdbestuur.
---..1--.-.-<1
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Artikel 24,
Van het huishoudeljjk reglement.
1. Door de algemena ledenvergadering wordt een huishoudelUk reglement
I
vastgesteld, hetwelk niet met deze statuten in strijd mag zijn.
2, In dit huishoudelijk reglement kan aan de bepalingen de~erstatuten
een nadere regeling en uitvoering worden gegeven, ook wanneer zulks
in deze statuten niet nadrukkelijk staat voorgeschreven,
---o-wo-w--

I, In a l l e gevallen, waarin door deae statuten en/of het huishoudelijk
reglement niet is voorzien, beslist het hoofdbestuur. Van deze
beslissing moet het hoofdbestuur zo Bpoedig mogelijk mededelihg
aan de besturen van de kamerkieskringen en de afdelingen,
2, Deze statuten treden in werking op de dag, volgende op die waarop
de Koninklijke goedkeuring is verkregen,

nr,

enz,
I

I

