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; HUISHOUDELIJK
v' ' VAN HST, HAAGSE

. HOOFDSTUK i. • ̂  , \.
jar ka me ntair Jaar e n b oa k J aar .. • . •

Art. l:a. Het parlementair jaar loopt van l Septamber tot en met
31 Augustus van het volgende jaar, het boekjaar van l
Juni tot en met 31 Mei van het volgende jaar» . . :

: b. De eerste bijeenkomst van het Haagse . Jonge renpariaman.t
v indt jaarlijks plaats-op do cïerde Woensdag in. Septem-
ber.. ; . .

-HOOFDSTUK •!-!.
l

Leden, , •

Art. 2 s Elke aan het Haagse Jongerenparlement; deelnemende orga-
nisatie, partij df groepering mag tien vertegenwoordigers
in het Haagse Jongerenparlement aanwijzen.

, ' • ' . , ' " i .
Art. 3sa, Als leden wordé,n slechts diegenen tot de vergaderingen

en discussiebijeenkomsten toegelaten, die door de orga- ̂  .
n i sat ie, partij of groepering, waarvan zij deel uitmaken,

, , als haar vertegenwoordigers ,aijn aangewezen.. Dit moet bliji
ken uit een schrif telij'ke könnisgovlng van het bestuur. de-
zer organisatie, partij of groepering aan de secretaris
van het Haagse Jongerenparlament ,- in welke kennisgeving
de benodigde gegeve'ns over de aangewezen vertegenwoordig
gers'worden verstrekt. ;

. . • • . ( • . • (.
b. De aanwijzing van een lid geldt slechts voor de duur v&,n

het parlementaire jaar, gedurende hetwelk de kennisgeving
van het bestuur dar deelnemende organisatie^ partij of

• groepering is ontvangen. . . , '

Art. 4: 'Het lidmaatscha.p vervalt bij overlijden van een l'id*

Art. 5:» Het lidmaatschap1 Vervalt bij bedanken van een' lid.

Art. 6t Het lidmaatschap 'vervalt door vertrek van een lid uit de -
' gemeenten '• a-Gr ivenhage-, Rijswijk, Voorburg of V/assenctar

dan wel doordat een lid niet langer deer uitmaakt van ec-n .
in een deaer gemeenten gevestigde afdeling van een deel-
nemende organisatie, partij of groepering,, •

Aït.7» a. Het lidmaatschap vervalt, indien een lid de leef-tijd van .
35 jaar bereikt. v •

b. Indien een'lid.de leeftijd van. 30 jaar bereikt en dienrt'en-
gevolge meer dan twee/vijfde der leden Van de fractie:, waar-
van hij deel uitmaakt', ouder ' dan dertig is, wordt -dit lid
geschorst.. Da secretaris richt terstond tot het bestuur va,n
de organisevt ie, partij of groepering, die door het lid .
wordt vertegenwoordigd, het verzoek mede te delen» van welk
fractielid, ouder dan dertig jaar, dit bestuur de- aanwij*-
aing tot vertegenwoordiger in het Haagse jongerenparlemsnt
wenst in te trekken an welke nieuwe vertegehwoordiger., jon-'^
ger dtin dertig jaar, het bestuur wenst aan te wijzen,* 2Spdra
het desbetreffende bericht door de secretaris is ontvangen,
vervalt de bovenvermelde so'borsiog. • '

i ' • .
Aft. 8«a. Indiej]' één der deelnemende organisaties, pa-rtijën of groe-

peringen gedurende twee maand-en haar financiële verplic.h-'
tingen tegenover het Haagse Jonge-rênpariömeat . nte' is. nage-
komen, richt ' de seer'etaris zich, op advies van; de 'panning-

, , meester en na overleg, in het bestuur, schriftelijk tot~het
bestuur van de desbetreffende organisatie., pa.rt ij Xóf groé-

' peritig, tiet -het verzoek ao spoedig .mogelijk ds >verschuldig^
• de achterstallige bijdragen aan het H, J. £• te doé-n t'pekpm&n.



Art,, 8jb, Indien aan het 'ondel? a-, bedoelde verzoek niet binnen een
maand wordt voldaan., worden' de vertegenwoordigers van de
nalatige organisatie j partij of. groepering door het be-
atüur gesehorst als leden van h&t Haagde Jongerenparlement.

r De. secretaris geeft hiervan terstond kennis aan het bestuur
van de betrokken organisatie, partij of groepering,

c. Zodra de nalatige organisatie, partij of groepering haar
financiële'verplichtingen jegens het Haagse Jongerè'nparlé-
ment ia nagekomen, vervalt de sub ,b» van dit artikel1 ver--
melde sahorsing, ' • •.

.̂rt, 9,Het bestuur van een deal'nemende organisatie, partij of gr'ospe.1-
ring kan te allen tijde de aanwijzing van een vertegenwoor-
diger intrekken door hiervan schriftelijk kennis te geven

' aan de seoretaria.
' ' - -

Art,10,a. Indien een lid door herhaald overtreden van het Reglement
van Orde de discussiebijeenkomsten heeft gestoord j dan wel
door herhaald wangedrag of ondisciplinair optreden de -orde-
lijke gang van zaken op de ledenvergaderingen heeft belem-^

" ' • merd, kan hem op voorstel van het bestuur of van vijf leden,
, van het Haagse Jongerenparlement door de ledenvergadering •
\~> • bij meerderheid van tenminste tweederde van de stemmen der

aanwezige leden het lidmaatschap worden ontnomen.-
b» De secretaris geeft van een besluit van de ledenvergadering

als bedoeld aub a* terstond kennis aan het bestuur van de
organisatie, partij of groepering, die door het lid wordt
vertegenwoordigd en verz.oekt genoemd bestuur een nieuwe ver-

. tegenwoordiger aan te wijzen.
' \ HOOFDSTUK III...

Be at uur »

Art,,ll.!a Het bestuur-van elke aan het Haagse Jongerenparlement deel-
nemende organisatie,, partij of 'groepering benoemt bij de aan-
vang van het parlementaire 'jaar uit zijn vertegenwoordigers
in1 het Haagse Jongerenparlement twee bestuursleden van het
Haagse JongereöparLement >• benevens een plaatsvervangend be-
stuurelid. en &eef t hiervan aohrif talijk. kennis aan" de seore--

'•—• ' ' t ar-is .j ' ' . ' ' . ' • ' ' ' - /
. ' ; ! b In deze kennisgeving wordt tezelfdertijd medegedeeld,, welke

van7bovengenoemde twee bestuursleden deel zal uitmaken van
het', dagelijks bestuur» ~ - .

v ' Art,.,13iHet bestuur,. . - ' • ' . . - . ,
Ie,, heef t1 de algemene leiding van he.t Haagse Jongerenparlement;

• 2ö_. houdt toezicht op de gang van zaken in het Haagse Jongeren*
parlement}: . , . - - .

Só̂ ,, maakt bij de aanvang va.n het parlementaire jaar voor de' le-
denvergadering een voordracht van drie, personen op,/waaruit
de 'president wordt gekozen;,

4a.,. benoemt bij de aanvang van. het parlementaire jaar de eerste •
griffier r ' • • . _ . .

5s_». stelt in overleg met de president d,e te bespreken pn'derwer1-
pen vast j :

6£».. vertegenwoordigt het Haagse Jong e re nparlement in'en buiten
. rechte; ; , . ' • '

7e. v.oert de correapondentie;
§£. beheert de financiën; •
9e. verricht alle verdere .werkzaamheden, welke het in dit

Huishoudel,ijk Regl-ement, .bij enig ander reglement of'dooi"
de ledenvergadering worden, opgedragen..

Art .i-3 sa. AL Ie beslissingen van het bestuur worden bij eenvoudige meer- '
derheid.:vao stemmen g:b.nometî . ' , ' ' , -

b.In.dien avenwel baide ̂ vertegenw,oor.diger>s van één der dé^l- .
néftende



nemende organisaties, partijen of groeperingen in het .be-
stuur absolute bezwaren hebben tegen de „behandeling van' eqn
bepaald onderwerp door het Haagse Jorigqferiparlement i z'al dit
oriderwerp in het Haagse Jongerenparlement niet' in discussie

• worden gebracht.' > •

Art.Ï4sa.Die bestuurswerkzaamheden, wel,ke naai? het oordeel van het be-
siüur niet in een volledige bestuürsver.gadefing be.hóêtön te
wórden bespreken, kunnen door het -bestuur wórden gedelegeerd
aan .het dagelijks, bestuur. r }, • ''• -. - . ','.}_ ,

b.Dit dagelijks bestuur is samengesteld uit sde door eikè deel-
nemende organisatie, partij of groepering overeenkomstig
art.10 sub b. aangewezen bestuursleden.; ' -, ' -

c.Indien een lid van het dagelijjks -bestuur verhinderd ,is- een
vergadering van het dagelijks bestuur bij te wonen,.kan hij .
aich doen vervangen door zijn in het bestuur zitting hebben^
•de f ractiegenoot, , of, indien ook deze is verhinderd, door het
.uit zijn fractie aangewezen plaatsvervangend bestuurslid»„deze
plaatsvervanger neemt daarbij de functie waar van het door
hem vervangan lid van het dagelijks bestuur,,met dien ver-
stande, dat bij afwezigheid van de voorzitter diens .functie
door de vice-voorzltter wordt waargenomen.

Art»15sHet bestuur kiest jaarlijka* bij meerderheid van stemmen uit
de leden van het dy-gelijka bestuur een voorzitter,- eön vice-
voóraitterj . een seore.taïis en een penningmeester. Deze functio-
narissen zijn na aftreden nief terstond in hun oude functie
.herkiesbaar., , i

Art»l€«De voorzitter!'
la. leidt de ledenvergaderingen;
SeT... iaidt de vefgaderingén vari het bestuur en van het dage-

lijks bestuur;
3e_, ataat over de gang van zaken i n . h e t Haagse Jongerenpurle-

ment in voortdurend contact met de president;-
4e_.. vervangt de president bij ontstentenis. .

Art. l7sDe vice-voorzitter staat de voorzitter bij in z i j n werkzaam-
heden en vervangt hem bij onts tentenis .

Art.181 De secretaris •
Ie. voert de correspondentie van hét bestuur met de leden, d&

"dee lnemende organisaties, parti jen en groeperingen en naar
bui ten; ' • .

2e. raacikt de notulen op van de ledenvergaderingen.;
Se", stelt jaarlijks in Juni een verslag op over de periode

vanaf l Juni van het voora-f gaande • jaar tot en met 31 Mei.
• va,n het lopende jaar;

4e. is ambtshalve tweede gr i f f ie r van het Hbagse Jongeren-
par lement. .

Art.19i.De penningmeester.
Ie., zorgt voor de inning der b i jd ragen»
2ë". draagt zorg voor de betating der ankosten;
3e.. beheert de ond.er hem berustende ge lden?
4e. legt jaarlijks in Juni rekening en verantwoording af over

het door hem gedurende het afgelopen boekjaar gevoerde be-
- leid.-

HOQFDSTUK IV.

Presidium. •

Art.20»De President . ' .
\s_, adviseert ?t bestuur bij de vaststelling der te bespreken

onderwerpen;
2e. geeft opdracht aan de commissie(a), welke naar zijn in-

zicht de behandeling van een bepaald onderwerp moet(en)
voorbere.idan, hieromtrent binnen een door hem te bepalen

termijn



• -r 4 -' • - ' - -. • ' • ; . - • •

termijn esn rapport aan hem voor te Leggen} -
5s. Leidt de discussiebijeenkomsten! A ^ . \ .:
4e_,. houdt üt-*ezicht op de handhaving der bBpalingen, neergelegd
• in'het Reglement'van Orde J . '< ' - ' , . ' -
5e. Beoordeelt de door de eerste griffier ongestelde versla'»

gen,en concLusies der discussiebijeenkomsten, vóórdat de-
ze aan de Leden worden toegezonden; • :

ge. geeft opdrachten aan de eerste griffier tot rondzehding
van stukken aan de Leden»

Art ..33. ja. De e&rste griffier •
Ie. verzorgt op aanwijzing van de president de rondzending

der stukken saan de Leden;
2e. stelt de verslags-n der bijeenkomateri op. en zendt d.eze

na, goedkeuring door de president, aan da Leden toe;
5e. stelt, nadat^een onderwerp door het Haagaa Jongeren-

parLement ia behandeld, voor de eerstvolgende discussie-
bijeenkomst e;en concLusie op, welke hij, na goedkeuring
door de president, aan de leden toezendt; • •

4e. verricht aLle .andere werkzaamheden, welke hem door de
president, ter1, bevordering van de goede gang van zaken in'
het Haagse Jongereüpa-rlement, worden opgedragen; .

.b, :Alls stukken,.welke door de griffier aan de leden worden
toegezonden ter behandeling op een discussiebijeenkomst,
dienen tenminste, aicht dagert tevoren „te worden verzonden.

Art.22.!De tweede griffier ataat de eerste griffier bij in zijn werk-
zaamheden en vervangt hem bij ontstentenis.

HOOFDSTUK V.

Vergaderingen en disousaiebijeenteomaten.

Art.SSSALLe huishoudelijke kwesties, het Haagse Jongerenparlement
betreffende, worden, voorzover het bestuur niet bevoegd is
deze zeLfstandig te regelen, behandeld in een ledenvergade-
ring, welke door het bestuur wordt geleid.

Art.24ta. Ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur,
hetzij op eigen initiatief, hetzij ,op een daartoe schrif-
telijk bij de secretaris ingediend verzoek, ond-ertekend
door tenminste tien Leden van het Ifoagsa Jongeren^
parlement. . ' . ' . ' ' '

.b. Ben ledenvergadering dient tenminste één. week vóó*r de
datum, waarop zij zal worden gehouden, door de secretaris
aan de leden te worden bekendgemaakt, met opgave der te
behandelen punten. '

Art,25sOp Ledenvergaderingen kunnen slechts besluiten genomen worden,
indien tenminste de heLft der Leden aanwezig is.

Art.26:.a. In de discussiebijeenkomsten worden de door het bestuur in
overleg met de presid'ent aan de orde gestelde vraagstukken
besproken.

b. In de regel vinden de disoussiebijeenkomsten e"dnmaal par
twee maanaen plaat:s.

Art.27:a. De discuss.ie over een onderwerp wordt uitsluitend gehouden
aan de hand van één of meer rapporten, welke worden samen-
gesteld door die voorbereidende commissie (s.), bedoeld' in :
art.23,-welke daartoe door de president wordt of worden
aangewezen.

b. Inïien het meerendeel der op een diacusaiebijeenkomst .aanwe-
zige leden meent, dat over ,een ter sprake gebracht onder-
werp ve'ralag dient te worden uitgebracht door een vaste c.om-
missie, welke hiertoe door de president niet was aangewezen,
kan,aan deze commissie worden opgedragen, -aLsnog veertien
dagen vóVr de volgende bijeenkomst'dart wel op een vastge-

stelde
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stelde latene datum hieromtrent verslag aan de president
toe te zenden.

c. Indien het merendeel der opeen discussiebijeenkomst aan-
wezige leden meent, dat een commissie een onjuist of on-
volledig verslag heeft uitgebracht, kan aan deze commissie
worden opgedragen haar verslag te 'herzien dan wel 'aan te
vullen en dit gewijzigde verslag uiterlijk veertien dagen
vrfdr de volgende bijeenkomst dan wel op een vastgestelde
latere -datum aan de president toe te zenden. -

Art ..28 »a i, Nadat- een onderwerp door het Haagse Jongërénparlement ia~
besproken, stelt de eerate griffier een conclusie der ter-
zake gehouden besprekingen op,- welke aan de leden wordt
toegezonden. . _ .

b. In de eerstvolgende bijeenkomst wordt deze conclusie bij
meerderheid van stemmen hetzij ongewijzigd aangenomen, , het-
zij aangenomen na wijziging en/of aanvulling, hetzij naar
de eerste grif fier . terugverwezen met de aanwijzing, in
welke zio.de conclusie dient te worden gewijzigd.

HOOFDSTUK VI. -

/ Voorbereidende, commissies.
X_y '

Art»:29: De president zal de voorbereiding van de behandeling in het
Haagse Jongerenparlement van een onderwerp opdragen aan een r

commissie ad hoc of aan een of meer vaste commissies, een be-
paald terrein behandelende.

.art.30«a. Indien de voorbereiding van een onderwerp aan een commissie
ad hoc wordt opgedragen, bepaalt da president, hoeveel le-
den door elke fractie in deze commissie dienen te. worden
•aangewezen en vcfór welke datum dit moet geschieden.

b. Indien vaste commissies worden ingesteJLd, wijst elk fra«,*x"
tie bianen veertien dagen na het instellen dezar commissies
dan wel bij het begin van het vereniglnga jaar , in elke com-
missie é'e'n lid aan. . ,

c. Indien een lid van een commissie verhinderd is, de bespre- .'
kingen dqzer commissie bij te wonen, kan hij zich door een
ander lid ,van zijn fractie doen . verya-nge.n.

. Art.31i Elke commissie benoemt een voorzitter, vice- v-o-orzit ter en'

Art ,32 ;a. .De voorzitter van een .commissie roe-pt de commissie-verga-
deringen bijeen en leidt deze,

b. Bij afwezigheid van de vo'orzitter worden de commissiever-
.gaderingen door de vice-voorzitter geleid.

Art. 33 J De secretaria maakt een verslag op- van -de in de commissie
naar voren gekomen denkbeelden over het door het Haag.sa
Jongerenparlement te behandelen onderwerp en zendt zit rap-
port , d.oor alle commissieleden ondertekend, binnen de daar-
voor gestelde termijn aan de president toe.

Art, 34s Elke voorbereidende commis.sie kan,., teneinde zich nader óver,
een bepaald onderwerp te oriënteren, ée'n of meer terzake
kundige personen uitnodigen om een commissievergadering bij

. te wonen, o.ok al zijn deze personen geen lid van het H-iagae
Jonger%nparlement .

HOOFDSTUK VII .

.Gandidaatatelling en stemming. _ •

Art ..35 Ja.. Gandidaatstelling van de president: en van andere funotio-
-- narissen, die door de ledenvergadering moeten word'en geko

zen, geschiedt door het bestuur. De namen der candldaten



- 6 - • ' . . '
- . , .- f "

woïden uiterlijk veertien dagen vcfór de vergadering aan de -
leden toegezondené ' • • - - ( „

b. Tegencandidaten moeten uiterl i jk: acht dagen 'vo"dr de verga-
der ing door middel van een door tenmirist-e vijf leden onder'-'
tekende brief aan de secretaris worden kenbaar gemaakt; De
secretaris stelt te rs tond de leden in kennis van de namen
der tegenca.ndid.iten en der candidaats taLlers*

Art.36sa. Stemmingen over personen geschieden schrifteli jk en geheim,
. ' over zaken monde l ing . ' . • '

b. I nd i en geen der leden stemming wens t , wordt de gestelde can-
didaat geacht te z i jn benoemd dan wel het ingediende vo'ör-'
sfeel te zi jn aanvaard.

HOOFDSTUK VIII ' .

ipgnbaarhè i d.

'Art»37: Ie ledenvergaderingen, zoala bedoeld in de art ikelen 22 en 23
z i jn ,n ie t toegankeli jk voor nie t - leden, tenzi j bi j meerder-
heid van stemmen wordt beslist, dat in een bijzonder geval
éVn of meer niet-ledejn kunnen worden toegelaten.

Art.SS'sa» De discussiebi jeenkomsten z i j n slechts toegankel i jk voor
niet- leden indien deze een verklaring van de president of
van één der bestuursleden kunnen overleggen, dat tegen hun
.aanwezigheid geen bezwaar bestaat. ' . '

b. Toegelaten niet- leden mogen zich niet in de discussie
mengen. " .

HOOFDSTUK IX. - ' ' - .'

Financiën. . '

Art .39s De gelden van het Haagse Jongerenparlement ' worden 'beheerd-
' door de penningmeeote-r.

Art .40sa. Bij de aanvang van het parlementaire jaar wordt een kas-
commissie, bestaande uit drie lede.n, gekozen door de leden-
vergadering uit een voordracht van zes candidaten, in te •
d ienen door het bestuur'. -

b. Twee leden der kascommissie z i j n ' n i e t ters tond herkiesbaar
en geen der leden kan langer dan twee achtereenvolgende ja-
ren zitting in de commissie hebben»

Art'.4l!a. Ui ter l i jk in de maand Mei d ienVhe t bes tuur -b i j de leden een
begrot ing in voor het .komeffde boekjaar».

b. Voor zover geen mogelijkheid bestaat, de uitgaven uit ande-
re baten te bestrijden, worden, de kosten gelijkelijk .ver-
deeld over de deelnemende organisaties, partijen en groepe-
ringen.

Art»42{ De algemene ledenvergadering keurt de begroting goed", na even-
tueel dié wijzigingen te hebben aangebracht, welke volgens
het meerendeel der aanwezige leden wenselijk zijn.

Art.43: a. Indien in de loop van het boekjaar blijkt, dat de uitgaven
hoger zijn dan bij het opstellan der'begroting was ge-
raamd, dient het bestuur een suppietoire begroting in. "

b. Deze suppietoire begroting wordt behandeld op. een wijze,
welke overeenkomt met de behandeling der gewone jaarlijkse
•begroting. \ •

Art.44.; Da deelnemende organisaties, partijen en groeperingen -betalen*'
hetzij' op de eerste van elke maand een twaalfde deel, hetaij '
op de eerste dag va.n eLk kwartaal een kwart van hut) bijdrage
voor het'lopende boe'.kjaa'r aan de penningmeester»-; ..'.



• • - 7 . - •; - - - • ' - . . < ' . . . .

Art>»45 Ja.. Elke deelnemende organisatie, partij an groepering- stort
bij toetreding tot het Haagse Jongerenparlemerit een be-
drag van f. 20,- bij da penningmeester ter vorming van een
reservefonds. - - • -

b. De penningmeester ia gemachtigd in de loop van het boek-
jaar uit dit reservefonds te putten, indien zijn kasmidde-

- Len tekort schieten, doch hij ia verplicht er voor zorg te
dragen, dat het 'fonds aan het eind van elk boekjaar in t^ct
is. - - - • ' .

Art.46ia. Uiterlijk 7 Juni van elk jaar verstrekt- de penningmeester
aan de kasoommissie een rekening over het afgelopen boek-
jaar. . . . -

b. De kascommissie bespreekt deze rekening, waarbij de penning-
meester kan worden gehoord, én zendt'haar, vergezel-" van
een advies, aan het bestuur ter 'overlegging op de al^omena
ledenvergadering. ~- .

Art.47:a. De algemene ledenvergadering beoordeelt de jaarrekening en
dethargeert de penningmeester, indien deze rekening acooord
wordt bevonden.' :

b. Indien het merendeel der aaawezige leden dit nodig oordeelt
kan aan de. kascommissie nader advies over het belöid va.n de

. penningmeester worden gevraagd.

Art.48» De kascommissie heeft te allen tijde inzage
van da penningmeester.

. HOOFDSTUK X.

in de boeken

Slotbepalingen..

Art,49sa«-Dit reglement kan slechts worden gewijzigd in een leden ver-
gadering met een meerderheid van tenminste tweederde der
sternen van de aanwezige leden.

b. 3ij verschil van mening betreffende de interpretatie van dit,
reglement beslist^het bestuur met een meerd-erheid van ten-
minste tweederde der stemmen va,n de ter bestuursvergadering
aanwezige bestuursleden, behoudens esn beroep op de leden-
vergadering. Tot aan 'deze ledenvergadering geldt de inter-
pretatie van het bestuur.


