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C.P.N, -verkiezingsactie
Tweede Kamer 1952

Hiermede heb ik de eer Uwe Excellentie een
lichtdruk aan te bieden van een circulaire - uitgaande
van het Partijbestuur der C.P.U. - van 26-10-1951,
houdende richtlijnen voor het zo goed mogelijk aanwenden
van de gelden van het C.P.N.-verkiezingsfonds.
De Commissarissen der Koningin zijn op gelijke
wijze ingelicht.
•IET HOOFD VAH DE DISÏÏST
Aan Z.E. de Vies Minister-President,
Minister zonder Portefeuille,
Ministerie van Binnenlandse Zaken,

te
's-G r a v e n h a g e.
7134 - '49

Partijbestuur

.

...

.
Communistische Partij van Nederland.
Keizersgracht 524» Amsterdam
Telefoon 40423
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Amsterdam, 26 October 1951

Aan de districtssecretariasen
(Afschrift aan alle leden van 'het Partijbestuur).
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Waarde Kameraden/
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Het Dagelijks bestuur van .de Partij heeft zich grondig beraden over
de verdeling van de gelden, die door middel van de busjes, lijsten en
op andere wijze voor het verkiezingsfondo worden ingezameld.
Waar het bij de komende verkiezingen om Kamerverkiezingen gaat, zal
de campagne een meer landelijk karakter moeten dragen dan voor de Staten of Gemeenteraden. Toch meende het Dagelijks Bestuur dat het noodzakelijk is, dat de afdeling en districtsbesturen een zo groot mogelijk eigen initiatief moeten kunnen ontplooien en dat de verkiezingspropaganda voor een groot deel op plaatselijke toestanden en eisen
moet zijn ingesteld.
.
.'
Daarom besloot het Dagelijks Bestuur de districtsbesturen op te dragee
een begroting voor de a.s. verkiezingscampagne op te .stellen, waarbij
zij er natuurlijk rekening mee kunnen houden, dat enkele landelijke
manifesten en affiches, door het partijbestuur tot hun beschikking
zullen worden gesteld.
.,; Volgens besluit van het dagelijks bestuur zullen de districten tenminste 25$ van de inzameling voor het verkiezingsfonds kunnen behouden,
waarvan zij het in hun district gebruikelijke deel aan de afdelingen
moeten laten behouden. De rest, dus f van de opbrengst, moet aan het
landelijk Verkiezingsfonds worden afgodragen. Het Dagelijks Bestuur
zal dan de begrotingen van de diverse districten bespreken vanuit
hert gezichtspunt van de politieke belangrijkheid van het district of
van enkele gemeenten in het district. In overeenstemming hiermee zal
het Dagelijks Bestuur boven de 25$ die de districten behouden, nog een
bedrag uit het landelijk verkiezingsfonds toewijzen. Op deze wijze
hoopt het Dagelijks bestuur de gelden, die voor de a.s. verkiezings- "
wampagne ter beschikking zullen zijn en die met het oog op de prijs
van drukwerk enz. met een totaal van t1.150.000 uiterst beperkt zijn,
politiek zo doelmatig mogelijk te kunnen besteden.
Wij verwachten dat de districtsbesturen het belang hiervan zullen inzien. Het komt er niet in de eerste plaats op aan, dat elk district
zoveel mogelijk geldmiddelen voor zijn eigen "gebied ter beschikking
krijgt, maar dat over het gehele land .de campagne zodanig gevoerd
wordt dat het eindresultaat het gunstigst wordt.
Wij verzoeken de Dagelijkse Besturen der districten deze circulaire
te bespreken en onmiddellijk met het opstellen van hun begrotingen-te
beginnen, alsook het partijsecretariaat op de hoogte te stellen van
deze werkzaamheden.,. ,
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Met kameraadschappelijke groeten,
Communistische Partij van
Nederland,
Voor het Secretariaat,
P.de Groot

