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’Strei’ is een politieke beweging die een
inclusieve samenleving met een sociaal
fundament voorstaat waarin
gelijkwaardigheid van alle burgers wordt
nagestreefd binnen een positief politiek-

economisch raamwerk en ons leefmilieu in
balans is met het natuurlijk milieu

STATUTEN VAN DE POLITIEKE PARTIJ STREI!
INDEX

Artikel

Onderwerp

Pagina

Artikel 1

Algemeen

2

Artikel 2

Naam, missie en visie

3

Artikel 3

Lidmaatschap

4

Artikel 4

Geldmiddelen

6

Artikel 5

De organen van de partij

7

Artikel 6

De Algemene Leden Vergadering (ALV)

8

Artikel 7

Het Hoofdbestuur

9

Artikel 8

De Raad van Toezicht (RVT)

12

Artikel 9

De Onderafdelingen, Afdelingen en kernen

13

Artikel 10

Commissies

15

Artikel 11

De besluitvorming

15

Artikel 12

De kernwaarden van de partij

16

Artikel 13

Slot- en overgangsbepalingen

16

1

STATUTEN VAN DE POLITIEKE PARTIJ
‘‘STREI’’
Artikel 1:

Algemeen

Definities

1.1

In de statuten wordt verstaan onder:
a.

politieke Partij ”STREI!”: de partij;

b.

de algemene ledenvergadering: het hoogste gezagsorgaan van de partij;

c.

het Hoofdbestuur: het orgaan belast met de algehele leiding en uitvoering van
het door de RVT uitgestippeld beleid;

d.

de Raad van Toezicht: het orgaan belast met het uitstippelen van het beleid en
het houden van toezicht over de uitvoering hiervan door de organen van de
partij;

Afkortingen en bijzondere terminologie

1.2

De afkortingen en bijzondere terminologie zijn:
a.

Algemene Ledenvergadering is afgekort als ALV;

b.

Raad van Toezicht is afgekort als RVT;

c.

Huishoudelijk Reglement is afgekort als HR;

d.

Commissie van Volks Vertegenwoordigende Lichamen (CVLL)

e.

ALV-bestuur: Het bestuur dat wordt aangesteld door de ALV en slechts belast
is met het organiseren en voorbereiden van de ALV;

f.

Partijstructuren: in de gevallen dat verwezen wordt naar de organen, zijnde de
Afdelingen, Onderafdelingen en Kernen tezamen, wordt zulks aangeduid met
de Partijstructuren.

g.

Ledenvergadering: De vergadering belegd door de Partijstructuren waarvoor
alle leden zijn opgeroepen;

h.

Integriteitscode: Een verklaring die door alle leden dient te worden getekend,
waarin de kernwaarden en normen van de partij zijn neergelegd en bevestigen
zij hiermee zulks ook na te leven.
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Artikel 2: Naam, missie en visie

Naam

2.1

De partij draagt de naam: Politieke Partij ”STREI!” (hierna te noemen de partij) en
heeft haar zetel te Paramaribo.

2.2

Het is leden en organen van de partij niet toegestaan de naam van de partij te hanteren
voor de oprichting van andere rechtspersonen, tenzij het Hoofdbestuur daartoe de
uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven.

Visie en Missie

2.3

De partij heeft als visie:
‘’STREI! is een politieke beweging die een inclusieve samenleving met een sociaal
fundament voorstaat waarin gelijkwaardigheid van alle burgers wordt nagestreefd
binnen een positief politiek-economisch raamwerk en ons leefmilieu in balans is met
het natuurlijk milieu.’’

De partij heeft als missie:
‘’STREI! wil werken naar een goede kwaliteit van leven voor elke Surinaamse burger
en kan dat bereiken door eerlijke, transparante en meetbare politiekvoering waarin
mensen verantwoording afleggen aan elkaar en aan de samenleving.’’

Doel

2.4

De partij stelt zich ten doel om:
a. De belangen te behartigen van alle bewoners van Suriname, te weten: alle etnische
groeperingen van de bevolking, op elk politiek en maatschappelijk niveau.
b. De partij zal voor eenieder de zelfstandige vrijheid dienen doch ook zorgen voor
terugdringing van onevenredige inkomensongelijkheid en waarborgen scheppen
voor een goede toekomst en leefbaar milieu.
c. De partij zal alle vormen van discriminatie terugdringen en alle vormen van
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maatschappelijke onrechtvaardigheid bestrijden.
d. De partij zal bij de exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen voorrang geven aan
een duurzame ontwikkeling van de economie, met vermijding van roofbouw van
het milieu.
e. De partij zal voorrang geven aan het welzijn van de mens in plaats van
onderworpenheid aan de markteconomie.
f. De partij zal alle inspanningen leveren ter realisatie van onderwijsmogelijkheden
voor eenieder.

2.5

De partij zal haar doel bereiken door het voeren van een actieve politieke benadering
van alle maatschappelijke vraagstukken en het aandragen van verantwoorde
oplossingsmodellen die het algemeen belang dienen.

2.6

De partij wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het
bijzonder als een politieke vereniging zonder winstoogmerk op grond van de wet op de
jaarrekening betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk aangenomen in 2017.

Artikel 3:

Lidmaatschap

Categorieën leden

3.1

Het lidmaatschap van de partij kan worden verkregen door een ieder, ongeacht als zij
al dan niet de Surinaamse nationaliteit bezitten. De soorten categorieën leden zijn:
a.

gewone leden.
Gewone leden zijn degenen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt;

b.

junior leden.
Junior leden zijn degenen die zich bevinden in de leeftijdscategorie van 16-18
jaar en verkrijgen zij na hun 18de jaar van rechtswege het gewoon lidmaatschap;

c.

ereleden.
Ereleden zijn degenen die een buitengewone bijdrage hebben geleverd aan de
groei en ontwikkeling van de partij ter realisatie van haar doelen. Op
voordracht van het Hoofdbestuur, beslist de ALV tot benoeming van ereleden.

d.

Sympathisanten: Leden met een andere nationaliteit dan de Surinaamse.
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Vereisten van het lidmaatschap

3.2

Teneinde het lidmaatschap van de partij te verkrijgen dienen personen aan de
navolgende vereisten te voldoen, te weten:
a.

leden mogen alleen verbonden zijn aan onderhavige politieke partij en is het hen
niet toegestaan zitting te nemen in een andere politieke partij, dan wel
groepering of vertegenwoordigend orgaan daarvan;

b.

behoudens de gevallen waarin de partij besluit een samenwerking aan te gaan
met een andere politieke partij(en), kunnen leden alleen geplaatst zijn op de
kandidatenlijst van de partij;

c.

alle leden moeten zich kunnen verenigen met de normen, waarden, doelen en de
integriteitscode van de partij.

Besluitvorming toetreding leden

3.3

Het bestuur van de Partijstructuren binnen welk gebied de aanvrager van het
lidmaatschap woonachtig is, beslist over de toelating van leden, waarbij het
lidmaatschap verkregen wordt middels inschrijving en na ontvangst van de
verschuldigde contributie.

3.4

Indien het bestuur van een orgaan het verzoek tot het lidmaatschap heeft geweigerd,
kan desbetreffende persoon tegen dit besluit in beroep gaan bij de commissie van
beroep.

3.5

Elk lid is een maandelijkse contributie aan de partij verschuldigd. De hoogte van de
contributie is neergelegd in het HR en kan gewijzigd worden door een gezamenlijk
besluit van het Hoofdbestuur en de RVT.

3.6

Leden hebben het recht zich beschikbaar en verkiesbaar te stellen voor alle functies in
de partij. Zij zijn daarin benoembaar mits de contributie is voldaan. Het bekleden van
dubbele functies binnen de partij kunnen slechts in beperkte mate mogelijk zijn. Zij
behoeven echter in alle gevallen de goedkeuring van het bestuur.

Beëindiging lidmaatschap
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3.7

Het lidmaatschap eindigt door
a.

overlijden van het lid;

b.

schriftelijke opzegging door het lid, met in achtneming van een opzegtermijn
van 1 maand;

c.

royement.
De ALV kan tot royement overgaan, wanneer:
-

een lid heeft opgehouden aan de vereisten van het lidmaatschap te voldoen,
zoals omschreven in onderhavig hoofdstuk en/of feitelijke gedragingen
tentoon stelt die niet in overeenstemming zijn met de partijpolitieke
uitgangspunten;

-

een lid in strijd handelt met de wet, de statuten, het Huishoudelijk Reglement
(nader te noemen HR) en/of de integriteitscode, waardoor redelijkerwijs niet
van de partij kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren,
waaronder begrepen, doch niet gelimiteerd tot die gevallen waarbij de leden
de partij schade berokken of benadelen of hiertoe dreigen over te gaan.

-

een lid een zelfstandige vertegenwoordiging in De Nationale Assemblee
heeft en/of is overgelopen naar een andere politieke partij;

-

een lid verzuimt om gedurende 12 maanden aan de contributieplicht te
voldoen, levert dat eveneens een grond op tot royement, doch dient het
bestuur alvorens hiertoe over te gaan, het lid 1 maand voorafgaand aan de
royering aan te manen de contributie alsnog te voldoen. Indien het lid na in
gebreke te zijn gesteld, persisteert in het verzuim is de ALV bevoegd
hem/haar te royeren.

Artikel 4:

Geldmiddelen

Inkomsten

4.1

De inkomsten van de partij bestaan uit:
a. de ledencontributie;
De leden zijn verplicht om maandelijks door het bestuur vast te
stellen contributie te voldoen. De leden die namens de partij politieke functies
bekleden en derhalve gepositioneerd zijn binnen de Volks Vertegenwoordigende
lichamen, zijn hiernaast verplicht om een hogere door het bestuur vast te stellen
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contributie te voldoen. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of
gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot betalen van de contributie te
verlenen. De inkomsten van de partij kunnen bestaan uit: .
b. Bijdragen van leden, bestuurders en de RVT;
c. Vrijwillige bijdragen;
d. Donaties, schenkingen, legaten en nalatenschappen;
e. Andere legale inkomsten

4.2

De penningmeester is belast met het voeren van het beheer van het vermogen van de
partij en daarnaast het erop na houden van een deugdelijke financiële administratie. De
kascontrole commissie zal de controle uitoefenen op de jaarverslagen, waarna zulks
wordt gepresenteerd aan de ALV. Het Hoofdbestuur is verplicht de jaarverslagen
jaarlijks in de kranten en via de website te publiceren.

4.3

De partij beoogd geen winstbejag. De positieve resultaten in een boekjaar worden
gereserveerd voor toekomstige projecten ten behoeve van de Surinaamse samenleving.

Artikel 5:

De organen van de partij

Overzicht van de organisatiestructuur

5.1

De partij bestaat uit de volgende organen, te weten:
1. De Algemene Ledenvergadering (ALV);
2. Het Hoofdbestuur;
3. De Raad van Toezicht (RVT);
4. De Afdelingen;
5. De Onderafdelingen;
6. De kernen.
Wanneer wordt verwezen naar de Afdelingen, Onderafdelingen en Kernen tezamen,
worden deze organen gezamenlijk aangeduid als de ‘’Partijstructuren’’.

De partij bestaat uit diverse commissies, doch is niet beperkt tot:
1. de commissie van beroep;
2. de kascontrole commissie;
3. de verkiezingscommissie;
4. de commissie van Volks Vertegenwoordigende Lichamen (CVLL).
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Indien het bestuur en/of de RVT het noodzakelijk acht andere commissies in het leven
te roepen, is zij daartoe bevoegd, doch met in achtneming van de regelingen van de
Statuten, het HR en de wet in zijn totaliteit, waarbij de algemene bepalingen van
bovengenoemde commissies naar analogie van toepassing zijn op deze eventueel op in
het leven te roepen commissies.

5.2

Bestuursleden kunnen maximaal 3 termijnen achtereenvolgens zitting nemen in het
bestuur van 1 orgaan. Voor de voorzitter en ondervoorzitter geldt een termijn van
maximaal 2 termijnen. Indien het lid na het vestrijken van een zittingstermijn(en),
verkozen wordt in een hoger gerangschikt bestuursorgaan, begint de telling van de
zittingstermijn opnieuw. Deze bepaling geldt niet voor bestuursleden die van een hoger
naar een lager gerangschikt bestuursorgaan wensen te treden. De bestuursleden van de
organen kunnen ten hoogste 2 termijnen in 1 functie bekleden.

Artikel 6:

De ALV

Taken en samenstelling

6.1

De ALV is het hoogste gezagsorgaan binnen de partij en is zij bevoegd beslissingen te
nemen betreffende de algehele realisatie van de visie, missie en doelstellingen van de
partij en het ontwikkelen en het naleven van het politiekprogramma.

6.2

De ALV wordt gevormd door het Hoofdbestuur, de RVT, de dagelijkse besturen van
de Partijstructuren tezamen met eventuele afgevaardigden, leden van de partij die lid
zijn van Volk vertegenwoordigende lichamen, de leden van de Staatsraad en de Raad
van Ministers. Tot toehoorder van de ALV wordt toegelaten elk lid van de partij. Ieder
lid heeft tijdens de ALV één stem, met uitzonderingen van de leden die toehoorders
zijn., die in hun hoedanigheid als toehoorder geen stemrecht kunnen uitoefenen op de
ALV.

ALV-bestuur

6.3

De taak van het Hoofdbestuur is het organiseren, leiden en bijeen roepen van de ALV.
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6.4

Het Hoofdbestuur stelt de datum, plaats, het tijdstip en de agenda van de ALV vast,
overeenkomstig het bepaalde in het HR. De ALV wordt gehouden zo dikwijls het
Hoofdbestuur dit wenselijk oordeelt, doch minimaal een keer per drie jaar en uiterlijk
zes maanden na afloop van het boekjaar. Het Hoofdbestuur en de RVT zijn tevens
bevoegd het ALV-bestuur te verzoeken een ALV te beleggen. De wijze waarop de
convocatie plaatsvindt en alle overige in acht te nemen formaliteiten verband houdende
met een uit te schrijven ALV worden nader bij het HR vastgesteld.

6.5

De leiding van de ALV berust bij de voorzitter van het Hoofdbestuur of, bij zijn/haar
afwezigheid, bij de ondervoorzitter. Is deze niet aanwezig dan wijst het Hoofdbestuur
een dagvoorzitter aan. Deze dagvoorzitter hoeft geen deel uit te maken van het bestuur,
maar kan elk lid van de partij zijn.

6.6

Het Hoofdbestuur is verplicht een bijzondere ALV bijeen te roepen, indien tenminste
tien procent van de leden daartoe een schriftelijk verzoek indient. De in acht te nemen
formaliteiten hieromtrent zijn nader bij HR bepaald.

6.7

Door het Hoofdbestuur wordt aan de ALV wordt het jaarverslag ter goedkeuring
aangeboden en de rekening en verantwoording afgelegd van het gevoerde financiële
beleid, met het verslag van de kascontrolecommissie, eventueel begeleid door een
accountantsverklaring, alsmede de begroting voor het volgende boekjaar. De ALV is
bevoegd het bestuur op te dragen een accountantsverklaring te doen verkrijgen ten
aanzien van een jaarrekening.

6.8

Geschorste leden hebben geen toegang tot de ALV of bijzondere ledenvergaderingen.

Artikel 7:

Het Hoofdbestuur

Taken en samenstelling

7.1

Het Hoofdbestuur heeft primair tot taak het geven van leiding aan de partij en het
daarheen te geleiden dat tezamen met alle organen, de doelstellingen van de partij,
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alsmede het partijprogramma wordt gerealiseerd. Voorts dient het Hoofdbestuur het
uitgestippeld beleid door de RVT uit te voeren,

7.2

Het Hoofdbestuur wordt door de ALV gekozen voor een periode van 5 jaren en bestaat
uit minimaal 7 en maximaal 15 personen. In functie worden benoemd: een voorzitter,
ondervoorzitter, eerste secretaris, tweede secretaris, eerste penningmeester, een tweede
penningmeester en leden. De voorzitter en ondervoorzitter worden elk afzonderlijk
gekozen, terwijl de overige bestuursfuncties, waaronder penningmeester, secretaris en
leden onderling worden verdeeld. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de
voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en secretaris. Na het verstrijken van de
zittingstermijn van 5 jaren, is het ALV-bestuur verplicht bestuursverkiezingen uit te
schrijven. Indien het aantal bestuursleden minder dan 5 is, blijft het Hoofdbestuur
bevoegd, doch dient zij een interim bestuur aan te stellen die bevoegd is om te
functioneren tot de goedkeuring van de eerst volgende ALV tevens dient het ALVbestuur bestuursverkiezingen te organiseren. Na ontvangst van dit verzoek, is het ALVbestuur verplicht om binnen 2 maanden de ALV bijeen te roepen. Totdat deze ALV is
belegd, is het Hoofdbestuur bevoegd om interim leden aan te wijzen welke mogen
functioneren in de opengevallen vacatures.

7.3

Het Hoofdbestuur is verplicht het jaarlijks vastgesteld beleid van de RVT, na
goedkeuring van de ALV, op te volgen en uit te voeren. Het beleid dat door de RVT
wordt uitgestippeld na de laatst gehouden ALV en voor wat de uitvoering betreft, niet
afgewacht kan worden totdat de eerstvolgende ALV wordt belegd, is het Hoofdbestuur
tevens gehouden zulks ten uitvoer te brengen. Indien het Hoofdbestuur zich niet kan
verenigen met het door de RVT uitgestippeld beleid (dat niet door de ALV was
goedgekeurd), dient zij haar bezwaren voor te leggen aan de ALV, waarna dit orgaan
zal beslissen of het beleid zoals voorgesteld door de RVT dient te worden uitgevoerd
door het Hoofdbestuur. Het Hoofdbestuur is in dit kader bevoegd schriftelijk van het
ALV-bestuur te eisen dat zij zo spoedig als mogelijk een ALV-bestuur belegt. Na
ontvangst van het verzoek, is het ALV-bestuur verplicht om binnen 3 maanden de ALV
bijeen te roepen.

7.4

Het Hoofdbestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter dat nodig acht, doch minimaal
eenmaal per maand.
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Bevoegdheden

7.5

Het

Hoofdbestuur is

bevoegd

commissies

te benoemen die onder haar

verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar taken delegeert.

7.6

Het Hoofdbestuur is alleen met de toestemming van de RVT bevoegd, te besluiten tot
het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van
registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de partij zich
als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt
of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. Dergelijke
overeenkomsten aangegaan, zonder de toestemming van de RVT, zijn vernietigbaar.
Voor het aangaan van geldleenovereenkomsten, alsmede het instellen van rechterlijke
vorderingen is eveneens de toestemming van de RVT vereist.

7.7

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. Het Hoofdbestuur is verplicht van de
vermogenstoestand van de partij een deugdelijke financiële administratie erop na te
houden. Het Hoofdbestuur brengt op de ALV haar jaarverslag uit over het financieel
beleid van het afgelopen boekjaar, alsmede de financiële stand van zaken. Hierdoor legt
het Hoofdbestuur rekening en verantwoording af, middels onder meer overlegging van
een balans en een staat van baten en lasten. Deze documenten worden ondertekend door
de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één van hen, dan wordt daarvan onder
opgave van de redenen melding gemaakt.

Beëindiging bestuurslidmaatschap

7.8

Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
- het eindigen van het lidmaatschap van de partij;
- opzegging door het bestuurslid;
- ontslag;
De ALV is bevoegd een bestuurslid te ontslaan, indien hij/zij in strijd handelt met de
statuten, het HR, de integriteitscode en/of de wet en zich schuldig maakt aan
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wanbeleid, dan wel gedragingen tentoonstelt en handelingen verricht die de partij
benadeelt en schade berokkent. Het bestuurslid kan pas ontslagen worden, nadat zij
deugdelijk in de gelegenheid is gesteld zich te verweren. De ontslagprocedure dient
voorts te geschieden op basis van de formaliteiten zoals opgenomen in het HR.
- door het verlies van het vrije beheer over haar/zijn vermogen.

7.9

Zowel de ALV, als de RVT zijn elk afzonderlijk bevoegd bestuursleden te schorsen.
Een schorsingsgrond is aanwezig, indien er sprake is van feiten en omstandigheden
zoals omschreven in artikel 3.7van de statuten.

Artikel 8:

De Raad van Toezicht (RVT)

Taken en samenstelling

8.1

De RVT houdt toezicht op alle organen binnen de partij en controleren dat de taken van
de organen naar behoren worden uitgeoefend. Daarnaast is de RVT belast met het uit
stippelen van het te voeren beleid van de partij en de te varen politieke koers, hetgeen
ter goedkeuring aan de ALV dient te worden voorgelegd.

8.2

De RVT bestaat uit minimaal 3 en maximaal 9 leden, die worden benoemd door de
ALV op voordracht van het Hoofdbestuur. In functie worden benoemd: een voorzitter,
een ondervoorzitter, een eerste secretaris, een tweede secretaris, en een penningmeester.
De voorzitter en ondervoorzitter worden elk afzonderlijk gekozen, terwijl de overige
bestuursfuncties onderling worden verdeeld. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door
de voorzitter, onder voorzitter en eerste secretaris. Het bestuur wordt gekozen voor een
periode van 5 jaren, waarna de RVT het ALV-bestuur dient te verzoeken een ALV uit
te schrijven met bestuursverkiezingen als agendapunt. Na ontvangst van het verzoek en
het

verstrijken

van

de

zittingstermijn,

is

het

ALV-bestuur

verplicht

bestuursverkiezingen binnen 3 maanden uit te schrijven. Indien het aantal bestuursleden
minder dan 5 is, blijft de RVT, bevoegd doch dient zij het ALV-bestuur eveneens te
verzoeken een ALV te beleggen voor het houden van bestuursverkiezingen. Na
ontvangst van dit verzoek, is het RVT-bestuur verplicht om binnen 3 maanden de ALV
bijeen te roepen. Totdat deze ALV is belegd, is de RVT bevoegd om interim leden aan
te wijzen welke mogen functioneren in de opengevallen functies.
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8.3

In de RVT kunnen slechts zitting nemen personen die minimaal een Masters diploma
bezitten en/of als deskundig kunnen worden gekwalificeerd op een of verschillende
vakgebieden met relevante werkervaring van minimaal 10 jaar.

8.4

De RVT kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur en alle organen
en commissies binnen de partij.

8.5

De RVT brengt tijdens de jaarlijks te houden ALV over haar werkzaamheden,
uitgebrachte adviezen en overige activiteiten, verslag uit aan de ALV.

8.6

De bepalingen van de artikelen 7.4, 7.5, 7.8 en 7.9 statuten zijn van overeenkomstige
toepassing op de RVT.

Artikel 9:

De Onderafdelingen, Afdelingen en kernen

De Onderafdeling

9.1

De Onderafdelingen worden gevormd door de leden die woonachtig zijn in de ressorten
die bij wet zijn vastgesteld, waarbij de grenzen als zodanig reeds zijn gedemarqueerd.
Leden die in deze ressorten woonachtig zijn, behoren dan van rechtswege tot
desbetreffende Onderafdeling. Het bestuur van de Onderafdeling wordt gekozen door
het Hoofdbestuur en wordt in functie benoemd: een voorzitter, ondervoorzitter,
secretaris, tweede secretaris, eerste penningmeester, tweede penningmeester en leden.
Het bestuur wordt gekozen voor een periode van 5 jaren.

9.2

De primaire taak van de Onderafdeling bevindt zich in het uitvoeren van het beleid
zoals aangegeven door het Hoofdbestuur, de RVT en de Afdeling, alsmede richting te
geven aan de politieke veldwerkzaamheden binnen het ressort. Daarnaast dienen de
Onderafdelingen leiding te geven aan de Kernen. De secundaire taken van de
Onderafdelingen zijn eveneens nader bij HR bepaald.
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De Afdeling

9.3

De Afdelingen worden vastgesteld per begrenzing van elk district en telt elk district
derhalve 1 afdeling. De ledenvergadering van de Afdeling bestaat uit het bestuur van
de afdeling zelf en de dagelijkse besturen van alle Onderafdelingen, behalve wanneer
er sprake is van een omstandigheid zoals vermeld in artikel 8.3 van het HR. Het bestuur
van de Afdeling wordt gekozen door het Hoofdbestuur en de RVT en worden in functie
benoemd: een voorzitter, vicevoorzitter, eerste secretaris, tweede secretaris, eerste
penningmeester, tweede penningmeester en leden. Het dagelijks bestuur wordt
gevormd door de voorzitter, onder voorzitter, penningmeester en secretaris. Het bestuur
wordt gekozen voor een periode van 5 jaren.

9.4

De primaire taak van de Afdeling is om leiding en sturing te geven aan de
Onderafdelingen. Voorts dient de Afdeling de visie, de doelstellingen en het
partijprogramma over te brengen en de te communiceren in het district. De secundaire
taken van de Afdeling zijn nader bij HR bepaald.

De Kernen

9.5

Het Hoofdbestuur is bevoegd om Kernen in het leven te roepen binnen de wettelijk
vastgestelde ressorten, waarna zij zelf de grenzen van de Kernen vaststelt. Het bestuur
van de Kernen wordt gekozen door het Hoofdbestuur en bestaat uit minimaal 5 en
maximaal 9 leden. In functie worden gekozen en benoemd, een voorzitter, een
secretaris, een penningmeester en leden.

9.6

Het Hoofdbestuur gaat over tot de oprichting van een Kern, indien zij van mening is dat
de omvang van het aantal leden binnen de Onderafdeling te groot is voor het bestuur
om leiding aan te geven.
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Artikel 10:

Commissies

Kascontrolecommissie

10.1

De RVT benoemt een kascontrolecommissie van minimaal 3 en maximaal 7 personen
die leden zijn van de partij, doch geen deel mogen uitmaken van besturen. De
kascontrolecommissie heeft een zittingstermijn van 1 jaar en wordt jaarlijks opnieuw
gekozen. Zittende personen mogen niet achtereen volgend zitting nemen in de
commissie.

10.2

De kascontrole commissie heeft tot taak het onderzoeken en controleren van het
financieel beleid gevoerd door alle besturen van de partij. De nader in acht te nemen
formaliteiten zijn bij HR bepaald.

De beroepscommissie

10.3

De RVT benoemt een beroepscommissie voor de duur van 5 jaren en heeft tot taak het
beslechten van geschillen tussen leden en bestuursleden onderling. De nader in acht te
nemen formaliteiten zijn bij HR bepaald.

Artikel 11:

De besluitvorming

Het besluitvormingsproces

11.1

De besluiten van alle organen van de partij worden genomen bij gewone meerderheid
van stemmen, tenzij het de wijziging van de statuten betreft en dient zulks bij
gekwalificeerde meerderheid plaats te vinden.

11.2

Over personen vindt de stemming schriftelijk plaats, terwijl over zaken mondeling kan
worden gestemd. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent
de uitslag van een stemming is beslissend. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van
het in voorgaand lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe
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stemming plaats wanneer de meerderheid van de aanwezige leden zulks verlangd. Door
deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 12:

De kernwaarden van de partij

De Integriteitscode

12.1

De kernwaarden, bestaande uit de geschreven en ongeschreven gedragsnormen,
waarden en beginselen van de partij, zijn vastgelegd in de Integriteitscode.

12.2

Leden die voorgesteld zijn om geplaatst te worden op de kandidatenlijst voor de
verkiezingen, alsmede alle leden die zitting nemen in de Volks vertegenwoordigende
lichamen namens de partij zijn verplicht de integriteitscode te ondertekenen en na te
leven.

Artikel 13:

Slot- en overgangsbepalingen

Het Huishoudelijk Reglement (HR)

13.1

Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en eventueel gewijzigd door de
ALV. Het bevat bepalingen ter uitvoering van en aanvulling op de statuten,
alsook reglementen houdende bepalingen tot de organisatie van de partij.

13.2

Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, noch met de statuten.
Indien toch een strijdigheid optreed tussen de statuten en het HR , beslist de RVT in
samenspraak met het Hoofdbestuur welk document van toepassing is in een concreet
geval.

Statutenwijziging

13.3

In de statuten van de partij kan geen verandering worden gebracht dan door een
besluit van de ALV, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat wijziging van de
statuten zullen worden voorgelegd.
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13.4

Het ALV-bestuur dient de een ALV te beleggen en statutenwijziging als agendapunt op
te nemen. Het ALV-bestuur dient tenminste vijf dagen voor de dag der
ALV een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen zijn
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen, tot na
afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Daarnaast wordt een
afschrift als hiervoor bedoeld schriftelijk, dan wel digitaal per e-mail toegezonden aan
alle organen van de partij.

13.5

Een besluit tot statutenwijziging vindt plaats op basis van de gekwalificeerde
meerderheid, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de stemgerechtigde
leden tegenwoordig is. Is niet twee/derde van de stemgerechtigde leden tegenwoordig,
dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen, waarin
over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, beslist. Is
twee derde van het aantal vereiste leden niet aanwezig in deze ALV, wordt bij gewone
meerderheid beslist.

13.6

De bestuurders zijn verplicht ten kantore van het handelsregister neer te leggen:
- een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging;
- en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de
wijziging luiden.

Ontbinding

13.7

De partij kan worden ontbonden door een besluit van de ALV.

13.8

De vereffening geschiedt door het bestuur. Het batig saldo na vereffening vervalt aan
degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Bij het besluit tot
ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

13.9

Na de ontbinding blijft de partij voortbestaan voor zover dit tot vereffening
van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen
van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de
partij uitgaan, moeten aan –haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
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De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten
meer aanwezig zijn.

13.10 De boeken en bescheiden van de ontbonden partij moeten na de vereffening worden
bewaard gedurende de termijn daartoe door de wet gesteld. Bewaarder is degene die
door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.
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