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Betreft: Centrumpartij, kring Leiden.
Op woensdag J mei 198^ is te Leiden een vergadering gehouden van de Centrumpartij, kring Leiden.
Hiertoe is omstreeks 19.^5 uur verzameld in de nabijheid van het Belastingkantoor te Leident waarna vervolgens gezamenlijk vertrokken wordt naar één van
de zalen van hotel-café "Het Haagse Schouw" aan de Haagsche Schouwweg 14 te Leiden.
Aanwezig zijn circa kO personen, waarvan herkend worden:

later op de avond JANMAAT, Johannes G.H.(3-11-193*0.
Omstreeks 20.JO uur wordt de vergadering geopend door
Allereerst worden de notulen van de bijeenkomst van l^f-3-1984 goedgekeurd,
waarna een circa k$ minuten durende inleiding wordt gehouden door
. Spreker maakt in zijn toespraak enige opmerkingen welke bij een aantal aanwezigen in
het verkeerde keelgat schieten.
Met name de opmerking dat Van Thijn als overtuigd zionist niet kan en mag
functioneren als burgemeester van Amsterdam.
Ook de interne problemen binnen de CP worden voorzichtig aangesneden, waarbij
spreker opmerkt, dat tijdens het congres op 12-5-198^ harde noten gekraakt zullen worden. Een ieder moet proberen op dit congres aanwezig te zijn, aangezien
er ook een nieuw hoofdbestuur gekozen zal worden, waarbij
zal worden voorgedragen als de nieuwe voorzitter van de partij. Ook anderen kunnen zich echter
nog kandidaat stellen.
Na een pauze volgt een inleiding van
, die iqpat op het wel en wee van
de Centrumpartij.
Spreker zegt dat de partij regelmatig door11 diepe dalen" gaat, maar er ook
elke keer weer bovenop komt.
Ook de problematiek met betrekking tot het "beroepsverbod11 komt aan de orde,
waarbij
opmerkt dat het beter is om bjj een sollicitatie gelijk te zeggen
dat men lid is van de CP, dan dit te verzwijgen.
De juridische afdeling van de CP doet er alles aan, wanneer er sprake is
van een "beroepsverbod", het "slachtoffer" zo goed mogelijk juridische bijstand
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te verlenen.
Na de rede van
is er gelegenheid tot het stellen van vragen, waarvan
druk gebruik wordt gemaakt. Wanneer één van de vragenstellers de mening vraagt
van de CP over de plaatsing van de kruisraketten blijkt, dat er tussen de antwoorden van
en
verschil zit.
wil omtrent deze problematiek een volksreferendum in het leven roepen,
terwijl
v66r plaatsing van de kruisraketten is.
zegt ook voor een algemene dienstplicht te zijn, zowel voor jongens
als meisjes, één en ander naar Israëlisch voorbeeld. ^K)^ zou dan in werkelijke
dienst moeten en 60# zou een soort sociale dienstplicht moeten gaan vervullen.
Tot slot van de bijeenkomst volgt nogmaals een oproep toch vooral naar het
congres te komen.
Vervolgens is er gelegenheid als deelnemer naar het congres in te schrijven, waarb]j ƒ7,50 moet worden betaald ter compensatie van de reiskosten.
De leden van de kring Leiden zullen om 07.20 uur met een bus afgehaald worden nabij het Belastingkantoor in Leiden.

300 A 04

F ACD 1723277
«fata»

3 APR, «84

CO
1) Zo nodig mdcra rubricering mngcwn.
Distr,

& ;ZT

Afschr.:

Betreft:

F

k.

d.

—

m

Bijlage(n):
BO:

£0'$'. &é>2.

;c^trump''.rti j
ij.^^^iic zend ik U in fotocopie:

';;an tvnetel brieven, respectievelijk gedateerd 14—2-1984 en
5-O-1984-, oan de Kri^.igvoorzittera en Erin^secretarissen v-^xi de
O.?., waarvoor "-rortheidshalve n^ar de inhoud wordt verwezen.
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Centrumpartij
Hoofdsekretariaat:
Postbus 670
2501 CR 's-Gravenhage

Tel.: 070 - 46 93 80
Postgiro: 52 87 188

Aan alle (voorlopige)
Kringvoorzitters en
Kringsecretarissen
van de Centrumpartij

Ons kenmerk: PS/MG/AD/142
Datum
: 5 naart 1984

Geachte Kringbestuurders,

Bij deze deel ik U namens het Dagelijks Bestuur van de
Centrumpartij het volgende mede.
Vooruitlopend op een wijziging van het Huishoudelijk Reglement
van de Vereniging Centrumpartij, houdt het Dagelijks Bestuur
zich het toezicht en het vetorecht voor betreffende voordrachten van kandidaten door kring- c.q. afdelingsbesturen op candidatenlijsten, opgesteld voor deelname aan verkiezingen voor
vertegenwoordigende lichamen, onder andere gemeenteraden, voor.
»

Dit toezicht «al gerealiseerd worden door commissies van leden
van het Dagelijks Bestuur.

Met vriendelijke groet,

Drc.\M. Giesen, partijsecretaris.

C e ut r ump a r t ij
Hoofdtekretariaal:
Potlbus 670
2501 CR 's-Qravenhage

Tel.: 070 - 46 93 80
Postgiro: 52 87 188

Aan alle (voorlopige)
Kringvoorzitters en
Kringsecretarissen
van de Centrumpartij

Ons kenmerk: PS/MG/AD/108
Datum
: 14 februari 1984

Geachte Kringbestuurders,

In verband met een goede communicatie binnen de partij, oordeelt het
Dagelijks Bestuur van de Centrumpartij het absoluut noodzakelijk dat U
elke Kringbestuursvergadering in Uw Kring vooraf tijdig mededeelt
aan het partijsecretariaat te Den Haag, zodat twee leden van het Dagelijks Bestuur als waarnemer de vergadering kunnen bijwonen.
Gezien de snelle ontwikkelingen is het bijzonder belangrijk, dat het
uitwisselen van informatie vlotter verloopt en misverstanden over en
weer voorkomen kunnen worden.
Het Dagelijks Bestuur verwijst U voor zijn bevoegdheden in deze naar
artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement, handelende over de verantwoording van Kringen, c.q. Afdelingen tegenover het Dagelijks Bestuur.
Het Dagelijks Bestuur meent deze verantwoording de komende maanden
te moeten realiseren door voornoemde bijwoning van Uw vergaderingen
door Dagelijks Bestuur- leden.

Wij verzoeken U derhalve tijdig plaats en tijd van Uw Kringbestuursvergaderingen aan ons kenbaar te maken.

Het vriendelijke groet,

Drs. H. Giesen, partijsecretaris.
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Betreft: Oprichtingsvergadering van de Kring Zaandam van de Oen trum-

Deze vergadering werd gehouden op 27-4-1984.
Br waren naar schatting 4P personen aanwezig» waaronder:

Hans Janmaat

Iedereen kreeg een agenda voor de vergadering, maar deze moest later weer worden ingeleverd?
Er waren 12 sprekers* Iedereen kreeg een lijst met hun namen, maar
deze moest ook wver worden ingeleverde
vertelde weer het een en ander overtitegeschiedenis van
de Geuzen^
vertelde over zijn ervaringen in Almere."
schetste de situatie in de Centrumpartij^
Ook
kwam nog aan het woord.
vertelde over de Europese verkiezingen.
Ten slotte vertelde Hans Janmaat over zijn xervatingen als Tweede
femerlid.» Hij sprak over de "Internationale Sinterklaaserij" van
Nederland. Hij noemde de ontwikkltingshulp en de uitkeringen die
naar het buitenland zouden gaan?
Er werd een bestuur van 6 mensen geinstaleeJtfU? Hun namen werden
niet bekend.' Meneindigde met het Wilhelmus.',
a» A oa

(Den Uyl, Van Agt) en gemeenten (Rotterdam onder Van der Louw
en Peper) met ons belastinggeld gesneten. Wij vinden dat eindelijk eens flink gesnoeid moet worden in het welzijnswereldje
met zijn woud van subsidie-regelingen, waar vele miljoenen zonder doeltreffende controle wegstromen. Slaat uw wijkgids er
maar eens op na. Maakt U van deze welzijnsmaffia zoveel gebruik als het U als belastingbetaler kost? Wij willen geen
geldsmijterij door allerlei dubieuze clubs (bijvoorbeeld het
JAC). De zevenhonderd miljoen (u), die nu Jaarlijks naar het
minderhedenbeleid wegstromen, moeten na drastische bezuinigingen aangewend worden als remigratiesteun. Niet bezuinigd moet
er worden op het politie-apparaat, terwijl het opsporingst i
leid van justitie en het gevangeniswezen drastisch uitgebreid
dienen te worden.
E U R O P A
Met de invloedrijke partijen uit de buurlanden willen wij samen werken aan een Europese anti-drugs-politie, een Europawijde uitzetting van illegalen, het uitzitten van straffen in
de herkomstlanden van de misdadigers, E.E.G.-onderhandelingen
met Turkije, Marokko, etc. over terugkeermogelijkheden voor
langdurig werkloze burgers uit die landen en de bestrijding
van de grensoverschrijdende milieuvervuiling. De Centrumpartij
wil een waakhond zijn van het Nederlandse belang in Europa.
De Centrumpartij wil dat Rotterdam van eerste wereldhaven
wordt tot eerste wereldhandelscentrum. Dat lukt niet zonder
Europese markt. Stem daarom op 14 juni op de Centrumpartij
voor een leefbaar en herkenbaar Europa.
TOEKOMST
Rotterdammers, de Centrumpartij wil nog veel meer, zoals een
stop op het ritueel slachten en een gelijkwaardige positie voor
man en vrouw. Wij komen op voor onze Nederlandse middenstt >
-van grootwinkelbedrijf tot marktkoopman- en eisen gelijke
rechten en plichten voor alle middenstanders. Dus wensen wij
geen winkeltjes van buitenlanders zonder papieren. Ook willen
wij geen gemeentegeld verspillen aan roestige stukken bétonijzer, zogenaamde kunst. Naar de hoogovens met deze rommel 11
Dit geld moet besteed worden aan meer speelplaatsen en sportvelden voor onze jeugd. In Rotterdam kun je zien en ruiken
dat in een geïndustrialiseerd land overbevolking leidt tot
zure regen, bodemvergiftiging en verkeerschaos. Daarom stellen wij: NEDERLAND VOOR DE NEDERLANDERS. Want er is geen volk
dat voor ons opkomt r ; 1 1
DAAROM OP 16 MEI DE CENTRUMPARTIJ.

Centrumpartij
niet
rechts

niet
ITRU

Kring Rotterdam
Postbus 33042
3005 AE Rotterdam
Tel. 010 * 83 43 61

maar eerlijk opkomen voor olie nederlanders
is ons devies. Daarom luiden onze 10 strijdpunten:
l
2
3
4,
S
S
jr
B
9
1O

méér demokratie door invoering referendum
iedere nederlander aan het werk, eventueel met
een aanvullende uitkering
opheffing van de schandalige woningnood
streven naar twee-zijdige ontwapening
intensieve bestrijding van drughandel en misdaad
terugdringing van overheidsuitgaven en-taken
géén beknotting van uitkeringen, wél bestrijding
van misbruik hiervan. Aanpak van ontduiking
sociale premies en belastingfraude
géén hulp aan on-demokratische landen
~
doeltreffende aanpak van dierenmishandeling,
milieuvervuiling en landschapsverwoesting
nederland is geen immigratieland,
dus stop vreemdelingenstroom.

CENTRUMPARTIJ - POSTBUS 670 - 2501 CR DEN HAAG
TEL:{070} 469380

ROTTERDAMMERS,
Op 16 mei van dit jaar worden in vele wijken van onze stad,
ook in Uw buurt, deelgemeenteraadsverkiezingen gehouden. De
Centrumpartij neemt aan deze verkiezingen deel. Wij vinden,
dat nu de problemen in ons land en in het bijzonder in onze
stad zó groot zijn, wij hieraan mee moeten doen. Deze problemen kent U allemaal. De Centrumpartij zet zich volledig
in om ze op te lossen, zodat Nederland weer leefbaar wordt.
DRUGS
De heroïne is heer en meester over grote delen van onze stad.
De Kruiskade is het droevig symbool geworden van deze HANDS'
IN DE DOOD. Onze politie kan nauwelijks doeltreffend optreden. Zij wordt telkens voor de voeten gelopen door de salonsocialisten uit de gemeenteraad. Deze lieden blijken alleen
bezorgd te zijn voor hun eigen goede baantjes. Dat hele
buurten door hun slappe aanpak onleefbaar worden, schijnt ze
niet te storen. Een groot deel van de drugs-handel is in handen van etnische minderheden. Volgens het officiële politierapport (1981) van de gemeente Amsterdam zijn ruim 71 % (Ja,
U leest het goed) van de verdachten inzake de criminaliteit
van de handel in drugs in de hoofdstad buitenlanders en
Surinamers. Als dit probleem flink wordt aangepakt, schreeuwen verschillende groepen dat zoiets discriminatie is. De
Centrumpartij is ook tegen discriminatie, maar zij eist wel
doortastende maatregelen om de drugs-misdaad alsnog onder
controle te krijgen. Wij willen zeer zware straffen voor de
handelaren. Alle drugs-verslaafden die geen Nederlands
staatburger zijn worden zonder pardon naar het land van herkomst teruggestuurd. De Nederlandse verslaafden worden ondergebracht in therapie-centra op het platteland, waar zij ver
plicht moeten afkicken en tot gezonde volwaardige staats- burgers gevormd worden. De Centrumpartij capituleert nooit
voor de drugs, zoals de P.V.D.A. in Amsterdam, die voor vrije
heroine-verstrekking pleit.
V E R L O E D E R I N G VAN AL ONZE W I J K E N
De P.V.D.A. sloeg de prostitutie weg uit Katendrecht. Het gevolg is dat ze over de hele stad verspreid is met alle problemen van dien. In Katendrecht was het indertijd nog controleerbaar. Wij eisen een concentratie van de prostitutie.
De misdaad en onveiligheid op straat nemen hand over hand
toe. Veel Nederlanders doen geen aangifte meer. De hoge misdaadpercentages, die onze politiebronnen doorgeven, kunnen
niet meer bewezen worden. Zo wordt het slechte beleid verdoezeld.

VERKROT T I N G
VAN ONZE WIJKEN
De oude wijken in onze stad hollen achteruit, zelfs hele naoorlogse wijken zijn langzaam aan het verkrotten. De overheid
is verantwoordelijk voor het onderhoud van deze woningen. Toch
zegt diezelfde Rotterdamse overheid tot 1987 voor stadsvernieuwing 402 miljoen gulden te willen uitgeven. De Centrumpartij vraagt zich af of dit bedrag wel goed besteed wordt, of er
niet nog meer aan stadsvernieuwing kan worden gedaan. En of
het wel eerlijk is zoveel betaalbare woningen aan buitenlanders toe te wijzen, nu nog zeer veel landgenoten staan te
wachten. De huren in gerenoveerde woningen worden vaak door
t uu-harmonisatie getroffen. Dit is een bekende truc om oude woningen in huurprijs versneld op te trekken naar het niveau van
de prijzen in de nieuwbouw. In diezelfde nieuwbouw stegen de
bijkomende woonlasten tussen 1976 en 1982 van 1/3 naar 2/3 van
de netto-huur. Voor oudere woningen is die stijging nog groter.
Steeds meer huisbazen stellen onderhoud uit, bijvoorbeeld omdat
de wijk is aangewezen als stadsvernieuwingsgebied. De Centrumpartij vindt dat het zo niet langer kan. Zij wil ee.n actiever
stadsvernieuwingsbeleid en zij komt onverkort op voor een
vlotte woningtoewijzing aan kansarme Nederlanders. Zij wenst
geen spreidingsbeleid voor de etnische minderheden, want hierdoor zullen nog meer wijken met grote problemen worden opgezadeld. De enige realistische oplossing is een actief remigratiebeleid. Dan kunnen in deze tijd van economische crisis de
schaarse betaalbare woningen, de schaarse leefruimte, het
schaarse werk en de steeds meer gekorte sociale voorzieningen
onder onze eigen Rotterdamse bevolking eerlijk verdeeld worden.
W E R K G E L E G E N H E I D
Onze haven heeft zich zelf uit de markt geprijsd. Tienduizen( n arbeidsplaatsen zijn hierdoor de laatste jaren verloren gegaan. Bureaucratie en gemeentelijke gezapigheid vieren hoogtij.
De gemeente (lees; P.V.D.A.) misbruikt onze haven als belastingmelkkoe. Enkele tientallen miljoenen havenwinst per jaar
worden naar de gemeentebegroting overgeheveld om er allerlei
prestige-objecten van te betalen, zoals "de waslijn" bij de
Haasbruggen en de dubbeltjeskamer van de P.V.D.A.-wethouder
Pim Vermeulen. De Centrumpartij wil met dit geld allerlei
banen in de haven zelf scheppen.
BEZUINIGINGEN
Ook de gemeente Rotterdam moet bezuinigen. De Centrumpartij
vindt het een goede zaak dat de reusachtige overheidstekorten
worden teruggebracht. In het verleden hebben teveel kabinetten
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Vergadering van het Hoofdbestuur van de Centrumpartij,gehouden
op 4 mei 1984 te Den Haag»
Onder de aanwezigen werden herkend:

VIBRLING.Alfred
JANMAAT,Johannes,C.H,
KONST.Nicolaas.T,

GIESEN.Marten.T,
S3GERS, Iteu^y
WIJER,de,Hendrik.W,
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De vergadering werd na een minuut stilte in acht genomen te hebben,omstreeks 20.10 uur,geopend door JANMAAT.
JAÏÏVAAT deelde mede dat hij enige tijd geleden per ongeluk een
bedrag van ƒ9000,-,zijnde de helft van het bedrag dat bestemd
is voor de Europese Verkiezingen,verkeerd had overgeboekt.
Hij had dit,volgens zijn eigen zeggen'/per ongeluk" op zijn eigen
rekening gestort.
JANMAAT deelde voorts mede dat hij dit geld al weer twee weken
geleden op de rekening van de Schumacherstichting had overgemaakt.
Het vorenstaande werd tijdens de vergadering door
ontkend.Volgens deze was het geld gisteren(3 mei 1984)pas op de rekening van de Schumacherstichting gestort.
Hierover -,verd wat heen en weer gepraat.Naar verlaidt geloofden
maar weinig van de aanwezigen in het feit dat JANMAAT dit bedrag
per ongeluk op zijn rekening had gestort.Daar
en JANMÜAT
niet tot overeenstemming konden komen werd besloten het gesprek
over dit onderwerp op een later tijdstip voort te zetten.
JANMAAT deelde mede dat het DB de voordracht voor het voorzitterschap en het secretarisscap had ingetrokken.
In plaats van een voordracht hadden.nu een aantal mensen zich
zelf kandidaat gestelt,sommigen zelfs voor beide functies.
Dit alles was tot stand gekomen omdat het D3 het niet eens kon
worden over de voordracht.
De mensen die zich kandidaat hadden gesteld zijn de navolgende
personen:
Voor het voorzitterschap:
KONST
GISS3N
JANMAAT
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Voor het seeretarisachap:
GIESEN
JANMAAT
SEQ3RS

Na de pauze van de vergadering deelde JANMAAT mede dat
tegen hem had gezegd dat hij(SSGH:RS)liever JANMAAT dan KCIIST
als voorzitter van de Centrumpartij zag.
SEG'SRS betichtte naar aanleiding van deze opmerking^ van JANMAM
deze van het verspreiden van leugens.
Vervolgens deelde JANMAAT ook nog mede dat
hetzelfde tegen

hem had gezegd.Ook
Vervolgens werd
toespraak deelde
van het feit dat
met JANMAAT niet

ontkende ooit dit gezegd te hebben.

L

door Nico KONST een toespraak gehouden.In deze
KONST de aanwezigen mede dat hij overtuigd \va;s
JANMAAT onbetrouwbaar was.Volgens KONST viel
samen te werken en was JANMAAT een leugenaar.

Na de toespraak van KONST werd het HB gevraagd of uit haar midden
zich nog mensen kandidaat w ilden stellen voor een functie in
het nieuwe UB.
Vervolgens stelden zich voor een functie in het nieuwe DB de
navolgende HB-leden kandidaat.

WIJ3R,de
Uit het huidige UB hebben
nieuw kandidaat gestelt.
JANMAAT
KONST
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GISSEN
S3GBRS

Vervolgens werd door
een toespraak gehouden.In deze toespraak
becreurde
het feit dat het DB niet tot een speci<éfieke
voordracht was gekomen.!
deelde mede dat hij ;le mening was
toegedaan dat Nico KONST de beste voorzitter voor de Centrumpartij zou kunnen zijn.
Na de toespraak van
kwam
met een voorstel.
Hij stelde voor dat het UB de zaal zou verlaten en dat het
HB voor het tehouden partijcongres een voordracht zou maken.
Bij acclamatie werd dit voorstel aangenomen en verliet het
DB de zaal*
Nadat het DB de zaal had verlaten werd
als interumvoorzitter aangesteld.Na wat over en weer gepraat werd besloten
een stemming te houden.De uitslag van de stemming zou dan
tevens de voordracht zijn voor het te houden partijcongres.
Na de stemaing bleek dat KONST voor het voorzitterschap de
meeste stemmen had verzameld(28)en SEGrERS voor het secretarisschap (32) .JANMAAT had voor het voorzitterschap slechts 1 stem
behaald.

Door het HB werd tevens besloten dat JANMAAT zich in het geheel
niet meer mocht kandidaat steilen(dus niet voor voorzitter,
secretaris en een nieuwe functie in het DB).
(
Daar JANMMAff kennelijk aangesligen was werden de volgende agendapunten in een sneltreinvaart afgewerkt.Bij zonderheden hierover
zijn niet het vermelden waard.
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De Centrumpartij bestaat uit leden, welke allen gezamenlijk trachten het
gestelde doel, het bedrijven van lands, provinciale en gemeente-politiek
alsmede Europese politiekp» door de hun ten dienste staande en door de wet
toegelaten middelen, te verwezenlijken.
De leden over het gehele land verspreid vormen in plaatsen en gemeenten waar
minder dan tien leden zijn "kernen". De kernen zijn een aantal "algemene leden" met niet meer dan tien leden, welke regelmatig bijeen komen in de vorm
van gespreks - en discussiegroepen en die resorteren onder het directe be stuur van het hoofdbestuur, dan wel onder het kringbestuur van het betreffende
kiesdistrict.
Vanaf het moment, dat een kern méér dan tien leden omvat, wordt deze kern
omgezet in een afdeling. Een afdeling telt minimaal tien leden en wordt bestuurd door een door de afdelingsleden gekozen afdelingsbestuur, waarin tenminste 3 leden zitting hebben, welke de functies onderling verdelen. De afdelingen beleggen regelmatig afdelingsvergaderingen en andere activiteiten, doen
aan scholingswerk voor gemeente en provinciale vertegenwoordiging. Benoemen
een voorbereidende gemeenteraadsfractie, dewelke zich actief met de plaatselijke politiek bezig houdt, informatie verzamelt en discussieert over de lokale politiek. Uit deze gemeenterüadsfractie komen de gemeenteraadskandidaten
naar voren, welke na de verkiezing plaats nemen in de plaatselijke gemeenteraad.
De diverse afdelingen in een kiesdistrict resorteren onder het districtsbe Etuur. Dit is een regionaal bestuur, dat zich belast met de activiteiten en
de coördinatie in het betreffende kiesdistrict. We noemen dit de " kringen "
en het "kringbestuur". We kennen in Nederland 18 kieskringen, met gevolg, dat
ook de Centrumpartij 18 "kringen" telt. In het bestuur van de kringen hebben
zitting afgevaardigden uit de betreffende "kieskring", welke onderling de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester verdelen. ledere afdeling
baneend drie afgevaardigden naar het kringbestuur, waaronder in ieder geval
cte afdelingsvoorzitter en de afdelings-secretaris.
Ook d-s kernen en de algemene leden kunnen zich laten vertegenwoordigen door
dit schriftelijk kenbaar te maken aan het kringbestuur in het kringbestuur.
Alle 18 landelijke kringen tezamen vormen de partijraad. De partijraad is een
vast college bestaande uit vertegenwoordigers van kring en afdelingsbesturen.
De partijraad komt regelmatig bijeen en is een adviserend lichaam van en voor

-zhet hoofdbestuur. De partijraad brengt adviezen uit aan het hoofdbestuur
vanuit het land, het district en uit de gemeenten. De partijraad stelt de
«
kandidatuur vast voor de leden van het hoofdbestuur welke door het congres
worden verkozen.
Het hoofdbestuur wordt gekozen door het congres, het hoogste orgaan van de
partij. Het hoofdbestuur is belast met de leiding en heeft bevoegdheden zoair;, die volgens de statuten zijn vastgelegd. Het hoofdbestuur bevestigt of
vernietigt besluiten of voorstellen gedaan of genomen door het dagelijks bestuur.
Het dagelijkse bestuur wordt gekozen/benoemd uit de leden van het hoofdbe stuur door de leden van het hoofdbestuur en is belast met de dagelijkse
gang van zaken zoals geregeld bij de statuten.
Resumerende, kennen we dus:
a. het congres of de algemene ledenvergadering. Dit is
het hoogste gezag in de partij.
b. kernen, plaatselijke/lokale groeperingen met niet meer
dan tien leden.
c. afdelingen. Afdelingen van de parbij kunnen worden opgericht in iedere gemeente, waar tenminste tien leden van de
partij zijn gevestigd. Met toestemming van het hoofdbestuur
kan in een gemeente meer dan èên afdeling worden opgericht,
of kan een afdeling meer dan één gemeente omvatten.
d. Kringen. De afdelingen resorteren onder kringbesturen en
vormen de kringraad. Met kringen worden bedoeld de vastgestelde Rijks-kies-kringen, waarvan er 18 in Nederland zijn.
e. Partijraad. Alle 18 landelijke kringen vormen tezamen de
partijraad. De partijraad is een adviserend college van en
voor het hoofdbestuur.
f. Hoofdbestuur.Samengesteld en bevoegd zoals geregeld in de
statuten en het huishoudelijk reglement.
g. Dagelijks Bestuur. Het dagelijks bestuur komt voort uit het
hoofdbestuur en wordt door het hoofdbestuur gekozen of be -

-3noemd. De taak en de bevoegdheid wordt geregeld in de statuten en het huishoudelijk reglement. Het dagelijks bestuur
is belast met het afwikkelen van de dagelijkse gang van za-

•

ken.
h.

Presidium.Het presidium bestaat uit drie leden van het dagelijks bestuur door het hoofdbestuur te benoemen. De taak van
het presidium is geregeld in artikel 15 lid 6 en 7 van de statuten.

De respectievelijke taken en bevoegdheden worden geregeld in de statuten
of het huishoudelijk reglement. Naast de statuten en het huishoudelijk reglement kennen we ook nog de reglementen voor de kandidaatstelling van.:
a.

Gemeenteraden

b.
c.

Provinciale Staten
Tweede Kamer

d.

Eerste Kamer

e.

het Europese Parlement.

Voorts zal men zich in de toekomst zeker dienen te beraden omtrent het al
of niet instellen van een financiële kommissie, waarvoor dan een reglement
van de financiële kommissie dient te worden opgesteld. Deze financiële kommissie zal belast worden met het financiële beheer
der partij en de eventueel te verwerven roerende en onroerende goederen, aandelen en obligaties.

Tussenvoeging bij artikel 8.
g. het lidmaatschap eindigt nadat een vonnis, waarbij het
betrekken lid het actief en of passief kiesrecht heeft
verloren, kracht van gewijsde heeft gekregen.

Tusaenvoeging bij artikel 12 lid 1.
De voorzitter van de Tweede Kamerfractie is lid van het dagelijks bestuur zonder stembevoegdheid.
Tussenvoeging bij artikel 13 lid_l tweede regel na.: "tijd benoemd"
tussenvoegen: met uitzondering van de voorzitter van de Tweede Kamerfractie.
Tussenvoeging bij artikel 15 lid 8^:
Voorts hebben zitting in het hoofdbestuur, vertegenwoordigers van de
Jongeren-organisatie "De Jonge Geuzen", de leden van de stichtingen en
het wetenschappelijk bureau, de leden van de fractiebesturen der Eerste
Kamer en de Tweede Kamer der Staten Generaal, de adviseurs van het dagelijks- en het hoofdbestuur.
Tussenvoeging bij artikel 16 lid 6.:
naast de door het congres te benoemen kascommissie zal het toezicht en de
controle op de boekhouding en de administratie worden uitgeoefend door een
onpartijdig register-accountant, die op voordracht van het hoofdbestuur
wordt benoemd.
Tussenvoeging bij artikel 5 lid 4.
De in het buitenland woonachtige leden zijn ingeschreven bij het partijsecretariaat.
Eij artikel 12 lid 4 rees de vraag,Hoe komt het DB tot stand 7 Dit wordt
benoemd uit het hoofdbestuur door het hoofdbestuur. Het congres kan dus geen
kandidaten stellen voor het DB maar wel voor het HB. Het artikel 12 lid 4
moet dus verhuizen naar artikel 15 onder lid 1.

CONCEPT STATUTENWIJZIGING, VOORSTEL VAN D.H.M.Segers.
*

STATUTEN VAN DE CENTRUMPARTIJ.

l

1732706

v. - NAAM EN ZETEL.
Artikel 1.

De vereniging, draagt de naam CENTRUMPARTIJ en is gevestigd te Den Haag.
Zij wordt voorts in de statuten genoemd "de partij".
DUUR. . .
Artikel 2.

De partij is opgericht op de elfde maart negentienhonderd tachtig. De
partij is aangegaan voor onbepaalde tijd.
• .

DOEL EN WERKWIJZE.
Artikel 3-

1- De partij stelt zich ten doel, het functioneren als politieke partij binnen het Nederlandse democratische staatsbestel.
2- De partij tracht dit doel ondermeer te bereiken door.:
a. het geven van bekendheid aan haar politieke doelstellingen
in al dan niet periodiek verschijnende geschriften;
b. hst opstellen en verspreiden van en propaganda maken voor
haar partij-programma;
c. het beleggen van bijeenkomsten en houden van spreekbeurten;
d. het meedoen aan plaatselijke, provinciale en landelijke verkiezingen;
e. alle overige wettige middelen die tot het doel van de partij
kunnen leiden.

~~

h

'

•&

LEDEN EN DONATEURS.
Artikel 1.
De partij kent leden en donateurs.
"'OEN
Artikel 5.
l.Lid van de partij kan zijn ieder natuurlijk persoon, welke de leeftijd
van zestien Jaar heeft bereikt en die geen lid is van een andere landelijke, als zodanig geregistreerde politieke partij, die verklaart het
dool van de partij te onderschrijven en tot het lidmaatschap van de partij is toegelaten. De leden behoren tot de afdeling, waarin hun woonplaats
is gele/jen.
2.Ue r-ochten en de verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap, zijn voorzover niet genoemd in de statuten in net huishoudelijk reglement van de
partij omschreven.
3.Leden, die volgens artikel
van het huishoudelijk reglement stemgerechtigd
zijn, kunnen ter vergadering, waar door middel van stemmingen beslissingen
v/orden Eenogen, hun stem uitbrengen.

—
_

».-,, .

brjïJATjtuas.

"

ArUkal G.
Donateurs van de partij kunnen zijn natuurlijke en rechtspersonen, die
zich bereid verklaard hebben de partij financieel te steunen met een door
^ het congres vast te stellen minimum bijdrage.
AANMELDINGEN JTQELATING.

Artikel 7.
1. De aanmelding voor het lidmaatschap en het donateurschap dient schrifte-
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2.
3.
J».

5.
6.
7.
«
8.

lijk te geschieden.
Beslissingen omtrent toelating van nieuwe leden worden genomen door
een ballotage-commissie. Samenstelling en werkwijze van de ballotagecommissie worden geregeld bij het huishoudelijk reglement.
Bij niet-toelating tot het lidmaatschap staat de betrokkene schriftelijk beroep open bij het hoofdbestuur, welk alsnog tot toelating
kan besluiten.
Bij aanmelding wordt aangenomen, dat het adspirant lid geen lid is van
een andere politieke partij. Is dat wel het geval, dan moet dat andere
lidmaatschap worden opgezegd, voor de ballotage-commissie, als vermeld
in artikel 7 lid 2 zich over toelating gaat buigen.
Het hoofdbestuur kan iemand, die door een afdeling als lid is toegelaten en wiens lidmaatschap, niet in het belang van de partij geacht wordt,
als lid schorsen.
Na het betrokken lid alsmede de afdeling te hebben gehoord, zal op de
eerstvolgende hoofdbestuur-vergadering beslist worden, of het lidmaatschap kan worden gehandhaafd.
De betrokken afdeling moet leden, waarover het hoofdbestuur heeft be slist, dat zij niet als lid gehandhaafd kunnen worden, afvoeren en uit
het ledenbestand verwijderen. Geschorste leden kunnen alleen met uitdrukkelijke toestemming van het hoofdbestuur worden toegelaten.
De leden zijn verplicht een kontributie te betalen, zoals overeengekomen
in het huishoudelijk reglement van de partij.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP.
Artikel 8.
1.

2.

,^

4.

5.

Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid.
b. door schriftelijke opzegging van het lid, met inachtneming van het
onder artikel 8 lid 3 gestelde.
c. door verwijdering uit het ledenbestand wegens contributie-schuld.
d. door opzegging namens de partij.
Deze opzegging kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen
jegens de partij niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de
partij niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
e. door ontzetting.
Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met
de statuten, reglementen of besluiten der partij handelt, of de partij op onredelijke wijze benadeelt.
f. door, zonder hiervoor van het hoofdbestuur een schriftelijke goedkeuring te hebben ontvangen, zich kandidaat te stellen op een andere kandidatenlijst van een andere partij of groepering en die niet
door de partij is samengesteld.
Opzegging namens de partij geschiedt door het hoofdbestuur, welke deze taak kan delegeren naar:
a. het dagelijks bestuur,
b. het kringbestuur
c. het afdelingsbestuur.
^zegging door het lid of namens de partij kan slechts geschieden te.j,cn hit einde v?n een verenigingsjaar en met inachtneming van een opZf-.grrlng3termi.jn van tuoe maanden.
Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van
het lid of de partij redelijkerwijs niet gevergd kan worden, het lidmaatschap te laten voortduren.
Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgend op
de datum waartegen was opgezegd.
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door een uitspraak van het
hoofdbestuur, of diens gemachtigde, het dagelijks bestuur.
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6.

Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de partij
op grond van dat van de partij redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat de betrokkene binnen een maand
na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep open bij
een door het congres in te stellen beroepscommissie. De betrokkene
wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit in kennis
gesteld, met opgave van redenen.
De beroepscommissie beslist omtrent het ingestelde beroep met een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen.

7.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt,
blijft desniettemin de jaarlijkse contributie voor het gehele jaar verschuldigd, behoudens ontheffing door het hoofdbestuur op grond van bijzondere omstandigheden.

EINDE VAN HET DONATEURSCHAP.
Artikel 9.

1.

2.

Het donateurschap kan te allen tijde wederzijds door opzegging worden
beëindigd.
Bij beëindiging van het donateurschap door de donateur, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het gehele jaar
verschuldigd, behoudens ontheffing door het hoofdbestuur op grond van
bijzondere omstandigheden.
Oj jogging namens de partij geschiedt door het hoofdbestuur.

G.V.DHIDDELËN.
Artikel 10.
De geldmiddelen van de partij bestaan uit.:
a. contributies en donaties.
b. abonnementsgelden
c. erfstellingen, legaten en schenkingen, alsmede alle
overige wettig verworven baten.
Artikel 11.
1.

Telkenjare in de jaarvergadering als bedoeld in artikel 17 wordt, op
voorstel van het hoofdbestuur voor het komende verenigingsjaar vastgeileld het bedrag van.:
a. de contributie voor de leden
b. de minimum bijdrage voor een donateur.

2.

Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, is het hoofdbe stuur bevoegd, indien het daartoe termen aanwezig acht, gehele of ge deeltelijke vrijstelling of uitstel van betaling te verlenen terzake
van verschuldigde contributie of donatie.

HET T,\HJJKS BESTUUR.
Artikel 12.

1.
2.
3.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden,
waaronder een voorzitter, een secretaris en pen penningmeester.
De leden van het Dagelijks Bestuur worden benoemd door de leden van
het hoofdbestuur.
De benoeming van de leden van het Dagelijkse Bestuur geschiedt uit
een voordracht, op te maken door het hoofdbestuur.

i|.

Het Congres is bevoegd tegencandidaten aan te wijzen. Bij de be noeming kunnen zij dan aan de stemmingen deelnemen tegen of naast
. '» door het hoofdbestuur voorgedragen candidaten.Kandidaatstelling
en wijze van verkiezing van candidaten door het congres voorgedragen wordt geregeld in art. van het huishoudelijk reglement.

ETNDE LIDMAATSCHAP VAN HET DAGELIJKS BESTUUR.SCHORSING;
Artikel 13.

1.

Een lid van het dagelijks bestuur kan, ook al is hij voor een be paalde tijd benoemd, te allen tijde door het congresvorden ontslagen
of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd
wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die
termijn.

2.

Leden van het dagelijks bestuur worden in de Jaarvergadering als bedoeld in artikel 17 benoemd voor een periode van twee jaar. Dan tre den zij af. Een aftredend lid van het dagelijks bestuur is terstond
herkiesbaar. Het dagelijks bestuurslid, dat in een tussentijdse va cature wordt benoemd, neemt de plaats in van zijn voorganger.
Bij periodiek aftreden blijft een dagelijks bestuurslid in functie,
totdat hij is herbenoemd,
In geval, dat het totale dagelijks bestuur aftreedt, blijft het da •gelijks bestuur in functie tot aan het moment dat een nieuw benoemd
dagelijks bestuur de taken overneemt.
Bij een motie van wantrouwen, bij grove nalatigheid of calamiteit,
waardoor het totale dagelijkse bestuur niet meer kan functioneren,
zal het hoofdbestuur uit haar midden een voorzitter, secretaris en
penningmeester - de laatste ondersteund door de kascommissie - ad
interim aanwijzen, welke de taak van het dagelijks bestuur over neemt, tot aan het moment, het hoofbestuur een nieuw dagelijks bestuur
heeft benoemd.
Het lidmaatschap van het dagelijks bestuur eindigt voorts.:
a. door het beëindigen van het lidmaatschap van de partij.
b. door bedanken.

1.1

3.

l).

Indien het aantal leden van het dagelijks bestuur te eniger tijd beneden de vijf daalt, blijft het dagelijks bestuur niettemin een wettig
college vormen, uiterlijk tot aan de eerst volgende vergadering van
het hoofdbestuur, waarin in de bestaande vacature(s) moet worden voorzien.

7A;!.K EM BEVOEGDHEDEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR.
Ar'vlicel 13 a.

Het dagelijks bestuur heeft tot taak en is bevoegd tot.:
E.
b.
c..
^.
e.

de dagelijkse leiding van alle politieke en organisatorische activi teilen van en binnen de partij.
de voorbereiding van de besluitvorming en uitvoering van de genomen
bosluit&n van het hoofdbestuur.
het nemon van beslissingen in spoedeisende gevallen, waarbij het da gelijks bestuur namens het hoofdbestuur optreedt.
met de re^allng der propaganda en het kontakt met de media.
het bijeenroepen van het congres en het hoofdbestuur met inachtneming
van de voorgeschreven wijze en tijdsbestek.

BESTUURSFUNCTIES. BESLUITVORMING DOOR HET HOOFDBESTUUR.
Artikel 14.
1.

De voorzitter en de secretaria van het dagelijks bestuur worden
door het hoofdbestuur in functie gekozen, door middel van stemming. De meeste stemmen bestemt het voorzitterschap, op een na
de meeste stemmen het secretarisschap.
De overige bestuursleden van het dagelijks bestuur verdelen onderling de overige functies, waaronder die van penningmeester.

2.

Het hoofdbestuur vergadert zo dikwijls als tenminste twee bestuursleden zulks wenselijk achten, doch tenminste twee maal per jaar.

:3.

De hoofdbestuursvergaderingen worden tenminste tien dagen tevoren
schriftelijk geconvoceerd.

-.f».

De hoofdbestuursvergaderingen worden geleid door de in dit artikel
onder lid êên bedoelde technisch voorzitter.

5.

Ieder hoofdbestuurslid brengt ter vergadering één stem uit.

6.

Geldige besluiten worden genomen met tenminste de volstrekte meerderheid van het in totaal door de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde hoofdbestuursleden uitgebrachte aantal geldige stemmen.
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
Indien de stemmen staken over een voorstel, geeft de stem van de
voorzitter de doorslag.

7.

Hoofdbestuursleden kunnen zich bij schriftelijke volmacht door een
mede-hoofdbestuurslid ter vergadering doen vertegenwoordigen.
Een hoofdbestuurslid kan slechts één mede-hoofdbestuurslid vertegenwoordigen.

8.

Een unanieme schriftelijke verklaring van de gezamenlijke fungerende hoofdbestuursleden heeft dezelfde rechtskracht als een besluit,
hetwelk met algemene stemmen werd aangenomen in een vergadering,
waa'rin alle fungerende hoofdbestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd waren.

9.

Van het in een hoofdbestuursvergadering verhandelde worden notulen
gehouden door de secretaris of de plaatsvervangend secretaris, en lij
ontstentenis van dezen wijst het hoofdbestuur een van zijn leden hiertoe aan; de notulen worden door de vergadering vastgesteld, en doorde technisch voorzitter en door de notulist ondertekend.
In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel
van de voorzitter van de vergadering omtrent de totatandkomirs en inhoud van het bestuursbesluit niet beslissend.

10.

In het huishoudelijk reglement als vermeld in artikel kunnen n enter cbepalingen worden opgenomen omtrent de verdeling van ds work^'.-mhedsn
van het hoofdbestuur, alsmede omtrent de hoofdbestuursvergndering?!--..
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BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 15.

1.

De partij wordt bestuurd door een hoofdbestuur van maximaal 50
leden, te benoemen uit de gewone leden en op de wijze zoals bij
huishoudelijk reglement geregeld.Ten minste vijf en ten hoogste
negen van deze hoofdbestuursleden, vormen het dagelijks bestuur.

2.

Behoudens de beperkingen volgens de statuten en de wet is het
hoofdbestuur belast met het besturen van de partij.

3.

Het hoofdbestuur is bevoegd tot het instellen van partij-organen
en tot delegatie van speciale werkzaamheden aan die partij-organen.
De partij-organisatie zal in het huishoudelijk reglement als vermeld in artikel 2^ worden vastgelegd. Het hoofdbestuur zal een commissie aanstellen met de opdracht een voorstel of wijziging van
dit reglement aan het congres aan te bieden ter goedkeuring en/of
amendering.

4.

Het hoofdbestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten
tot het kopen, ten andere titel verwerven, bezwaren en vervreemden van registergoederen.

5.

In het huishoudelijk reglement als vermeld in artikel 24 kunnen
nadere bepalingen worden opgenomen omtrent de samenstelling en het
functioneren van partij-organen.

6.

De partij wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door drie
gezamenlijk handelende bestuursleden, die door het hoofdbestuur
worden aangewezen, behoudens de bevoegdheid van het hoofdbestuur
om een afwijkende vertegenwoordigingsvoorziening te treffen.

7-

De in het vorige lid genoemde hoofdbestuursleden treden op als
woordvoerders van de partij.

8.

De hoofdbestuursleden hebben zitting voor de tijd van twee jaren
en worden benoemd uit hoofde van functie als voorzitter en secretaris van een kieskring. Bij wisseling van functie in kieskring,
verlaat de oude functionaris het hoofdbestuur om plaats te maken
voor het nieuwe kringbestuurslid.

JAARVERSLAG; REKENING EN VERANTWOORDING.

Artikel 16.

1.

Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.

2.

Het hoofdbestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de partij zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde
de rechten en verplichtingen van de partij kunnen worden gekend.

3-

Op de jaarvergadering als bedoeld in artikel 17 brengt het hoofdbestuur zijn jaarverslag over het afgelopen verenigingsjaar uit en
doet, onder overlegging van een balans en een staat van ontvangsten
en uitgaven - de Jaarrekening -, rekening en verantwoording over
zijn, in dat verenigingsjaar gevoerd bestuur.
De jaarrekening wordt vastgesteld door het hoofdbestuur en behoeft
de goedkeuring van het congres.

^.

Het congres benoemt jaarlijks uit haar midden een commissie van
tenminste drie leden, die geen deel mogen uitmaken van het hoofdbestuur - de kascommissie -, welke tot taak heeft toezicht te hou-
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den op het financiële beleid van het bestuur.
De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het
hoofdbestuur, en brengt verslag van haar bevindingen uit aan het
congres.
5.

Het hoofdbestuur is verplicht aan de kascommissie alle gewenste
inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden
te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de partij te
geven.

HET CONGRES. ( DE ALGEMENE LEDENVERGADERING ).
Artikel 17.

1.

Het congres is het hoogste orgaan in de partij. Aan het congres
komen in de partij alle bevoegdheden toe, die niet door de wet
of door de statuten aan het hoofdbestuur zijn opgedragen.

2.

Jaarlijks, vóór een en dertig mei, wordt de jaarvergadering -het
congres - gehouden. Tijdens dit congres komen ondermeer aan de
orde.:
a. voorziening in vacatures, zoals omschreven in het huishoudelijk reglement.
b. het jaarverslag en de jaarrekening.
c. de begroting voor het komende verenigingsjaar. Het bepaalde
in de laatste zin van lid drie van artikel 16 is van overeenkomstige toepassing.
d. voorstellen van het hoofdbestuur of van de leden.

3-

Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het hoofdbestuur dit wenst, of de besturen van tenminste 7 afdelingen of tenminste drie kieskringen dit schriftelijk aan het hoofdbestuur ver zoeken, onder opgave van de onderwerpen die de verzoekers aan de algemene vergadering ( congres ) wensen voor te leggen.
Indien het hoofdbestuur niet binnen twee maanden na ontvangst van
een zodanig verzoek, hieraan gevolg heeft gegeven, met inachtneming
van de voorgeschreven convocatietermijn ( tenminste tien dagen vóór
de vergadering ), hebben de verzoekers het recht, zelf tot het be leggen van de vergadering over te gaan en deze uit te schrijven met
inachtneming van de voorgeschreven convocatietermijn. Een zodanige
vergadering voorziet zelf in haar leiding en is bevoegd rechtsgeldige besluiten te nemen, maar uitsluitend over die onderwerpen, waaro ver de vergadering is verzocht.

BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING ( HET CONGRES ).
Artikel 18.

De algemene vergaderingen ( het congres ) word(t)en bijeengeroepen door het
hoofbestuur, zij worden gehouden binnen Nederland, ter plaatse als door het
hoofdbestuur te bepalen.
De oproeping ( convocatie ) geschiedt schriftelijk aan de adressen van de
afgevaardigden.
De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste tien dagen.
In de oproeping ( convocatie ) worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
Eveneens zullen gelijktijdig met de oproeping de agenda alsmede de hierop
betrekking hebbende bescheiden ( voorstellen met toelichting,) aan de afgevaardigden worden toegezonden.
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TOEGANG EN STEMRECHT; VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 19.

1.

Toegang tot de algemene ledenvergadering ( het congres ) hebben:
a. de afgevaardigden van de afdelingen van de partij.
Per afdeling worden maximaal 3 leden afgevaardigd.
b. het hoofdbestuur en het hoofdbestuur der Jonge Geuzen.
c. het dagelijks bestuur
d. de leden van de stichtingen en het wetenschappelijk bureau.
e. de leden der diverse door het hoofdbestuur ingestelde commissies.
f. de leden van de kringbesturen.
g. de leden van de fracties ( Tweede Kamer, Gemeenteraden en Provinciale Staten, Eerste Kamer, Europees Parlement ).
h. de adviseurs van het dagelijks bestuur en van het hoofdbestuur
doch zonder stemrecht.

2.

Elke afgevaardigde dient te zijn voorzien van een geloofsbrief,welke door het hoofdbestuur wordt verstrekt.

3.
*

De afgevaardigden hebben blanco mandaat voor hun beslissingen op het
congres.

4.

Geschorste leden en geschorste hoofdbestuursleden hebben geen toe gang tot het congres.

5.

Alle toegelaten leden van het congres onder artikel 19 lid l a t/m^g
genoemd zijn stemgerechtigd. Door elk lid van het congres kan één
stem worden uitgebracht.

6.

Een verhinderd lid van het congres kan zijn stem bij volmacht laten
uitbrengen.
Een lid van het congres kan voor ten hoogste drie leden bij volmacht
stem uitbrengen.
Een lid dat verhinderd is, mag geen ander persoon in zijn plaats aanwijzen om op het congres te verschijnen, hij kan hooguit een ander
lid van het congres machtigen.

7.

Personen welke niet in het bezit zijn van geldige geloofsbrieven en
niet uitdrukkelijk door het hoofdbestuur ter vergadering zijn uitgenodigd, hebben geen toegang tot het congres.

VOORZITTERSCHAP - NOTULEN;
Artikel 20.
1.

De algemene vergadering ( het congres ) wordt voorgezeten en geleid
door een voorzitter, die het hoofdbestuur uit zijn midden voor de
duur der vergadering dient aan te wijzen.

2.

Van het verhandelde in de algemene vergadering ( het congres ) worden
door de secretaris of plaatsvervangend secretaris van het hoofdbestuur
en bij dienst ontstentenis door degene die daartoe door de voorzitter
van de vergadering wordt aangewezen, notulen gehouden, die door de
voorzitter en door de notulist worden ondertekend.

3.

Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.
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De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter
kennis van alle leden gebracht, o.a. door publicatie in de partij-organen.
BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING ( CONGRES ).
Artikel 21.
1.

Voorzover de wet of de statuten niet anders bepalen, worden alle
besluiten van de algemene vergadering ( congres ) genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.( Minimaal
50 % plus l ).

2.

Teneinde geldige besluiten te kunnen nemen, dienen ter vergadering
minimaal tien procent ( 10 % } van de leden van het congres aanwezig of vertegenwoordigd ( bij volmacht ) te zijn.

3.

Indien ter vergadering het vereiste quorum niet aanwezig of wettelijk vertegenwoordigd is, zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee, doch niet later dan vier
weken na de eerste vergadering, waarin omtrent de op de agenda voor
die vergadering vermelde onderwerpen kan worden besloten, ongeacht
het aantal aanwezige of wettig vertegenwoordigde leden.
Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering wordt vermeld, dat en
waarom kan worden besloten ongeacht het aantal aanwezige of wettig
vertegenwoordigde leden.
Indien de stemmen staken over een voorstel, dan is dat voorstel verworpen.

^.

Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering een andere wijze van stemmen
voorstelt, en geen der stemgerechtigde aanwezigen zich daartegen
verzet.

TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING ( CONGRES ).
Artikel 21 a.
Tot de taak en de bevoegdheid van de algemene ledenvergadering ( congres)
behoort.:
1.

De toetsing van het politieke beleid, met name van de fracties in
de Eerste Kamer en in de Tweede Kamer van de Staten Generaal en van
de fractie in het Europese Parlement.

2.

De toetsing van het beleid van het hoofdbestuur en van de jongerenorganisatie "De Jonge Geuzen".

3.

Het aannemen
king tot het
vraagstukken
schriftelijk

1.

de verkiezing van een uit drie personen bestaande beroepscommissie
als bedoeld in artikel 8 lid 6.

5.

de benoeming van een kascommissie van tenminste drie leden, als bedoeld in artikel 16 lid 4.

6.

de vaststelling van het partijprogram.

7.

de bekrachtiging van de programs met betrekking tot de verkiezingen

van resoluties en het doen van uitspraken met betrek partijprogram, alsook over organisatorische zaken en
van politiek beleid. Een resolutie of uitspraak moet
worden ingediend.
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van de leden van de Eerste Kamer en van de Tweede Kamer der StatenGeneraal en van het Europese Parlement.
8.

de verkiezing van de onafhankelijke commissie en het aanwijzen van
de landelijk lijstaanvoerder voor de Tweede Kamerverkiezingen.
\.

de verkiezing van de onafhankelijke commissie en het aanwijzen

van

de landelijk lijstaanvoerder voor de verkiezingen van het Europese
Parlement. .
10.

de vaststelling en wijziging van de statuten zoals aangegeven in
artikel 22.

11.

het nemen van beslissingen in de gevallen, waar het hoofdbestuur
zich niet bevoegd heeft verklaard.

12.

het nemen van een beslissing over een voorstel tot ontbinding van
de partij, zoals geregeld in artikel 23.

13.

Indien belangrijke beslissingen moeten worden genomen, die aanzienlijk afwijken van door het congres eenmaal vastgestelde lijnen, waarlangs de politiek van de partij zich heeft te ontwikkelen, kan het
hoofdbestuur een buitengewone algemene ledenvergadering ( buitengewoon congres ) bijeenroepen, dan wel, indien het bijeenroepen van een
buitengewone algemene ledenvergadering ( buitengewoon congres ) niet
wel mogelijk is, zijn beslissing ter bekrachtiging aan het hoofdbe stuur voorleggen.

STATUTENWIJZIGING:
Artikel 22.

1.

In de statuten van de partij kan geen verandering worden gebracht
dan door een besluit van een algemene vergadering ( congres ) art.
21 a lid 10, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2.

Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ( congres ) ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste dertig dagen voor die vergadering een afschrift van dat
voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen,
op een daarvoor geschikte en aan te wijzen plaats voor de leden van
de algemene ledenvergadering ( congres ) ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering zal worden gehouden.

3.

Een besluit tot wijziging der statuten, behoeft tenminste twee/derde
van de geldig uitgebrachte stemmen.

1.

Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een
notariële akte is opgemaakt.

ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 23.
1.

De partij kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering ( congres ).
Het bepaalde in de leden één, twee en drie van het voorgaande artikel
is van overeenkomstige toepassing.

2.

Het hoofdbestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de
ontbonden vereniging, tenzij bij het besluit tot ontbinding andere
vereffenaars worden aangewezen.

-113.

4.

Aan het batig saldo na vereffening, wordt een bestemming gegeven
als te bepalen door de algemene vergadering ( congres ), bij het
besluit tot ontbinding van de partij.De bestemming zal moeten stroken met het doel van de partij.
Bij een besluit tot ontbinding van de partij genomen door de algemene ledenvergadering ( congres ) geschiedt de liquidatie door het
hoofdbestuur, met inachtneming van het bepaalde in artikel 1702 van
het Burgerlijk Wetboek.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Artikel 2*1.
1.

De algemene vergadering ( congres ) kan een huishoudelijk reglement
vaststellen, en kan in een aldus vastgesteld reglement aanvullingen
en/of wijzigingen aanbrengen.

2.

Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wettelijle bepalingen, ook waar deze geen dwingend recht bevatten, noch met
de statuten.

3.

Wanneer een bepaling van de statuten of het huishoudelijk reglement
aanleiding geeft tot meer dan een uitlegging, zal de uitlegging van
het hoofdbestuur bindend zijn voor de partij en haar leden, tenzij
later de algemene vergadering ( congres ) een andere uitlegging geeft,
in welk geval alle handelingen en besluiten overeenkomstig de uitlegging van het hoofdbestuur verricht en genomen vóór het besluit der
algemene vergadering ( congres ), hun rechtskracht behouden, wordende
de uitlegging door het hoofdbestuur tot het tijdstip van het besluit
van de algemene vergadering ( congres ) beschouwd te zijn opgenomen
in de statuten of het huishoudelijk reglement der partij.

GESCHILLEN.
Artikel 25.
1.

In alle gevallen, waarin tussen de partij en de leden of donateurs
een geschil ontstaat, wordt bindend beslist door de algemene vergadering ( congres ).

2.

In alle gevallen, waarin door de statuten of het huishoudelijk reglement niet is voorzien, beslist het hoofdbestuur, als het de gehele
partij betreft en de algemene vergadering ( congres ) niet bijeen is.

Waarvan akte in minuut is verleden te

CentruLmpartij
1732706

Hoofdsekretariaat:
Postbus 670
2501 CR 'a-Gravenhage
Tel. 070-469380
Postgiro 5287188

Aan de leden van het Hoofdbestuur

van de C E N T R U M P A R T I J
Ons kenmerk:
Datum
:

PS/AD/215
26 april 1984

Mijne danes, heren,

In verband met het komende congres wordt op 4 mei as. een vergadering
van het Hoofdbestuur gehouden in de Schepelzaal aan het Binnenhof.
Zoals gebruikelijk gebeurt dit in het kader van de fractie-voorlichting.
De zaal is geopend te 19.30, terwijl de vergadering te 20.00 uur een
aanvang neemt.
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Opening

(2)

Notulen en mededelingen

(g/

Candidaatstelling Dagelijks Bestuur voor het komend congres

fö\g van het congres
organisatie van het vervoer

PAUZE
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(5J

Campagne verkiezingen in Rotterdam

(6Ji

Campagne Euroverkiezingen

(T) Partij-organisatie
8.

Rondvraag

9.

Sluiting

De secretaris wenst U een goede vergadering toe

a Dijkmans.
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Afachr.:

Vergadering van het hoofdbestuur van de Centrumpartij.
Op vrijdag 4 mei 1984 heeft er op het Binnenhof een vergadering
van het HB van de CP plaatsgevonden. Aldaar waren o.a. aanwezig:

Frlts H. BROOKMAN

Harten Th. GIESEN

Johannes G.H. JANMAAT

Nicolaas TJ. KONST

1} Ze nodig *nd*r* rubricering eangavan.
VERVOLQBLAO Nr. 1

Alfred J.C. VIERLING
Wlllem TH. E. VREESWIJK
Hendrik W. de WIJER

Zoals te verwachten viel heeft het DB geen eensluidende voordracht kunnen bewerkstelligen. KOMST, GIESEN. JANMAAT en
hadden zich als kandidaat-voorzitter opgegeven. 8BQERS. GISSEN.
JANMAAT en
, als kandidaat-secretaris. Voor de overgebleven
functie's hadden zich kandidaat gesteld
,
,
,
f. de WIJER en
j. Hieruit bleek de vervan het DB.'Vernomen werd dat Janmaat na de laatste
DB-v»rgadering zijn~positie zodanig zag verzwakt dat hij na enig
lobbyen de leden GIESEN en
als tegenkandidaten voor KONST
.en SEGERS naar voren.heeft.weten te schuiven. Hijzelf zou niet
meer in aanmerking komen voor een bestuursplaats binnen het DB.
Hij heeft zich toch kandidaat gesteld, vermoedelijk om vanuit
deze positie een goed woordje voor de leden GIESEN en
te
jioen.
'_"'"' vroeg dan ook waarom het DB niet tot een eensluidend
besluit had kunnen komen, en waarom Janmaat zich tegen de verwachtingen in toch kandidaat had gesteld voor het voorzitterschap
Temeer daar hijzelf altijd had beweerJ6tegen het vervullen van
dubbele bestuursfuncties te zijn.
Janmaat gaf te kennen geen vertrouwen te hebben in het voorzitterschap van KONST. Na het voorstel om dit dan binnen het HB ter
discussie te stellen meende Janmaat dat KONST zich te gemakkelijk
door de pers liet benaderen. Hij zou teveel onder de leden lobbyen
en indien de WIJER ook in het DB zou komen de samenwerking tussen betrokkenen zou kunnen lelden tot een onjuiste
werkwijze binnen het DB (De WIJER zou KONST door dik en dun
steunen). KONST gaf toe dat hij in het verleden wat makkelijk mei
de pers was omgesprongen maar dat men daar eens over op moest
houden. Het lobbyen had hij niet van een vreemde. Over GIESEN
en betrokkene werd altijd gezegd dat zij eikaars tegenpolen warer
Hij had met hem gesproken om de partij te laten zien dat zij wel

1) Zo nodig imtora nibrlcttlng Mngavan.
VERVOLGBLAD N r.
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konden samenwerken in het nieuwe DB. De onvoorwaardelijke steun
van de WIJER bestempelde hij als lariekoek. Ook zij hadden wel
jggns van inzicht verschild. Wel benaderden zij elkaar het meest.
i gaf te kenna dat het nu maar eens afgelopen moest
zijn met het 'ruzie&n. Janmaat stelde, voor dat het DB zich zou
verwijderen en dat het HB in alle vrijheid de nieuwe kandidaat
voorzitter/secretaris zou kunnen kiezen. Besloten werd dat hoe
.da_.£temming ook zou uitvallen het DB het besluit zou respecteren.
Na stemming bleek dat KONST met 28 van de 36 stemmen tot voorzitter was gekozen en 5EGERS met 32 stemmen tot secretaris.
"Raar aanleiding van de moeilijkheden in het DB was ook gestemd
over een geschillencommissie. Die zal er nu ook komen. Zoals
overeengekomen bleef de vergaderplaats van het congres geheim.
In de bus zal e.e.a. pas bekend worden gemaakt.
Er zal ook een commissie worden benoemd ter uitbreiding van het
huishoudelijk reglement.

EINDE.
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JAARVERSLAG 1983

Algenene beschouwing
Het jaar 1983 heeft onze partij een vaste plaats In bet politieke bestel van Nederland
gebracht. Veelvuldig zijn aan de opkomst en de achtergrond van de Centrumpartij door
commentatoren beschouwingen gewijd. Meestal waren deze sterk gekleurd en bevooroordeeld
van toonzetting, maar de discussie rond bepaalde issue's is er in ieder geval goed door
op gang gekomen. De door veel Inwoners van oude wijken als overval ervaren immigratie
van buitenlanders, de als voorkeursbehandeling aan te merken positieve discriminatie
van leden van etnische minderheidsgroepen, het krakkemikkige naturalisatiebeleid, het
sociaal-culturele apartheidsbeleld voor minderheden, de export van uitkeringen, zoals
kinderbijslag naar het buitenland, het omstreden gelijkheldsstreven ten koste van de
•.

eigen bevolking,' de vrijheid van meningsuiting en vergadering en beroepsuitoefening,
het volksreferandum; al deze zaken hebben eindelijk de aandacht gekregen, die ze verdienden. Er wordt nagedacht over oplossingen van de gigantische problemen, die door
jarenlang kortzichtig politiek beleid veroorzaakt cijn.

1
t
De kataliserende werking van de Centrumpartij is onmiskenbaar. Ons Tweede Kamerlid Hans

Janmaat heeft hier een voortrekkersrol vervuld. De andere kleine partijen in de Tweede
Kamer, waaronder D'66, kwamen In de politieke commentaren nauwelijks aan de orde, omdat
ze weinig eigen politieke gezichtspunten naast de grote partijen in de politieke discussie geleverd hebben. De grote gevestigde politieke partijen hadden meer en meer rekening te houden met de toenemende populariteit van de Centrumpartij. Br wordt thans
ernstig rekening mee gehouden dat onze partij een blijvende vierde politieke stroming
in dit land vertegenwoordigt. De verkiezingsoverwinning in Almere was een indicatie.
Organisatorisch is de Centrumpartij geconsolideerd. De meeste kieskringen hebben
volwaardige besturen gekregen. Regelmatig worden er voor de partijleden in de kieskringen afdelingsvergaderingen belegd ter bespreking van de landelijke en regionale politiek.
De raadpleging van het Dagelijks Bestuur met Hoofdbestuur was veel meer dan vroeger
gestructureerd. Helaas is wegens de vergrote kans op ordeverstoring en belemmering van
•vrijheid van vergadering door politieke tegenstanders, het Partijcongres niet bijeengeroepen in dit jaar. Het Hoofdbestuur werd daarom twee keer verzocht op te treden als
vertegenwoordigend lichaam van het Partijcongres met raadpleging -achteraf van de leden
in de kieskringen ter definitieve goedkeuring van de genomen besluiten.
Het ledental van de Centrumpartij is dit jaar gestaag toegenomen na de explosieve groei
in 1982. Het kiezerstal dat bij verkiezingen op de Centrumpartij zijn stem blijkt uit
te brengen, was echter veel groter dan op grond van het ledental te verwachten was.
Dit verschil was nog steeds het gevolg van de gekleurde berichtgeving over de partij
in de publiciteitsmedia.
Ook in de enquêtes was deze discrepantie te merken, maar het viel op hoe weinig uitslagen van enquêtes publiek gemaakt worden.
De Centrumpartij is niet meer weg te denken.

Bestuur

Het op 19 vaart 1982 gekozen Dagelijks Bestuur leidde de partij. De samenstelling was
als volgt: Drs. Hans Janmaat, voorzitter; Drs. Hart Giesen, secretaris; Drs. Nico Konst,
vice-voorzltter; ïd van Buuren, eerste penningmeester; Henk de Wijer, tweede penningmeester en Cor Zwalve zonder specifieke functie.
Bij de Hoofdbestuursvergadering van 21 oktober 1983 had een voorlopige aanvulling van
het Dagelijks Bestuur plaats «et de heren Ben. Rinia, Danny Segers en Drs. Alfred Vierling.
Het Dagelijks Bestuur kwam in 1983 minstens éénmaal per maand bijeen.
Het Hoofdbestuur, bestaande uit 50 leden, kwam vijfmaal bijeen.
Het Landelijk Secretarissen Overleg had tweemaal plaats.
De Stichting Politieke Kadervorming, B.W. Schumacher, werd notarieel vastgelegd en er
werd een kadercursus gestart.
Het Curatorium van het Wetenschappelijk Bureau Centrumpartij besprak enige malen concepten
van de alnderhedennota.
Het Platform Politieke Koers, samengesteld uit vertegenwoordigers van Partijbestuur,
Wetenschappelijk Bureau en Stichting Schumacher, behandelde enige politieke actuele
onderwerpen en adviseerde bepaalde standpunten.

Ver aderingen van Hoofdbestuur en belangrijke evenementen
4 «aart

Secretarieel Overleg te ' s-Gravenhage
(regionale jaarverslagen en actie-agenda's, bijwerken ledenbestanden)

18 naart

.

Hoof dbestuurs vergadering te 's-Gravenhage
(bespreking regionale organisatie, bespreking van de gelieerd centrumdemocratische organisaties: Stichting Professor v/d Leeuw. Stichting
Schuaacher, Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie Cent runpartij)

19 nel
•'
30 nel

Secretarieel Overleg te ' s-Gravenhage
(bespreking rapportage)
Hoofdbestuursvergadering in functie van Partijcongres
(discussie over de televisie-uitzending van 20 april 1083, goedkeuring
jaarverslag 1982, voorbereiding verkiezing Almere)

3 juni
20 juni

Oprichtingsvergadering Jonge Geuzen te 's-Gravenhage
Hoofdbestuursvergadering te 's-Gravenhage
(voorbereiding verkiezing Almere, discussie deelname Europese Verkiezingen 1984)

3 en 4 september Weekend van de Jonge Geuzen te Haarlem
21 september

Verkiezingsoverwinning met feest in Almere

21 oktober

Roofdbestuursvergaderirfg in functie van Partijcongres
(concept Europees Verkiezingsprogramma, voorlopige aanvulling van
het Dagelijks Bestuur)

4 november

Verjaardagsfeest Hans Janmaat te 's-Gravenhage

ajrnovember

Radio- interview met Hans Janmaat voor een journalistenforum

13 december

Proces installatie Centrumpartlj-gemeenteraadsleden voor de Raad van
State. Op 3 januari 1984 viel de voor de Centrumpartij gunstige uitspraak van dit College

16 en 18 december Kaderweekeinde van Dagelijks Bestuur en enige adviseurs in Drente
19 december

Polderactie in Rotterdam j verstoord door bewapende tegenstanders.

•

ffublilicaties

Het blad Middenweg is in 1983 uitgegeven door het Wetenschappelijk Bureau van de Centrumpartij en kwam uit met de nummers 83 (1/2), 83 (3/4), 83 (5/6) en 83 (7/8).
Het partijbla^d Centrumnieuws verscheen met ces nummers.
De radio- en televisieteksten worden gepubliceerd in de uitgave Oog en Oor.
Om de twee weken hadden de radio-uitzendingen in het kader van de zendtijd voor politieke partijen'plaats.
Televisie-uitcendlngen van de Centrumpartij waren op 20 april, 7 september en 23 november.
Uitgebreide versies van de vorige persmappen werden uitgebracht.
Persmap*7 verscheen en er verscheen een speciaal Almere-nummer.
Diverse stickers en pamfletten sijn uitgegeven, benevens informatiepakketten.
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fARTIJORGANISATIE.
De Centrumpartij bestaat uit leden, welke allen gezamenlijk trachten het
gestelde doel, het bedrijven van lands, provinciale en gemeente-politiek
alsmede Europese politiek»** door de hun ten dienste staande en door de wet
toegelaten middelen, te verwezenlijken.
De leden over het gehele land verspreid vormen in plaatsen en gemeenten waar
minder dan tien leden zijn "kernen". De kernen zijn een aantal "algemene leden" met niet meer dan tien leden, welke regelmatig bijeen komen in de vorm
van gespreka - en discussiegroepen en die resorteren onder het directe be stuur van het hoofdbestuur, dan wel onder het kringbestuur van het betreffende
kiesdistrict.
Vanaf het moment, dat een kern meer dan tien leden omvat, wordt deze kern
omgezet in een afdeling. Een afdeling telt minimaal tien leden en wordt bestuurd door een door de afdelingsleden gekozen afdelingsbestuur, waarin tenminste 3 leden zitting hebben, welke de functies onderling verdelen. De afdelingen beleggen regelmatig afdelingsvergaderingen en andere activiteiten, doen
aan schelingswerk voor gemeente en provinciale vertegenwoordiging. Benoemen
een voorbereidende gemeenteraadsfractie, dewelke zich actief met de plaatselijke politiek bezig houdt, informatie verzamelt en discussieert over de lokale politiek. Uit deze gemeenteraadsfractie komen de gemeenteraadskandidaten
n.iar voren, welke na de verkiezing plaats nemen in de plaatselijke gemeente-

De diverse afdelingen in een kiesdistrict resorteren onder het districtsbe stuur. Dit is een regionaal bestuur, dat zich belast met de activiteiten en
de coördinatie in het betreffende kiesdistrict. We noemen dit de " kringen "
en het "krlngbestuur". We kennen in Nederland 18 kieskringen, met gevolg, dat
ook de Centrumpartij 18 "kringen" telt. In het bestuur van de kringen hebben
zitting afgevaardigden uit de betreffende "kieskring", welke onderling de functioo van voorzitter, secretaris en penningmeester verdelen. Iedere afdeling
L:r.oei.;t drie afgevaardigden naar het kringbestuur, waaronder in ieder geval
te efdttlincsvcorzitter en de afdelings-secretaris.
Ook da kernen en de algemene leden kunnen zich laten vertegenwoordigen door
dit schriftelijk kenbaar te maken aan het kringbestuur in het kringbestuur.
Alle 18 landelijke kringen tezamen vormen de partijraad. De partijraad is een
vast college bestaande uit vertegenwoordigers van kring en afdelingsbesturen.
De partijraad komt regelmatig bijeen en is een adviserend lichaam van en voor
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hc-t hoofdbestuur. De partijraad brengt adviezen uit aan het hoofdbestuur
vanuit het land, het district en uit de gemeenten. De partijraad stelt de
kandidatuur vast voor de leden van het hoofdbestuur welke door het congres
worden verkozen.
Het hoofdbestuur wordt gekozen door het congres, het hoogste orgaan van de
p .'IJ. Het hoofdbestuur is belast met de leiding en heeft bevoegdheden zoals die volgens de statuten zijn vastgelegd. Het hoofdbestuur bevestigt of
• .ietigt besluiten of voorstellen gedaan of genomen door het dagelijks bestuur.
Het"dagelijkse bestuur wordt gekozen/benoemd uit de leden van het hoofdbe stuur door de leden van het hoofdbestuur en is belast met de dagelijkse
gang van zaken zoals geregeld bij de' statuten.
Resumerende, kennen we dus:
a. het congres of de algemene ledenvergadering. Dit is
het hoogste gezag in de partij.
b. kernen, plaatselijke/lokale groeperingen met niet meer
dan tien leden.
c. afdelingen. Afdelingen van de partij kunnen worden opgericht in iedere gemeente, waar tenminste tien leden van de
partij zijn gevestigd. Met toestemming van het hoofdbestuur
kan in een gemeente meer dan een afdeling worden opgericht»
of kan een afdeling meer dan ëèn gemeente omvatten.
d. Kringen. De afdelingen resorteren onder kringbesturen en
vormen de kringraad. Met kringen worden bedoeld de vastgestelde Rijks-kles-kringen, waarvan er 18 in Nederland zijn.
e. Partijraad. Alle 18 landelijke kringen vormen tezamen de
partijraad. De partijraad is een adviserend college van en
voor het hoofdbestuur.
f. Hoofdbestuur.Samengesteld en bevoegd zoals geregeld in de
statuten en het huishoudelijk reglement.
g. Dagelijks Bestuur. Het dagelijks bestuur komt voort uit het
hoofdbestuur en wordt door het hoofdbestuur gekozen of be -

-3noend. De taak en de bevoegdheid wordt geregeld In de statuten en het huishoudelijk reglement. Het dagelijks bestuur
is belast net het afwikkelen van de dagelijkse gang van zaken.
h.

Presidium.Het presidium bestaat uit drie leden van het dagelijks bestuur door het hoofdbestuur te benoemen. De taak van
het presidium is geregeld in artikel 15 lid 6 en 7 van de statuten.

De respectievelijke taken en bevoegdheden worden geregeld in de statuten
of het huishoudelijk reglement. Naast de statuten en het huishoudelijk reglement kennen we ook nog de reglementen voor de kandidaatstelling van.:
a.
b.
c.
d.
e.

Gemeenteraden
Provinciale Staten
Tweede Kamer
Eerste Kamer
het Europese Parlement.

*

Voorts zal men zich in de toekomst zeker dienen te beraden omtrent het al
of niet instellen van een financiële kommissie, waarvoor dan een reglement
van de financiële kommissie dient te worden opgesteld. Deze financiële kommissie zal belast worden met het financiële beheer der partij en de eventueel te verwerven roerende en onroerende goederen, aandelen en obligaties.

Tussenvoeging bij_artikel_8. g. het lidmaatschap eindigt nadat een vonnis, waarbij het
betrokken lid het actief en of passief kiesrecht heeft
verloren, kracht van gewijsde heeft gekregen.

De voorzitter van de Tweede Kamerfractie is lid van het dagelijks bestuur zonder stembevoegdheid.
Pegel na. : "tijd benoemd"
tussen voegen : met uitzondering van de voorzitter van de Tweede Kamerfractie.
tweede

Tussen voeging bi partikel 15 lid 8. :
Voorts hebben zitting in het hoofdbestuur, vertegenwoordigers van de
Jongeren-organisatie "De Jonge Geuzen", de leden van de stichtingen en
het wetenschappelijk bureau, de leden van de fractiebesturen der Eerste
Kamer en de Tweede Kamer der Staten Generaal, de adviseurs van het dagelijks- en het hoofdbestuur.
«.

naast de door het congres te benoemen kascommissie zal het toezicht en de
controle op de boekhouding en de administratie worden uitgeoefend door een
onpartijdig register-accountant, die op voordracht van het hoofdbestuur
wordt benoemd.

De in het buitenland woonachtige leden zijn ingeschreven bij het partijsecretariaat.
Bij artikel 12 lid 1 rees de vraag, Hoe komt het DB tot stand ? Dit wordt
benoemd uit het hoofdbestuur door het hoofdbestuur. Het congres kan dus geen
kandidaten stellen voor het DB maar wel voor het HB. Het artikel 12 lid U
moet dus verhuizen naar artikel 15 onder lid 1.

CO&CEPT STATUTENWIJZIGING, VOORSTEL VAN D.H.M.Segers.
STATUTEN VAN DE CENTRUMPARTIJ.
• — * •

"'

^^^^»™ • - J_L _J_ J---«U H «^^^^««B^

KA .".M EN ZETEL.
Artikel 1.
De vereniging, draagt de naam CENTRUMPARTIJ en is gevestigd te Den Haag.
Zij wordt voorts in de statuten genoemd "de partij".
DUUR. * _.
Artikel 2.
Da partij is opgericht op de elfde maart negentienhonderd tachtig. De.
partij is aangegaan voor onbepaalde tijd.
DOEL .EN__WJERKWI.JZg.
Artikel 3.

1- De partij stelt zich ten doel, het functioneren als politieke partij binnen het Nederlandse democratische staatsbestel.
2- De partij tracht dit doel ondermeer te bereiken door. :
a. het geven van bekendheid aan haar politieke doelstellingen
in al dan niet periodiek verschijnende geschriften;
b. hst opstellen en verspreiden van en propaganda maken voor
haar part i j -programma;
c. het beleggen van bijeenkomsten en houden van spreekbeurten;
d. het meedoen aan plaatselijke, provinciale en landelijke verkiezingen;
e. alle overige wettige middelen die tot het doel van de partij
kunnen leiden.
LEDEN EN DG.V ATEURS .
Artikel H.

De 7 ••, tij kent leden en donateurs.
• ..l 5.
x...* . ,an de partij kan zijn ieder natuurlijk persoon, welke de leeftijd
van zestien Jaar heeft bereikt en die geen lid is van een andere landelijke, als zodanig geregistreerde politieke partij, die verklaart het
• doel van de partij te onderschrijven en tot het lidmaatschap van de par1 ' * Ir toegelaten. De leden behoren tot de afdeling, waarin hun woonplaats
, . * ..... .^n'sn cte verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap, zijn voorrr.--:ir> niet genoemd in do statuten in het huishoudelijk reglement van de
•* • .L j cn.sc hreven .
t
3. Leden, die volgens artikel van het huishoudelijk reglement stemgerechtigd
zijn, kunnen ter vergadering, waar door middel van stemmingen beslissingen
i:ï ï'Con ^.noaen, hun ctem uitbrengen.

r>:v •:•„.•:• ir s vr,r> de pr.rtij k-jnnen zijn natuurlijke en rechtspersonen, die
i.-»;li '>. --.i •••^11 -'Ci-klaat J hebben de partij financieel te steunen roet een door
bat con£res vast te stellen minimum bijdrage.
AANK7.LDIÏIG K;J TOELATIK3.

Artikel 7.
1.

De aanmelding voor het lidmaatschap en het donateurschap dient schrifte-
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2;
3.
4.

5.
6.
7.

8.

lijk te geschieden.
Beslissingen omtrent toelating van nieuwe leden worden genomen door
een ballotage-coramissie. Samenstelling en werkwijze van de ballotagecommissie worden geregeld bij het huishoudelijk reglement.
Bij niet-toelating tot het lidmaatschap staat de betrokkene schriftelijk beroep open bij het hoofdbestuur, welk alsnog tot toelating
kan besluiten.
Bij aanmelding wordt aangenomen, dat het adspirant lid geen lid is van
een andere politieke partij. Is dat wel het geval, dan moet dat andere
lidmaatschap worden opgezegd, vóór de ballotage-coramissie, als vermeld
in artikel 7 lid 2 zich over toelating gaat buigen.
Het hoofdbestuur kan iemand, die door een afdeling als lid is toegelaten en wiens lidmaatschap, niet in het belang van de partij geacht wordt,
als lid schorsen.
Na het betrokken lid alsmede de afdeling te hebben gehoord, zal op de
eerstvolgende hoofdbestuur-vergadering beslist worden, of het lidmaatschap kan worden gehandhaafd.
De betrokken afdeling moet leden, waarover het hoofdbestuur heeft be slist, dat zij niet als lid gehandhaafd kunnen worden, afvoeren en uit
het ledenbestand verwijderen. Geschorste leden kunnen alleen met uitdrukkelijke toestemming van het hoofdbestuur worden toegelaten.
De leden zijn verplicht een kontributie te betalen, zoals overeengekomen
in het huishoudelijk reglement van de partij. >.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP.
Artikel 8.
1.

Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid.
b. door schriftelijke opzegging van het lid, met inachtneming van het
onder artikel 8 lid 3 gestelde.
c. door verwijdering.uit -het ledenbestand wegens contributie-schuld.
d. door opzegging namens de partij.
Deze opzegging kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen
jegens de partij niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de
partij niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
• e. door ontzetting.
Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met
de statuten, reglementen of besluiten der partij handelt, of de partij op onredelijke wijze benadeelt.
f. door, zonder hiervoor van het hoofdbestuur een schriftelijke goedkeuring te hebben ontvangen, zich kandidaat te stellen op een andere kandidatenlijst van een andere partij of groepering en die niet
door de partij is samengesteld.
2. Opzegging namens de partij geschiedt door het hoofdbestuur, welke deze taak kan delegeren naar:
a. het dagelijks bestuur,
b. het kringbestuur
c. het afdelingsbestuur.
3. Opzegging door het lid of namens de partij kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden.
EcUUur kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van
het lid of de partij redelijkerwijs niet gevergd kan worden, het lidmaatschap te laten voortduren.
^zegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgend op
de datum waartegen was opgezegd.
5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door een uitspraak van het
hoofdbestuur, of diens gemachtigde, het dagelijks bestuur.
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6.

Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de partij
op grond van dat van de partij redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat de betrokkene binnen een maand
na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep open bij
een door het congres in te stellen beroepscommissie. De betrokkene
wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit in kennis
gesteld, met opgave van redenen.
De beroepscommissie beslist omtrent het ingestelde beroep met een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen.

7.
^
*

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt,
blijft desniettemin de Jaarlijkse contributie voor het gehele Jaar verschuldigd, behoudens ontheffing door het hoofdbestuur op grond van bijzondere omstandigheden.

EINDE VAN HET DONATEURSCHAP.
Artikel 9.

1.

Het donateurschap kan te allen tijde wederzijds door opzegging worden
• beëindigd.
Bij beëindiging van het donateurschap door de donateur, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het gehele Jaar
verschuldigd, behoudens ontheffing door het hoofdbestuur op grond van
bijzondere omstandigheden.
2. Opzegging namens de partij geschiedt door het hoofdbestuur.

GELDMIDDELEN.
Artikel 10.
De geldmiddelen van dé partij bestaan uit.:
a. contributies en donaties.
b. abonnementsgelden
c. erfstellingen, legaten en schenkingen, alsmede alle
overige wettig verworven baten.
Artikel 11.
1.

Telkenjare in de Jaarvergadering als bedoeld in artikel 17 wordt, op
voorstel van het hoofdbestuur voor het komende verenigingsjaar vastgesteld het bedrag van.:
a. de contributie voor de leden
b. de minimum bijdrage voor een donateur.
2.• Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, is het hoofdbe ptuür bevoegd, indien het daartoe termen aanwezig acht, gehele of ge deeltelijke vrijstelling of uitstel van betaling te verlenen terzake
. van verschuldigde contributie of donatie.
HST DAGELIJKS BESTUUR.
Artikel 12.

1. • Het Dagelijks Bestuur bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden,
waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
2. De leden van het Dagelijks Bestuur worden benoemd door de leden van
het hoofdbestuur.
3. De benoeming van de leden van het Dagelijkse Bestuur geschiedt uit
een voordracht, op te maken door het hoofdbestuur.

4.

Het Congres is bevoegd tegencandidaten aan te wijzen. Bij de be noeming kunnen zij dan aan de stemmingen deelnemen tegen of naast
de door het hoofdbestuur voorgedragen candidaten.Kandidaatstelling
en wijze van verkiezing van candidaten door het congres voorgedragen wordt geregeld in art. van het huishoudelijk reglement.

EINDE LIS MAATSCHAP VAN HET DAGELIJKS BESTUUR.SCHORSING:
Artikel 13.
"l.

Een lid van het dagelijks bestuur kan, ook al is hij voor een be paalde tijd benoemd, te allen tijde door het congres w>rden ontslagen
of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd
wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door. het verloop van die
termijn.

2.

Leden van het dagelijks bestuur worden in de Jaarvergadering als bedoeld in artikel 17 benoemd voor een periode van twee jaar. Dan tre de/i zij af. Een aftredend lid van het dagelijks bestuur is terstond
herkiesbaar. Het dagelijks bestuurslid, dat in een tussentijdse va cature wordt benoemd, neemt de plaats in van zijn voorganger.
Bij periodiek aftreden blijft een dagelijks bestuurslid in functie,
totdat hij is herbenoemd,
In geval, dat het totale dagelijks bestuur aftreedt, blijft het da gelijks bestuur in functie tot aan het moment dat een nieuw benoemd
dagelijks bestuur de
taken overneemt.
'
.
Bij een motie van wantrouwen, bij grove nalatigheid of calamiteit,
waardoor het totale dagelijkse bestuur niet neer kan functioneren,
zal het hoofdbestuur uit haar midden een voorzitter, secretaris en
penningmeester - de laatste ondersteund door de kascommissie - ad
interim aanwijzen, welke de taak van het dagelijks bestuur over neemt, tot aan het moment, het hoofbestuur een nieuw dagelijks bestuur
heeft benoemd.
Het lidmaatschap van het dagelijks bestuur eindigt voorts.:
a. door het beëindigen van het lidmaatschap van de partij.
b. door bedanken.

•

2.1

3.

4.

Indien het aantal leden van het dagelijks bestuur te eniger tijd beneden de vijf daalt, blijft het dagelijks bestuur niettemin een wettig
college vormen, uiterlijk tot aan de eerst volgende vergadering van
het hoofdbestuur, waarin in de bestaande vacature(s) moet worden voor. zien.

TAAK EH BEVOEGDHEDEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR.
Artikel 13 a.
Het dagelijks bestuur heeft tot taak en is bevoegd tot.:
a.
b.
c.
d.
e.

de dagelijkse leiding van alle politieke en organisatorische activi teiten van en binnen de partij.
de voorbereiding van de besluitvorming en uitvoering van de genomen
besluiten van het hoofdbestuur.
het nemen van beslissingen in spoedeisende gevallen, waarbij het da gelijks bestuur namens het hoofdbestuur optreedt.
met de regeling der propaganda en het kontakt met de media.
het bijeenroepen van het congres en het hoofdbestuur met inachtneming
van de voorgeschreven wijze en tijdsbestek.

-eBESTUURSFUNCTIES. BESLUITVORMING DOOR HET HOOFDBESTUUR.
Artikel 11.

_

1.

De voorzitter en de secretaris van het dagelijks bestuur worden
door het hoofdbestuur in functie gekozen, door middel van stemming. De meeste stemmen bestemt het voorzitterschap» op een na
de meeste stemmen het secretarisschap.
De overige bestuursleden van het dagelijks bestuur verdelen onderling de overige functies, waaronder die van penningmeester.

2.

Het hoofdbestuur vergadert zo dikwijls als tenminste twee bestuursleden zulks wenselijk achten, doch tenminste twee maal per jaar.

23.

De hoofdbestuursvergaderingen worden tenminste tien dagen tevoren
schriftelijk geconvoceerd.

ijl.

De hoofdbestuursvergaderingen worden geleid door de in dit artikel
onder lid een bedoelde technisch voorzitter.

5.

Ieder hoofdbestuurslid brengt ter vergadering één stem uit.

6.

Geldige besluiten worden genomen met tenminste dé volstrekte meerderheid van het in totaal door de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde hoofdbestuursleden uitgebrachte aantal geldige stemmen.
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
Indien de stemmen staken over een voorstel, geeft de stem van de
voorzitter de doorslag.

7*

Hoofdbestuursleden kunnen zich bij schriftelijke volmacht door een
mede-hoofdbestuursiid ter vergadering doen vertegenwoordigen.
Een hoofdbestuurslid kan slechts één mede-hoofdbestuurslid vertegenwoordigen.

8.

Eén unanieme schriftelijke verklaring van de gezamenlijke fungerende hoofdbestuursleden heeft dezelfde rechtskracht als een besluit,
hetwelk met algemene stemmen werd aangenomen in een vergadering,
waarin alle fungerende hoofdbestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd waren.

9.

Van het in een hoofdbestuursvergadering verhandelde worden notulen
gehouden door de secretaris of de plaatsvervangend secretaris, en bij
ontstentenis van dezen wijst het hoofdbestuur een van zijn leden hiertoe aan; de notulen worden door de vergadering vastgesteld, en door
de technisch voorzitter en door de notulist ondertekend.
In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel
van de voorzitter van de vergadering omtrent de totstandkoming en inhoud van het bestuursbesluit niet beslissend.

10.

In het huishoudelijk reglement als vermeld in artikel kunnen nadere
bepalingen worden opgenomen omtrent de verdeling van de werkzaamheden
van het hoofdbestuur, alsmede omtrent de hoofdbestuursvergaderlr^n.

r
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BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 15.

1.

De partij wordt bestuurd door een hoofdbestuur van maximaal 50
leden, te benoemen uit de gewone leden en op de wijze zoals bij
huishoudelijk reglement geregeld.Ten minste vijf en ten hoogste
negen van deze hoofdbestuursleden, vormen het dagelijks bestuur.

2.

Behoudens de beperkingen volgens de statuten en de wet is het „ •hoofdbestuur belast met het besturen van de partij.

3.

Het hoofdbestuur is bevoegd tot het instellen van partij-organen
en tot delegatie van speciale werkzaamheden aan die partij-organen.
De partij-organisatie zal in het huishoudelijk reglement als vermeld in artikel 24 worden vastgelegd. Het hoofdbestuur zal een commissie aanstellen met de opdracht een voorstel of wijziging van
dit reglement aan het congres aan te bieden ter goedkeuring en/of
amendering.

4.

Het hoofdbestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten
tot het kopen, ten andere titel verwerven, bezwaren en vervreemden van registergoederen.

5.

In het huishoudelijk reglement als vermeld in artikel 24 kunnen
nadere bepalingen worden opgenomen omtrent de samenstelling en het
functioneren van partij-organen.

6.

De partij wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door drie
gezamenlijk handelende bestuursleden, die door het hoofdbestuur
worden aangewezen, behoudens de bevoegdheid van het hoofdbestuur
om een afwijkende vertegenwoordigingsvoorziening te treffen.

7.

De in het vorige lid genoemde hoofdbestuursleden treden op als
woordvoerders van de partij.

8.

De hoofdbestuursleden hebben zitting voor de tijd van twee jaren
en worden benoemd uit hoofde van functie als voorzitter en secretaris van een kieskring. Bij wisseling van functie in kieskring,
verlaat de oude functionaris het hoofdbestuur om plaats te maken
voor het nieuwe kringbestuursiid.

JAARVERSLAG; REKENING EN VERANTWOORDING.

Artikel 16.

1.

Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.

2.

Het hoofdbestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de partij zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde
de rechten en verplichtingen van de partij kunnen worden gekend.

3.

Op de jaarvergadering als bedoeld in artikel 17 brengt het hoofdbestuur zijn Jaarverslag over het afgelopen verenigingsjaar uit en
doet, onder.overlegging van een balans en een staat van ontvangsten
en uitgaven - de Jaarrekening -, rekening en verantwoording over
zijn, in dat verenigingsjaar gevoerd bestuur.
De jaarrekening wordt vastgesteld door het hoofdbestuur en behoeft
de goedkeuring van het congres.

4.

Het congres benoemt Jaarlijks uit haar midden een commissie van
tenminste drie leden, die geen deel mogen uitmaken van het hoofdbestuur - de kascommissie -, welke tot taak heeft toezicht te hou-

den op het financiële beleid van het bestuur.
De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het
hoofdbestuur, en brengt verslag van haar bevindingen uit aan het
congres.
5.

Het hoofdbestuur is verplicht aan de kascommissie alle gewenste
inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden
te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de partij té
geven.

HET CONGRES. ( DE ALGEMENE LEDENVERGADERING ).
Artikel 17.
1.

Het congres is het hoogste orgaan in de partij. Aan het congres
komen in de partij alle bevoegdheden toe, die niet door de wet
* of door de statuten aan het hoofdbestuur zijn opgedragen.

2.

Jaarlijks, voor een en dertig mei, wordt de Jaarvergadering -het
congres - gehouden. Tijdens dit congres komen ondermeer aan de
orde.:
a. voorziening in vacatures, zoals omschreven in het huishoudelijk reglement.
b. het Jaarverslag en de Jaarrekening.
c. de begroting voor het komende verenigingsjaar. Het bepaalde
in de laatste zin van lid drie van artikel 16 is van overeenkomstige toepassing.
d. voorstellen van het hoofdbestuur of van de leden.

3-

Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het hoofdbestuur dit wenst, of de besturen van tenminste 7 afdelingen of tenminste drie kieskringen dit schriftelijk aan het hoofdbestuur ver zoeken, onder opgave van de onderwerpen die de verzoekers aan de algemene vergadering ( congres ) wensen voor te leggen.
Indien het hoofdbestuur niet binnen twee maanden na ontvangst van
een zodanig verzoek, hieraan gevolg heeft gegeven, met inachtneming
van de voorgeschreven convocatietermijn ( tenminste tien dagen vóór
de vergadering ), hebben de verzoekers het recht, zelf tot het be leggen van de vergadering over te gaan en deze uit te schrijven met
inachtneming van de voorgeschreven convocatietermijn. Een zodanige
vergadering voorziet zelf in haar leiding en is bevoegd rechtsgeldige besluiten te nemen, maar uitsluitend over die onderwerpen, waaro ver de vergadering is verzocht.

BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

( HET CONGRES ).

Artikel 18.

De algemene vergaderingen ( het congres ) word(t)en bijeengeroepen door het
hoofbestuur, zij worden gehouden binnen Nederland, ter plaatse als door het
hoofdbestuur te bepalen.
De oproeping ( convocatie ) geschiedt schriftelijk aan de adressen van de
afgevaardigden.
De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste tien dagen.
In de oproeping ( convocatie ) worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
Eveneens zullen gelijktijdig met de oproeping de agenda alsmede de hierop
betrekking hebbende bescheiden ( voorstellen met toelichting,) aan de afgevaardigden worden toegezonden.

-8TOEGANG EN STEMRECHT; VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 19.

1.

Toegang tot Öe algemene ledenvergadering ( het congres ) hebben:
a. de afgevaardigden van de afdelingen van de partij.
Per afdeling worden maximaal 3 leden afgevaardigd.
b. het hoofdbestuur en het hoofdbestuur der Jonge Geuzen.
c. het dagelijks bestuur
d. de leden van de stichtingen en het wetenschappelijk bureau.
e. de leden der diverse door het hoofdbestuur ingestelde commissies.
f. de leden van de kringbesturen.
B- de leden van de fracties ( Tweede Kamer, Gemeenteraden en Provinciale Staten, Eerste Kamer, Europees Parlement ).
h. de adviseurs van het dagelijks bestuur en van het hoofdbestuur
doch zonder stemrecht.

2.

Elke afgevaardigde dient te zijn voorzien van een geloofsbrief .welke door het hoofdbestuur wordt verstrekt.

3.

De afgevaardigden hebben blanco mandaat voor hun beslissingen op het
congres.

4.

Geschorste leden en geschorste hoofdbestuursleden hebben geen toe gang tot het congres.

5.

Alle toegelaten leden van het congres onder artikel 19 lid l a t/m^g
genoemd zijn stemgerechtigd. Door elk lid van het congres kan één
stem worden uitgebracht.

6.

Een verhinderd lid van het congres kan zijn stem bij volmacht laten
uitbrengen.
Een lid van het congres kan voor ten hoogste drie .leden bij volmacht
stem uitbrengen.
Een lid dat verhinderd is, mag geen ander persoon in zijn plaats aanwijzen om op het congres te verschijnen, hij kan hooguit een ander
lid van het congres machtigen.

7.

Personen welke niet in het bezit zijn van geldige geloofsbrieven en
niet uitdrukkelijk door het hoofdbestuur ter vergadering zijn uitgenodigd, hebben geen toegang tot het congres.

VOORZITTERSCHAP - NOTULEN;
Artikel 20.
1.

De algemene vergadering ( het congres ) wordt voorgezeten en geleid
door een voorzitter, die het hoofdbestuur uit zijn midden voor de
duur der vergadering dient aan te wijzen.
Van het verhandelde in de algemene vergadering ( het congres ) worden
door de secretaris of plaatsvervangend Secretaris van het hoofdbestuur
en bij dienst ontstentenis door degene jtiie daartoe door de voorzitter
van de vergadering wordt aangewezen, notulen gehouden, die door de
voorzitter en door de notulist worden < ndertekend.

3.

Zij die de vergadering bijeenroepen kui nen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken

-9De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter
kennis van alle leden gebracht, o.a. door publicatie In de partij-organen.
BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING ( CONGRES ).
Artikel 21.

1.

Voorzover de wet of de statuten niet anders bepalen, worden alle
besluiten van de algemene vergadering ( congres ) genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.( Minimaal
50 * plus l ).

2.

Teneinde geldige besluiten te kunnen nemen, dienen ter vergadering
minimaal tien procent ( 10 % ) van de leden van het congres aanwezig of vertegenwoordigd ( bij volmacht ) te zijn.

3.

Indien ter vergadering het vereiste quorum niet aanwezig of wettelijk vertegenwoordigd is, zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee, doch niet later dan vier
weken na de eerste vergadering, waarin omtrent de op de agenda voor
die vergadering vermelde onderwerpen kan worden besloten, ongeacht
het aantal aanwezige of wettig vertegenwoordigde leden.
Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering wordt vermeld, dat en
waarom kan worden besloten ongeacht het aantal aanwezige of wettig
vertegenwoordigde leden.
Indien de stemmen staken over een voorstel, dan is dat voorstel verworpen.

4.

Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering een andere wijze van stemmen
voorstelt, en geen der stemgerechtigde aanwezigen zich daartegen
verzet.

TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING ( CONGRES ).
Artikel 21 a.
Tot de taak en de bevoegdheid van de algemene ledenvergadering { congres)
behoort.:

1.

De toetsing van het politieke beleid, met name van de fracties in
de Eerste Kamer en in de Tweede Kamer van de Staten Generaal en van
de fractie in het Europese Parlement.

2.

De toetsing van het beleid van het hoofdbestuur en van de Jongerenorganisatie "De Jonge Geuzen".

3.

Het aannemen
klng tot het
vraagstukken
schriftelijk

4.

de verkiezing van een uit drie personen bestaande beroepscommissie
als bedoeld in artikel 8 lid 6.

5'

de benoeming van een kascommissie van tenminste drie leden, als bedoeld in artikel 16 lid M.

6.

de vaststelling van het partijprogram.

7-

de bekrachtiging van de programs met betrekking tot de verkiezingen

van resoluties en het doen van uitspraken met betrek partijprogram, alsook over organisatorische zaken en
van politiek beleid. Een resolutie of uitspraak moet
worden ingediend.

i

-10-

van de leden van de Eerste Kamer en van de Tweede Kamer der StatenGeneraal en van het Europese Parlement.
8.

de verkiezing van de onafhankelijke commissie en het aanwijzen van
de landelijk lIjstaanvoerder voor de Tweede Kamerverkiezingen.

9.

de verkiezing van de onafhankelijke commissie en het aanwijzen van
de landelijk lijstaanvoerder voor de verkiezingen van het Europese
Parlement.

10.

de vaststelling en wijziging van de statuten zoals aangegeven in
artikel 22.

11.

het nemen van beslissingen in de gevallen, waar het hoofdbestuur
zich niet bevoegd heeft verklaard.

12.

het nemen van een beslissing over een voorstel tot ontbinding van
de partij, zoals geregeld in artikel 23.

13.

Indien belangrijke beslissingen moeten worden genomen, die aanzienlijk afwijken van door het congres eenmaal vastgestelde lijnen, waarlangs de politiek van de partij zich heeft te ontwikkelen, kan het
hoofdbestuur een buitengewone algemene ledenvergadering ( buitengewoon congres ) bijeenroepen, dan wel, indien het bijeenroepen van een
buitengewone algemene ledenvergadering ( buitengewoon congres ) niet
wel mogelijk is, zijn beslissing ter bekrachtiging aan het hoofdbe stuur voorleggen.

STATUTENWIJZIGING:
Artikel 22.

1.

In de statuten van de partij kan geen verandering worden gebracht
dan door een besluit,van een algemene vergadering ( congres ) art.
21 a lid 10, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2.

Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ( congres } ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste dertig dagen voor die vergadering een afschrift van dat
voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen,
op een daarvoor geschikte en aan te wijzen plaats voor de leden van
de algemene ledenvergadering ( congres ) ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering zal worden gehouden.

3.

Een besluit tot wijziging der statuten, behoeft tenminste twee/derde
van de geldig uitgebrachte stemmen.

1.

Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een
notariële akte is opgemaakt.

ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 23.

l*

De partij kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering ( congres ).
Het bepaalde in de leden één, twee en drie van het voorgaande artikel
is van overeenkomstige toepassing.

2.

Het hoofdbestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de
ontbonden vereniging, tenzij bij het besluit tot ontbinding andere
vereffenaars worden aangewezen.

-113.

4.

Aan het batig saldo na vereffening, wordt een bestemming gegeven
als te bepalen door de algemene vergadering ( congres ), bij het
besluit tot ontbinding van de partij.De bestemming zal moeten stroken met het doel van de partij.
Bij een besluit tot ontbinding van de partij genomen door de algemene ledenvergadering ( congres ) geschiedt de liquidatie door het
hoofdbestuur, met inachtneming van het bepaalde in artikel 1702 van
het Burgerlijk Wetboek.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Artikel 2H.

1.

De algemene vergadering ( congres ) kan een huishoudelijk reglement
vaststellen, en kan in een aldus vastgesteld reglement aanvullingen
en/of wijzigingen aanbrengen.

2.

Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wettelijle bepalingen, ook waar deze geen dwingend recht bevatten, noch met
de statuten.

3.

Wanneer een bepaling van de statuten of het huishoudelijk reglement
aanleiding geeft tot meer dan een uitlegging, zal de uitlegging van
het hoofdbestuur bindend zijn voor de partij en haar leden, tenzij
later de algemene vergadering { congres ) een andere uitlegging geeft,
in welk geval alle handelingen en besluiten overeenkomstig de uitlegging van het hoofdbestuur verricht en genomen vóór het besluit der
algemene vergadering ( congres ), hun rechtskracht behouden, wordende
de uitlegging door het hoofdbestuur tot het tijdstip van het besluit
van de algemene vergadering ( congres ) beschouwd te zijn opgenomen
in de statuten of het huishoudelijk reglement der partij.

GESCHILLEN.

.

.

Artikel 25.
1.

In alle gevallen, waarin tussen de partij en de leden of donateurs
een geschil ontstaat, wordt bindend beslist door de algemene vergadering < congres ).

2.

In alle gevallen, waarin door de statuten of het huishoudelijk reglement niet is voorzien, beslist het hoofdbestuur, als het de gehele
partij betreft en de algemene vergadering ( congres ) niet bijeen is.

Waarvan akte in minuut is verleden te

A U R O R A

ochtendbespreking d.d, 8 mei

Aanwezig : PH.BVD - HB - HC - HD - HE - HTD - HSBP - KA/So.
Afwezig

: H.BVD - HK.

1. Centrum Partij.
De positie van Janmaat is door verechillende ontwikkelingen rond
zijn persoon in het geding gekomen. Het hoofdbestuur beraadt zich
over hem.
2.

8 mei 1984

A U R O H A

ochtendbespreking d,d, 11 mei 1984

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HB - PHC - HD - HE - HTD - HSBP - KA/C.
Afwezig

: HK

1. Centrumpartij.
Het ziet ernaar uit, dat Janmaat op het partijcongres van norgen
van al zijn partijfunctieB zal worden ontheven en dat hij als voorzitter zal worden opgevolgd door Konst. Een radicalisering derhalve.

2.

8.

A U R O R A

ochtendbespreking d.d. 15 mei 1984

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HB - HC - HD - HE - HTD - HSBP - KA/C.
Afwezig

: HK

1. Centrumpartij.
Janmaat is inderdaad van al zijn partijfuncties ontheven en als
voorzitter opgevolgd door Konst.

2.

3.

6.

7.

15 mei

A U R O R A

ochtendbespreking d,d» 22 mei198*t.

Aanwezig : PHB - HC - HD - HE - HTD - HSBP - HK,
Afwezig

: H.BVD - PH.BVD.

2. ____________————————
Rechte-extremisme en anti-faseisme.

^.

Be groeiende betekenis van de CP en van meer uitgesproken recht
extremistische verschijnselen, waaronder enkele van puur neonazistische en fascistische snit, vraagt extra aandacht. De reactie
hierop onder anti-fascistische vlag, waarbij ook "de Beweging" zich
manifesteert, vormt eveneens een bron van zorg.

6.

22 mei

