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VAN DE CENTRUM DEMOCRATEN

Op 21 juni 1989 werd er een vergadering gehouden van de partijraad
j» IwS

van de Centrum Democraten in hotel BuJuuLuu- te 's-Gravenhage. Be
vergadering begon te 20,00 uur en duurde tot 24.00 uur.

Totaal waren ongeveer 70 personen aanwezig, waaronder 5 leden van de
C.F.'86. Onder anderenwaren aanwezig:

-Johannes Gerardus Hendrikus JANMAAT (3-11-54 .);

-Willem 0?heodorus Emile VREESWIJZ ( 10-4-50
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C D
Partijraad Tel.: 070 - 46.92.64

Aan de Leden van de Partijraad.

17 juni 1989

Dames en Keren,

Uit organisatorische redenen is de Partijraad verdaagd. De
vergadering zal nu worden gehouden op

woensdag 21 juni aanstaande.

De genodigden worden verzocht naar de taxi-standplaats van
het Centraal Station te Den Haag te komen. Tussen 19.15 en
19.30 uur worden de leden van de Raad verwezen naar de
vergaderzaal. Voor de raensen die met de trein komen, staan de
auto's voor het vervoer naar de vergaderruimte klaar. Komt U
op tijd, anders zult U de vergadering missen.

Roken tijdens de vergadering is niet toegestaan. Bij aankomst
is de koffie zoals gebruikelijk voor rekening van de partij.
De Voorzitter is voornemens de vergadering om 20.15 uur te
openen. Voor leden die vanwege de grote afstand en het late
uur moeten overnachten, draagt de partij in deze kosten bij.

In verband met de verplaatsing van de Raad ondergaat de
agenda een lichte wijziging. De nieuwe agenda's zullen ter
vergadering door het secretariaat worden verstrekt.

Namens het Dagelijks Bestuur wordt de leden een goede
vergadering toegewenst.

Met vriendelijke groet

mevr. W.B. Schuurman
Secretaris
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Partijraad Tel.: 070 - 46.92.64

A G E N D A

van de Partijraad van 21 juni 1989

1. Openingswoord van de Voorzitter (19.45 uur)

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

3. Evaluatie europese verkiezingen

4. Tenaamstelling CD bij de Kiesraad

5. Dagelijks Bestuur
a. Procedure Kandidaatstellingen
b. Tijdschema en benoemingen

6. Programma Tweede Kamerverkiezingen
Rijdschemaz en procedure

Pauze

7. Voorstel adviescoiranissie T.K.-lijst

8. Steraroingen inzake kandidatenlijst T.K.-verkiezingen

Pavze

9. Uitslag stenuningen door Voorzitter Stemcie.

10. Redevoering Lijsttrekker

11. Beraadslagingen T.K.-campagne
a. Administratieve procedure indiening
b. T.V. / Radio
c. Folders, stickers en posters
e. bijeenkomst op 6 - 9 - 1989

12. Inlichten Pers over kandidatenlijst.

13. Financiele zaken der partij

14. Rondvraag

15. Sluiting

De Secretaris wenst de leden een goede vergadering toe.

Mevr. W.B. Schuurman

6 juni 1989
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Betreft: C.D.-Partjjraads vergadering.

Op 21.6.1989 werd een C.D.Partijraads vergadering bijgewoond, welke werd gehouden
in het Sofitel Hotel te Den Haag, Kon.Julianaplein 35.

De deelnemers aan deze vergadering werden uitgenodigd om die dag omstreeks
19.15 uur aanwezig te zjjn op het stationsplein, alwaar men de opdracht kreeg
naar genoemd hotel te gaan.
Nadat Johannes GH.Janmaat,3.11.193̂  de vergadering had geopend, deelde
hlj de aanwezigen mede dat de bjjeenkomst, die gepland was op zaterdag 17.6.1989,
niet doorgegaan was omdat deze was uitgelekt. Dat is de reden geweest dat de
genodigden voor die vergadering, telefoniach door de partjjleiding benaderd waren,
met de mededeling dat e.e.a niet doorging.
Men wilde van C.D.zjjde geen enkel risico lopen dat een vergadering verstoord zou
kunnen worden.
Op deze vergadering waren ongeveer 52 personen aanwezig, onderwie enkele personen
van C.P/86, t.w.:

Het bleek dat een voorstel bij zich had van C.P. '86 die vervolgens werd
voorgelezen en voorgesteld aan de Partijraad.
In het kort kwara het hierop neer dat C.P.'86 aan de C.D. voorstelde om voor de
komende Tweede Kamerverkiezingen samen een Itfstverbinding aan te gaan. Mocht
e.e.a. zijn besluit krijgen die avond, dan claimde C.P/86 de plaatsen 2,4,6,8,10
enz. op de gezamenlijke verkiezingslljst.
Het voorstel werd positief ontvangen door de Partijraad.
N.a.v. dit voorstel werd geadviseerd dat e.e.a. onmogelijk was.
Er is alleen een kans van slagen aIs er een fusie tot stand komt. Voorts werd
de aanwezigen verteld dat e.e.a. een hoop geld kost en dat er weer diverse muta-
ties moeten plaatsvinden, de /19.000,-- is reeds gestort, verkiezingslijsten
moeten veranderd en vernieuwd worden en mensen die nu op een leuke verkiesbare
plaats staan moeten deze opgeven t.b.v. mensen van C.P.'86.
De Partijraad werd dan ook geadviseerd een fusie of niets.
Hierna werd afgesproken dat alle C.D.-Kring Voorzitters nun zegje mochten doen
op hetgeen de C.D.-vergadering had voorgesteld.
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Vervolgblad nr.: 1

Informatlerapport nr.: 2

Vanuit de C.D. gezien vindt men de C.P.'86 een te kleine party.
N.a.v. de Europesche verkiezingen deelde Janmaat mede dat de uitslagen in de diverse
omringende landen en in Nederland perspectief bieden voor de C.D. voor de a.s. Tweede
Kamerverkiezingen. Er moet voor die tijd nog behoorlijk hard gewerkt worden en men rekent
erop, 4*t zoals het er nu bjjstaat, zeker op 2 zetels voor de C.D., mogeljjk 3.
De verkiezingsljjst van de C.D. voor de Tweede Kamer bljjft getiteld
"Lijst Janmaat /Centrum Democraten".
By punt 5 van de agenda (Dagelijks Bestuur) deelde Janmaat mede dat het plan er ligt
om het C.D.-D.B., na de 2e kamer verkiezingen, uit te breiden.
Het D.B. zal zelf 2 kandidaten voorstellen voor deze functies en iedere C.D.-Kring
voorzitter mag zich kandidaat stellen, mits hjj 2 kring-voorzitters-stemmen achter
zich krljgt. Dit laatste moet dan wel zwart op wit staan.

Punt 6 van de agenda( programme 2e kamer verkiezingen) werd uitgesteld. Was nog niet
geheel klaar. Janmaat zal het verder uitwerken en klaar maken, waarna het gezonden
zal worden naar alle C.D.-leden.
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Vervolgblad nr.: 3

Informatierapport nr.: 2

Bij punt 11 (Beraad-slagingen T.K.-campagne) deelde Janmaat mede dat er 300.000 folders
aangemaakt zullen warden voor de tweede kamer verkiezingen. Ook zullen er stickers gemaakt
worden die geplakt kunnen worden op een gulden c .q. rijksdaalder. Als de stickers klaar zijn
zullen ze naar de leden worden toegezonden. Deze stioers zullen voorzien zijn van een opdruk
van de C.D.
Bjj punt 13 van de agenda( financiele zken der party) deelde Janmaat mede dat de party er
f inancieel rooskleurig bijstaat.

Voor de rondvraag waren er geen vragen.
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Succes voor de Centrum Democraten (CD) .

Met het behalen van een zetel bij de Tweede Kamerverkiezingen op 6
September 1989, hebben de Centrum Democraten (CD) met lijstaanvoerder
Drs. H.JANMAAT een mijlpaal bereikt in de gestadlge opkomst van de
partij.

De In juni 1989 gehouden Europese Verklezlngen hadden met rulm 31.000
op de CD uitgebrachte stemmen, reeds aangetoond dat JANHAAT de slag om
de gunst van de extreem-rechtse kiezer definitief had gewonnen van de
rivaliserende Centrum Partij '86. De opmars van de CD zette zlch
sindsdien voort en resulteerde uiteindelijk in ruim 81.000 stemmen
(0,9X van het totaal) tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Evenals
voorheen boekten de CD ook nu veer het meeste electorale succes in de
grote steden, waarbij in Rotterdam met 3,42 van het aantal uitgebrachte
stemmen de hoogste score werd behaald.

In het licht van de niet aflatende negatieve publicitelt rond de CD en
de tamelijk amateuristische verkiezingscampagne, die bovendien
gekenmerkt werd door civiel-rechterlijke procedures aangespannen door
opposanten, is het veroveren van een Tweede Kamerzetel door JANMAAT
opnerkelijk. De voor de hand llggende conclusie is dat de CD profijt
hebben bij iedere vorm van publlciteit en dat het kiezerspotentieel van
de partij met name in de oude wijken van grote steden ontvankelljk is
en blijft voor de xenofobe parolen van de partij.



Of JANMAAT erin zal slagen on de nieuv verworven posltie van de CD de
stabillselen en verder uit te bouwen moec worden afgewacht. Felt is dat
de hiatorle van de vootmalige Centrum PartiJ, vaaruic de CD tenalotte
is voortgekoaen, heeft aangetoond dat factievorming en onderllnge
rivaliteit onlosmakelljk verbonden zijn met het lot van extreem-rechtse
partijen In Nederland. Bovendlen is JANMAAT ook in de CD-gelederen een
controversieel figuur, die meer door rancune dan door helder politick
inzlcht gedreven wordt en voorts gespeend is van leiderscapacltelten.

Het succes van de CD zal waarschijnlljk een positieve uitstraling
hebben op andere rechts-extreme groeperlngen in Nederland. In dlt
verband kan worden opgemerkt dat leden van het JONGEREN FRONT NEDERLAND
(JFN) ten behoeve van de CD hand- en spandlensten hebben verleend
tijdens de canpagne voor de Tweede Kanerverkiezingen, zonder dat er
overigens sprake is van een offlclKle relatie tussen de partij en het
JFN. Ofschoon JANMAAT kenbaar heeft gemaakt dat de
steun van dergelijke rechts-extremistische jongeren na het behalen van
de Kamerzetel niet meer gewenst is, zal hlj het zich toch .niet kunnen
permitteren on hen zonder meer terzijde te schuiven. Een aantal van
deze jeugdigen vormt namelijk de kern van de off icie'le CD jongerengroe-
perlng Centrum Democraten Jongeren Aktief (CDJA). Ook zal JANMAAT de
steun van dergelijke jongeren in willen roepen om zich in de toekomst
te kunnen weren tegen de opposltie van anti-rascisme en anti-fascisme
groepen. Binnen de partij is men vastberaden om een tweede "Kedichem"
te voorkomen.

De nieuw verworven status van JANMAAT als lid van de Tweede Kamer zal
hem in het buitenland ongetwijfeld meer aanzien geven bij geestverwante
partijen.

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de Westeuropese trend rond
rechts-extremistische partijen, veroorzaakt door de blijkbaar wervende
kracht van onbeschroomd uitgedragen xenofobe opvattingen, zich nu ook
in Nederland manifesteert ten gunste van de Centrum Democraten. Daarbij
moet wel worden aangetekend dat het gebrek aan charisma en leiderscapa-
cltelten blj partijleider JANMAAT op dit moment nog voorkomt dat de CD
een meer dan marglnale factor in de Nederlandse politick vormt.
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: Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,

Betreft: CD

HierbLj zend He u een kopie van een pamflet van de Centrum Damocraten (CD) dat
in de wijk bet "Oude Noorden" te Rotterdam buis aan huis is verspreid n.a.v. de
knmende gcnccnteraadsverkiezingen op 21-3-1990.

Vanaf zaterdag 3-3-1990 zal bet pamflet in heel Rotterdam huis aan huî 'warden
\vprspreid.
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STEM LUST 12
LIJSTTREKKER RIEFF

ONZE 10GEMEENTERAADSPUNTEN:

1. Invoeren referendum
2. Stop "Anti Nederlander Beleid'
3. Verbod op vivisectie
4. Schoner milieu zonder belastingverhoging
5. Stop afbraak bejaardentehuizen en ziekenhuizen
6. Moedwillige aldsbesmetting onder strafrecht
7. Stoppen subsidies die etgen bevolking ondermijnen
8. Stoppen gezinshereniging voor minderheden
9. . Nederlanders voorrang bij betaalbare woningen

10. STOP VREEMDELINGENSTROOM
er zijn meer dan genoeg asielzoekers

Vraag inlichtingen aan het landelijk secretariaatj
tel.: 070 - 346.92.64, postbus 84 - 2501 CB Den Haag
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Als U tevreden bent Als U vindt dot de
over het politieke beleid zittende partijen het

moet U deze folder goed doen, moet U
niet lezen. maar verder slapen.

Maar:

• Als ook U vindt dat er een ANTI-NEDERLANDERBEIMID wordt gevoerd door V.V.D., C.D.A.,
en P.v.d.A., tees dan verder.

• Als ook U vindt dot onze stad door de gcmeenteUjke polittci stelselntatig wordt ajgebroken,
• Als ook U vindt dat de plaatselijke overbeid de minderbeden bevoorrecbt ten koste van de

Nederlanders,
• Als ook U vindt dat met ons belastinggeld wordt gesmeten, waardoor er voor de eigen

bevolking steeds minder geld is en wij ten van de armste landen van Europa ztjn geworden;

Dan wordt bet tijd de CD te gaan stemmen!

De CD is de enige politieke portij, die opkomt voor de belangen van de eigen Nederlandse bevolking. Wij
vinden dat hef argdopen moet zijn met het behandelen van de minderheden alsof het moderne heilige koeien
zijn.

Dus: stoppen met het Anti-Nederlander beleid. Out: Geen voorrang voor minderheden voor banen bin
en andere overheidsinstellingen. De CD vindt dot de Politie Nederlanders in dienst moet nemen. De CD vindt
het ongehoord dat op de stadhuizen of en toe minderheden-ambtenaren vertellen dat er voor ons geen plaats
of geen huis isl Asielzoekers gaan voorJ Grote en mooie panden worden van overheidswege aangekocht en
met ons belastinggeld verder ingericht voor de grote gezinnen van de minderheden. Het iijkt wel of de
Nederlanders geen rechten meer hebben. De overheid wil verdoezelen dat het minderhedenbeleid
onbetaalbaar wordt en onze samenleving in het honderd draait. Niet voor niets stijgt de eriminaliteit en zijn
er vele analfabeten en dakiozen. Een voor ons land tot voor kort ongekend verschijnseJ.

We voelen ons in onze eigen stad soms niet thui$. Wij vinden dat het afgelopen moet zijn met het
bevoprrechten van de minderheden op kosten von de Nederlandse belastingbetaier en van onze sociale
premies. Om alle fratsen te betalen, wordt van de eigen bevolking steeds meer belasting geheven en gaan
de uftkeringen omlaag. Dat we ons hele leven premies hebben betaald, deert de Keren politic! nieti Ook de
Gemeente is er sterk in nieuwe belasftngen te verzinnen en de bestaande tarieven forj te verhogen.

De grote politieke partijen maken er een zootie van. Zij schijnen er plezier in te scheppen turn eigen kiezers
zoveel mogelijk bij de neus te nemen en in de ellende te storten. Er zijn nu landeiijke plannen om er £en miljoen
nieuwe woningen te gaan bouwen. Een aantal daarvan in onze stad. Een groot gedeelte daarvan is bestemd
voor huisvesting van minderheden en asielzoekers. Er komen er zeker nog velen in de negentiger jarenl De
CD wif daar een stokje voor steken.

Als ook U vindt dat het ANDERS moet en BETER kan, steun dan de CD. Helpt U ons het desastreuze beleid
wijzigen. Breng onze mensen in de Raden. Wij zijn niet bang voor de grote politieke partijen. Wij steilen het
verkwanselen van onze belangen aan de kaok. De CD is onatnankelijk. Daarom staan wij politick sterk. U kunt
nu iets voor onze geploagde stad doen; Stem CD

STOP discriminatie
van

Nederlanders
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IV. ANTIDEMOCRAHSCHE STROMINGEN

RECHTS-EXTREMISME IN WEST-EUROPA

Extreem-rechts in West-Europa ontwikkelt zich sneller dan de wetenschap kan
bijhouden.

Ook in Nederiand is bij de laatste verkiezingen voor Tweede Kamer en
gemeenteraden een trend a'chtbaar geworden die wijst op groeiende waardering
voor extreem rechtse polrtieke opvattingen van bjjvoorbeekj Centrum Democraten
en Centrum Parti '86. Janmaat kon met 0.9% van de stemmen terugkeren in de
Kamer terwijl zijn partij in maart van dit jaar een nieuw hoogtepunt bereikte toen
beslag kon worden gelegd op 11 gemeenteraadszetels, waarbij in sommige
gevallen tot 6% van de stemmen werd gehaald.
De ontwikkelingen van de afgetopen jaren hebben in wetenschappelijke kring in
verschillende landen van Europe geteid tot nogal wat bespiegelingen over het
fenomeen rechts-extremisme. Hieronder zal kort worden weergegeven wat in grote
lijnen de waamemingen zijn.

KARAKTERISERING

In vrijwel alle Europese landen zijn organisaties te vinden die aansluiten bij het
fascistische gedachtengoed, zonder dat deze overigens openlijk daaraan refereren.
Organisaties als het Front National, het Vlaams Blok. de Republikaner, de
Scandinavische Voortuitgangspartijen, het Oostenrijkse FPO, en ook de Centrum
Democraten krijgen nun aanhang dan ook niet in de eerste plaats vanwege een
mogeiijke aantrekkingskracht van nationaal-socialisme of fascisme, maar vooral
omdat zij er in slagen zich te etaleren als een weliswaar uiterst rechts maar niettemin
geloofwaardig democratisch aJtematief.
De nieuwe rechtse partijen zijn in tegenstelling tot het fascisme in het begin van de
eeuw niet revolutionair, niet gericht dus op een radicate omverwerping van de
bestaande orde. Ze richten zich meer op restauratie van een homogene cutturele
gemeenschap met een sterke Rationale identiteit, en op nerstel van orde en gezag.
In het algemeen is er sprake van een zeer heterogene groep kiezers en leden van de
rechtse partijen, met een toestroom niet alleen uit de extreem-rechtse subcultuur
maar ook uit de recrrtervleugels van de gevestigde partijen. Onderzoek naar leeftijd,
religieuze binding, leefomstandigheden en opleidingsrweau van het electoraat heeft
niet geleid tot een centrale noemer. Wei heeft het bjjvoorbeeld aangetoond dat de
aanhang gevonden wordt in zeer verschillende beroepscategorieen, en dat het
geijkte beeld van het electoraat als typisch grootstedelijk fenomeen "inmiddels toe is
aan een plaatsje in het museum van de sociotogische misvattingen*, zoals een
waamemer opmerkte.
Het succes van de meeste rechtse partijen lijkt gelegen te zijn in de populistische



aanpak: een strategie van machtsvorming die gebaseerd is op veronderstelde
kennis van de volkswfl en zich poogt te legitimeren met een beroep op het gezonde
verstand van de man in de straat. Dat vereist wef charismatische leiders met wie het
volk zich kan identificeren en die op nun beurt zich een wanen met het overgrote
deel van de bevolking.

•NATIONAAL-POPULISME"

Populisme en nationalisms zijn twee kanten van dezelfde medaille. In
wetenschappelijke kring wordt daarom steeds vaker de term nationaal-populisme
gehanteerd om het fenomeen te benoemen. Het populisme veronderstelt een grote
mate van overeenstemming tussen het volk en zijn pditieke leiders, het mikt op
identificatie van de eenling met de groep, het versterkt het "wij-gevoel". terwifl het
zich gelijkertijd afsluit voor anderen, vreemden. Een kenmerk van het rechts-extreme
palet is dan ook een streven naar wat genoemd kan worden "het Europa van de vrije
volken" hetgeen zich vertaalt in teuzen als "Nedertand voor de Nederlanders", "Eigen
volk eerst", "Deutschland den Deutschen", en (de andere kant van de medaille)
"Auslander raus".
De bepaald niet nieuwe gedachte erachter is dat historisch en cultureel bepaalde
eigenschappen van buitenlanders zich niet verdragen met de "eigen" cultuur en dat
rassenvermenging tot degeneratie en aantasting van de zuiverheid teidt. I

Algemeen zijn de onderzoekers het er over eens dat een stem op een rechts-
extreme partij eerder een sociaJe dan een ideologische achtergrond heeft.
Trefwoorden zijn werkloosheid, onzekerheid over de toekomst in het licht van
rationalisatie in het bedrijfsleven, vereenzaming, verslechterende teef- en
woonomstandigheden, gevoelens van onveiligheid, en angst voor criminaliteit.
De stemmenwinst voor nationaal-populistische partijen moet in vele gevalten ook
gezien worden als een uiting van ongenoegen over de poTrtiek van de gevestigde
traditionele partijen, die verantwoordelijk gehouden worden voor bijvoorbeeld hoge
belastingen of een al te liberals houding waardoor criminaliteit en onveiligheid
konden toenemen. Pditieke en financiele schandalen waarbij bewindspersonen



betrokken zijn kunnen nog een extra impute aan dit ongenoegen geven. De bloei
van extreem-rechts moet daamaast in belangrijke mate gezien worden als een
negatief effect van jarenlange "positieve discriminatie".

SITUATE IN NEDERLAND

Zoals gezegd is er een bescheiden groei te constateren in de waardering voor
Centrum Democraten en de Centrumpartij'86, tot uiting komend in zetelwinst op
landelijk en lokaal nh/eau. Tegelijkertijd kampt het burgertijke extreem-rechts in
Nedertand met het probleem dat het in de figuur JANMAAT geen aantrekkelijk
gezicht heeft en dat het door onderlinge naijver verdeeld wordt in een aantal
kampen. Pogingen om in deze srtuatie verandering te brengen, hebben tot op
heden geen succes gehad. Er moet evenwel rekening gehouden worden met de
mogelijkheid dat jonge ambitieuze en talentvolle mensen nu de kans grijpen om een
snelle carriere in de pditiek te maken, naar het voorbeeld van de welbespraakte,
keurig geWede, inteligente 28-jarige Rip DE WINTER in Belgie. De eerste signalen
dat ook in Nedertand het talent staat te trappeten, zijn reeds opgevangen.
Voor de komende jaren moet eveneens rekening gehouden worden met tenminste
een gelijkblijvende en wellicht nog enkjszins stijgende aanhang voor partijen als CD
en CP'86. Een van de grote pditieke thema's van de komende jaren, te weten het
milieu, betekent voor vele kiezers waarschijnlijk in de eerste plaats lastenverzwaring
in de vorm van aJertei milieutoeslagen, zonder dat daar op korte termijn
waameembare verbetering van de directe levensomstandigheden tegenover staat.
Door de CD wordt dit nu al vertaald als onduidelijk beleid dat over de rug van de
kleine man wordt uttgevoerd, "de man in de straat wordt uit z'n autootje gepest".
In de sfeer van nationaal-popuHsme kunnen ook subcutturele groepen als het
oorspronkelijk uit de Nedertandse Volksunie voortkomende Jongeren Front
Nederland prima gedijen. In het afgelopen jaar is er in die kring herhaaldelijk uiting
gegeven aan het vertangen om de opteving vergezeld te doen gaan van klad- en
stickeracttes en het routinematig provocerend optreden tijdens bijvoorbeeW
voetbalwedstrijden, maar ook van hardere acties. Met de recente overstap van JFN-
voorman naar de "burgerlijke" CP'86 en zijn advies aan de JFN'ers
hem daarin te volgen, lijkt het JFN zijn langste tijd echter gehad te hebben. Of een
en ander een radicaisering van de CP'86 zal betekenen moet worden afgewacht:
zoals al aangegeven, is er de extreem- rechtse politieke partijen veel aan gelegen
om een fatsoenlijke indruk te maken.

Doorde



Met net succes van extreem-rechts is ook de tegenbeweging weer nieuw leven
hgeblazen, met alle kans op polarisatie van dien. Probleem is dat politieke
actiegroepen, gericht op bestrijding van nationaal-populisme, het dikwijis niet al te
nauw nemen bij de bepaling van wat rechts is. De kans op gewelddadige
confrontatie neemt hierdoortoe: hier en daar werden geluiden gehoord als zou het
tijd zijn voor een nieuw "Kedichem".

J
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RECHTS-EXTREMISME

Infolding

De golf van geweld tegen asieteoekers en andere alkxhtonen in met name Duitsbnd
vormt de aanteicling voor dit overzfcht van extreem-rechtse organisaties en groeperingen
in Nederiand. In brede kring de is vraag gerezen of ook in Nederiand waar de relatie
autochtonen-aNochtonen hoog genoteerd staat op de agenda van net pditieke en
maatschappelijke debat, met dergeljjke uitwassen rekertng moet worden gehouden. Het
ligt voor de hand om bij de beantwoordhg ook net initierende en katalyserende
vermogen van extreem-rechtse organisaties te betrekken.

Extreem-rechtse politieke partifen

De Centrum Democraten van Ore. H. Janmaat en de Centrum Partij '86
kunnen worden getypeerd als extreem-rechtse partijen. Zj

onderscheiden zich door een programma dat, in tegenstelling tot het fascisme in de
jaren '20 en '30, geen rassenteer Kent en niet is gericht op een radicale omverwerping
van de bestaande orde, maar op restauratie van een homogene culturele
gemeenschap met een sterke nationale identiteit en op het herstel van orde en gezag.
Beide partijen zijn restanten van de Centrum Partij die in 1964 ten onder ging in hevig
geruzie tussen Janmaat en andere prominenten, die hem zijn teiderschap betwistten.
In de opbouw van een partijstructuur lijkt de CD het best geslaagd; landelijk zijn enkete
honderden teden georganiseerd in zogenoemde kringen en op verschillende niveaus
vinden regelmatig bestuursvergaderingen plaats. CP '86 is slechts in naam een partij.
Ook na de uitnodiging van aan de teden van het Jongeren Front Nederiand -
een inmiddels opgeheven organisatie van militante extreem-rechtse jongeren, waarvan

voorzitter was- om toe te treden tot CP '86, bedraagt het tedental minder
dan 150. Voor beide organisaties getdt dat slechts enkete tientalten teden min of meer
regelmatig ledenvergaderingen bijwonen en anderszins actief zijn. Bectoraal zijn CD en
CP '86 van marginale betekenis. De CD is met Janmaat vertegenwoordigd in de
Tweede Kamer en maakt verder in drie provincies en elf gemeenten dee) uit van de
vertegenwoordigende lichamen. CP '86 heeft zitting in vter gemeenteraden. Bij de
verkiezingen voor de Provinciate Staten in 1991 werd, landelijk gezien, een procent van
de stemmen op de CD uitgebracht. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht
liep het percentage CD-stemmers echter uiteen van 3,7 tot 4,5%.
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Bvaluatie: Datum bericht : Bijlage(n):

Betreft: Provinoiale Staten-verkiezingen.

Hierbij voeg ik eon artikel uit de Alkmaareche Courant m.b.t. de
Statenverkiezingen op 6 raaart 1991, met name handelend over de
Centrum-Denocraten en de Centrunpartij '86.

4) anlere mbrieering vereist.



CD en CenSrumpartij >86
.het eerst in kieskring Alkmaar

t •

(Van onze verslaggever)

ALKMAAR—De Centmmdemo-
entra (CD) en de Centnunpartij '86
(•{splitting CD) doen bij de staten-
verkieEiiiffen van 6 maart voor het
east mee in de kieskring Alkmaar.
Vier Jaar geledcn lukte het de recht-

se splinterpartijen niet zich kandi-
daat te ttefien, omdat de kiezenon-
denteuning vooiaf (twintig handte-
keningen) omtbrak. Nu zijn zij daar
wel in geslaagd. Burgemeestor J.
Pop van Alkmaar betreurt de jong-
ste ontwikkelingen. ,,Maar de de-
mocratic kan dit best aan. Gelukkig
doet het zich niet voor bij de raads-
verkiczing", aldns Pop.

Het Ami Discriminatie Euro uit
Alkmaar meent, dat overheden te
gemakkelijk in een dergelijke hou-
ding berusten. Coordinator H. Koe-
man: ,,Er rijn al wecr pamfletten
verspreid, onder meer in De Hoef.
We moeten ons wel realiseren dat de
activiteiten van deze partijen bij de
mensen tegen wie geageerd wordt,
heel hard aankomen. Het zou beter
rijn wanneer de overheden eens se-
rieus werk maken van bij voorbeeld
het opheffen van achterstandssitua-
ties bij minderheden of andere
maatregelen in het kader van een
anti-discriminatiebeleid. Zo drin-
gen wij er al geruime tijd op aan het
ambtenarenkorps een afspiegeling
te laten zijn van onze multiraciale
samenleving. De overheid moet ook
op dit punt net goede voorbeeld ge-
ven."

Bij de politic Alkmaar was overi-
gens gisteren nog feen aangifte ge-

Statenlid E. Neef: ,,Het zijn net
ettergezwellen die af en toe de
kop op steken."

daan van verspreidmg van pamflet-
ten met een discriminerende in-
houd.

Naar de mening van het Alk-
maarse statenlid E. Neef (PvdA)
moeten de democratische partijen

de kiezers oproepen niet via CD en
Centrumpanij '86 bun ongenoegen
over de politick tot uiting te bren-
gen. ,,Keer op keer is bewezen dat
deze groepen maatschappelijk ge-
zien niets voorstellen. Alleen in de
verkiezingstiid roeren zij zich,
vooral in tijden van crises. Er zijn
weinig recepten tegen. Onkruid ver-
gaat niet."

De lilst voor de CD wordt aange-
voerd door J. Janmaat (lid Tweede
Kamer) en bestaat uit 27 kandida-
ten, die vrijwel allemaal uit Am-
sterdam en Haarlem komen. Jan-
maat is woonachtig in Den Haag en
heeft te kennen gegeven dat, als hij
in de provinciate staten wordt geko-
zen, naar Noord-Holland zal ver-
huizen. De Centrumpartij '86 wordt
aangevoerd door de Alkmaarder J.
Wiepjes. De nummers vijf en zes
zijn ook Alkmaarders: G. Franseu
en F. Mazereeuw.

De Socialjstische Partij vaardigt
als nummer 4en de Alkmaarder D.
Graatsma af. De tweede man op de
lijst is J. van Schaik uit de kaasstad.
D. Westra uit Alkmaar staat num-
mer zeventien op de lijst van De
Groenen. Onze regio wordt voor
D66 vertegenwoorcu'gd door G. Le
Belle (veertiende) uit Schoorl, E.
Ros uit Bergen staat negentiende en
M. Maassen uit Alkmaar is nummer

21. Op de WD-lijst staat M. Wig-
man uit Heiloo nummer zeven. Zijn
plaatsgenoot F. Neefjes staat 26.
Wethouder L. Worm uit Alkmaar is
dertigste op de lijst De eerste kan-
didaat uit deze regio die op de
CDA-Iijst voorkomt is J. Groene-
veld uit Alkmaar.

Mevrouw K. de Vre-IJisberg uit
Egmond aan den Hoef staat zevende
voor Groen Links en D. Groen ui t
Alkmaar staat 21e. Voor d^ PvdA
staat M. Koopman-Krijt uit Bergen
achtste, E. Neef uit Alkmaar is
nummer negen, K. van der Zel'uit
Groet veertiende en C. Manschot uit
Bergen viiftiende. Oud-wethouder
J. Meulink uit Schoorl staat 21e
voor de socialisten en J. de Boer uit
Heerhugowaard staat nummer 23.
Op de VCN-Iijst (orthodoxe com-
munisten) staan W. Gomes (negen)
en J. Bosma (zeventien) uit Heiloo.

(;.SH-m&: .\. -
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Links rachts- confrontatie

Mint
2263142-94 29 februari 1996
DMtttandwdMl
Directie Democratische Rechtsorde

Conform da toezegging ontvangt u hiarbij een eainanvattitig
van h«t ondarhoud dat medewerkers van mijn directie mat u
hadden op 20 fabruari 1996. Volledigheidshalve is hieraan
toegevoegd een eerste korte analyse van bet verloop van de
in bet onderhavige kader op 24 februari 1996 te Zwolie
gehouden deraonotratiea.
Gaarne draag ik zorg voor de beantwoording van eventuele
nadere vragen aangaande dit onderwerp.

HET HOOFD VAN DE BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST,
voor deze,
De Directeur Democratisohe Rechtsorde,

POMBut 20010
2SOOBA •
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Bijlage 1 bij BVD-brief nr. 2263142-94

CSNTRUMDEMOCRATEM OP BUN RETOUR

Na het electorale auccea bij de gemeenteraadsverkiezingen
in 1994 is het bergafwaarts gegaan met de Centrvundemocraten
(CD). Bet ledental is kleiner dan tweeduizend met de
aantekening dat in toenemende mate de neiging bestaat niet
meer t« voldoen &an de betalingsverplichtingen
voortvloeiend uit het partijlidmaatechap. De partij werd
geplaagd door achandalen en interne conflicten en een deel
van de gekozen gemeenteraadsleden etapte over naar andere
partijen, ging op persoonlijke titel verder of bezette
eimpelweg de zetel niet. Absoluut dieptepunt waren de
verkiezingen voor d* gemeentelijke herindeling van de regio
Den Bosch op 29 november 1995. De partij noest hi«r haar
drie zetels inleveren. Meer gentatigde CD-ers meenden hierin
een landelijke trend te herkennen en zochten de oorzaken
ondermeer in een verminderd aantal asielzoekers en een
acherpere opstelling van de WD. Deze atroming raeende dat
het tijd werd voor herbezinning op de partijkoerc.

Partijvoorzitter Jamnaat had een beduidend minder
realistische kijk op de eituatie. Bij weet het debacle in
de Brabantse hoofdstad aan het persoonlijk diafunctionexen
van de CD-vertegenwoordiging aldaar, geoombineerd met
verkiezingsfraude. Zijn oplossing was "er keihard tegenaan
gaan" hetgeen uitmondde in wat verbaal vuurwerk in diverse
gemeenteraden door CD-raadsleden. Dit zou kunnen worden
beschouwd ale een prelude op wat, gechargeerd, als
voorjaarsoffensief kan worden betiteld, Een nieuw fenomeen
speelt echter evenzeer een rol: "Gabbers*.

Gabbers

Bij "Gabber" io er sprake van een nieuw fenomeen. Bet
betreft hier een subcultuur van jongeren die zich verenigen
onder een aantal gemeenechappelijke noemers te wetent de
zogenaamde Gabberhouse-muziek, Gabberhouse-parties en een
uiterlijk waarvan het kaalgeschoren hoofd en het, veelal
van een Nederlanda vlaggetje voorziene 'bomberjack', de
meest opvallende kenmerken zijn. "Gabbers" worden ook
aangetroffen in het skinhead milieu en onder jonge
voetbalsupporters. Bet vlaggetje staat voor opvattingen van
xenofoob-nationalistische aard die het gemakkelijkst kunnen
worden satnengevat ale "Nederland voor de^ Nederlanders".

v*

Sociaal/eociologische typering is thane nog lastig. D« in
de kranten geciteerde opmerkingen echter vaji "een
Rotterdamse deskundige* als zouden gabbers Nederlandse
blanke jongens zijn van arme gedepriveerde ouders uit oude
stadswijken kan geenszins worden onderschreven. Bet
fenomeen is breder dan dat.



Bijlage 1 bij BVD-brief nr. 2263142-94

De gabbercultuur is groeiend, omvat enkele duizenden
aanhangers en wordt over heel Nederland aangetroffen. Voor
alle duidelijkheid: er is geen structuur, er zijn geen
leidersfiguren en er is geen eprake van een diepgewortelde
ideologic. Niet elke gabber IB reohta; er zijn rechtse
gabbers.

Hedio november 1995 maakte de pers melding van epanningen
tuBsen "Gabbers" en allochtone leerlingen van het Baag»e
Hofstadcollege. De sohooldirectie besloot na een aantal
incidenten tot een verbod op het dragen van een Nederlands
vlaggetje ozndat het een racistische uiting zou zijn en de
"White Power" gedachte zou uitdragen. Staateeecretarie
Netelenboe van Onderwijs aprak in het openbaar haar steun
uit aan acholen die tot een verbod meenden te moeten
overgaan. CD-leider Janmaat trok vervolgens in de Tweede
Kamer een vergelijking met de Tweede Wereldoorlog, toen de
Nederlandse driekleur ook verboden was.

De Rationale Volkepartij/CP'86 (NVP/CP'86) speelde hier
handig op in door foldezractiee te houden bij Rotterdamse en
Haagee scholen, steun betuigend aan d« "Gabbers" en met de
achterliggende gedachte om zieltjes te winnen. Oproepen
onder Rotterdam*e "Gabbers" tot deelname aan een NVP/CP'86
demonetratie op 23 decenber 1995 te Rotterdam onder het
motto "Eerheretel van de Nederlandae Driekleur" leverde 100
meedemonetrerende "Gabbers" op tegen een opkomst van 50
NVP/CP'86-ers.

We noeten vaststellen dat het vlaggetjeaincident ale het
ware het trigger-event is geweest dat de aansluiting van
georganiseerd extreem-rechts aan de gabber subcultuur tot
stand heeft gebracht althans heeft gekatalyseerd.

Dat dit naar meer smaakt moge duidelijk zijn. Bet
Rotterdamse CP'86-gemeenteraadelid _ en het Utrechtee
CD-raadslid nanen het initiatief tot*een
eoortgelijke, rnaar nu gezanenlijke CD/CP'86-demonstratie in
Rotterdam op 3 februari 1996. Toen deze - inmiddels
verboden - demonstratie op de bewuste zaterdag toch dreigde
plaats te vinden, werd een groot aantal kopstukken naast ,

', ) en oud CP'86 voorzitter : ook de i
eveneens deelnereende ex-NVU voorzitter Glimmerveen en ANS-
leider 1 , alsmede een aantal in het geweer gekomen
anti-fascisten gearresteerd. , !

*̂ i

Naar het fenomeen "Gabbers" wordt thans wetenschappelijk j
onderzoek gedaan door het Hillem Pompe Instituut van de
Rijksuniversiteit Utrecht onder auspiciSn van professor

in opdraoht van de BVD.



Bijlage 1 bij BVD-brief nr. 2263142-94

Voorjaarsoffensief

In Rotterdam leidde het succe* van de NVP/CP'86 tot
toenadering tusaen local* CD-ers en leden van de NVT/CP'86.
Deze partij immers, bleek iedere keer weer in otaat tot
kleinschalige maar niettemin geruchtmakende demonstrative
waarbij nu ook aansluiting lijkt te worden gevonden bij een
nieuwe jongeren-categorie, de "Gabbers". Het name de vat
jongere CD-era zien in samenwerking bij dit soort
evenementen een impuls voor hun partij, die zich in een
impasse bevindt.

De top van de CD huldigt de opvatting dat ad hoc eamengaan
net de NVP/CP'86 kan bijdragen aan de broodnodig geaohte
profilering van de eigen partij. Van fundamentele,
ideologieche toenadering is geen sprake. Het ligt in de
lijn der verwachtingen dat een en ander kleinechalig zal
blijven. Het organisatie vermogen binnen georganiseerd
extreem-rechte was en is gering, onderlitige
meningsverschillen en conflicten zijn er in overvloed,
terwijl het zeer de vraag ie of "Gabbers" zich vaker dan
incidenteel en meer dan oppervlakkig voor de kar van CD en
NVP/cp'86 willen laten spannen.

De op 24 februari 1996 in Zwolle gehouden demonstratie,
waarvan de organisatie meer een CD dan een NVP/CP'86
aangelegenheid was, maakt wel duidelijk dat in ieder geval
de aansluiting CD-Gabber nog niet echt een felt is. Een en
ander heeft echter wel de tegenetelling Nederlands rechts-
allochtoon bevorderd.

28 februari 1996

1
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Ambtsbericht

Uwkanrrwrk Qntkanmgrk datum
2283370-62 27 november 1996
DtemtoncftRJMl

Dircctie Democratischc Rechtsorde

Hicrbij bericbt ik u dat de Binnenlandse Vellighcidsdienst in bet kader van de
uitvoering van zijn wettelijke taak de beschikking heeft gekregen over de hieronder
vermelde informatie.

Op 2 november 19% heeft er een speciaal uitgeschreven partijcongres van de
Nationale Volksparty / Centrum Partij '86 (NVP/CP'86) plaatsgevonden in de
Dynamostraat te Rotterdam. Dit omdat ongeveer 20 procent van de partyleden
hierover een verzoek had ingediend. Naast leden werden ook een drietal journalisten
uitgenodigd.

De agenda van de vergadering luidde als volgt:
- Opening door de vice-voorzitter de beer
- Het aan de kaak stellen van de illegale fusiebesprekingen met de CD, gedaan door

enkele bestuursleden van CP'86
- Het royement van de heer en de uitspraak van de beroepscommissie

hierover.
- Het functioneren van het huidige partybestuur van de NVP/CP'86.
- Wijzigingsvoorstellen betreffende parttystatuten.

De vergadering was uitgeschreven door'. (die in de ogen van de leden
van het zittende dagelijkse bestuur geroyeerd was; zij beschouwden het initiatief van

' dan ook als niet statutair). Er wordt hi de uitnodiging op gewezen dat
de heer op de bpofdbcstuursvergadering van de NVP/CP'86 van 20
oktober 1996 bevestigd is als lid van het dagelyks bestuur en dat thans alle andere
leden van het dagelijks bestuur zich op bun positie beraden.

PoslUoZOOlO

2500 EA 's-Gravmh«ge



Verloop van de vergadering:
Ongeveer 70 personen waren aanwezig op de vergadering. Hieronder bevonden zich
onder andere volgende personen:

GLIMMERVEEN, Joop

Direct na aanvang van de vergadering werd door middel van stemming het oude
bestuur afgezet, een interim dagelijks bestuur benoemd (vice voorzitter
plv. secretaris en penningmeester ).
Door dit nieuwe bestuur werd het royement van en (dat op
28 oktober 1996 door het toemnalige dagelijks bestuur werd uitgesproken) ongedaan
gemaakt.
Hierna vonden er opnieuw verkiezingen plaats en werden en

in het nieuwe bestuur gekozen als voorzitter en secretaris.

In de loop van de vergadering werd door mcdegedeeld dat de pers nu
toesteraming kreeg om binnen te komen, zodat'iedereen die niet in beeld wenste te
komen de gelegenheid kreeg om weg te gaan.

Door en gastspreker GLIMMERVEEN werden toespraken gehouden.
De toespraak van zat vol met tcrmcn als: afrekenen met blanke
volksverraders, bloedige rassenoorlogen; parasiterende buitenlanders, spleetogcn,
nikkcrs en Marokkanen moeten het land verlaten; stop de Joodse overbmsing.
Spccialc aandacht besteedde aan . Zij mag pas na vijf jaar
afslanken in een werkkamp richting huis (in casu Suriname).

VAN DE BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST,

N.W.G. Buis
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Centrumpartij '86

Of* Hwmwk

2310432-52
OtenttoncMrdMi

Uulun

29 oktober 1997

Bijgaand zend ik U een notitie met 7 bijlagen over de 'Centrumpartjj '86' conform de
gemaakte afspraken op 22 oktober 1997.

Zo informatie gewenst wordt voor gebruik in formele zin kan aan de BVD een
verzoek om een ambtsbericht worden gericht.

Met vriendelyke groet

L

Potlbut 20010
2500 BA,

Bugokadrw
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Notide ove d 'Centrumart'86

Op 20 mei 1986 werd de Centrumpartij '86 "Eigen volk eerst"opgericht. De partij
kan gezien worden als de opvolger van de Centnunpartij (oprichting 1 1 raaart 1980)
die, na het vcrtrek van JANMAAT als voorzitter in 1984, eind 1985 failliet verklaard
werd.

In mei 1990 worden in een rechtzaak te Breda twee personen veroordeeld op
grond van artikel 140 sr. Hierbij wordt bet Jongeren Front Nederland (JFN). een
voortzetting van de het Nationaal Jeugd Front, de jongerenorganisatie van de
Nederlandse Volksunie, aangemerkt als een organisatie die het plegen van
misdrijven tot oogmerk heeft. Kort na deze veroordcling schrijft

, voorzitter van het JFN, in een brief aan de leden het JFN op te
heffen.Hij roept daarbij zijn aanhang op om zich aan te sluiten by de
Centrumpartij '86. In augustus 1990 neenat zitting in het CP' 86
bestuur als plaatsvervangend voorzitter. De overstap van en een
JFN aanhang van ongeveer 100 leden luidt een tijdperk van radicalisering van de
party in.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1990 weet de CP'86 "Eigen volk eerst" in drie
stcdcn, Den Haag, Utrecht en Amsterdam, een raadszetel te bemachtigen. De
aanhang van de partij groeit langzaam en bereikt in 1994 zijn 'hoogtepunt' met een
ledental van ongeveer 450. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1994 verovert de
party in 5 gemeemen en 4 deelraadgemeenten in totaal 19 raadszetels. Bij de tweede
kamerverktezingen in hetzelfde jaar bemachtigt de partij geen zetel.

Den Haag
Rijrwjk
Spijkeniwe
Hilvcrtum
Rotterdam
Zwolle
Alkmaar

(2 zetel* niet bemand)

1 zetel (niet bemand)
deelgemeente Delfshaven: 3 zctels (niet bemand)

Kralingen : 2 zetels (niet bemand)
Hoozvliet : 2 zcteU (met bemand}
Charloi* : 1 zetel (met actief)

deelgemeente Anuterdam Zeeburg : 2 zetels (niet actief)

Op 18 november 1994 wordt op een ledencongres voor het eerst gesproken over een
door te voeren naamsverandering van de partij te weten 'Nationale
Volkspartij/Centrumpartij '86'.

Op 20 december 1994 wordt een vereniging met beperktc rechtsbevoegdheid
'Nationale Volkspartii' opgericht en ingeschrcven bij de Kamer van Koophandel.
Statuten voor deze NVP zijn nooit opgesteld.

Op 6 juni 1995 wordt de eerder vermelde naamsverandering bij de Kamer van
Koophandel doorgevoerd en gaat de Centrumpartij '86 "Eigen volk eerst" officieel
Nationale Volkspartij/Centrumparty '86 heten. Tevens worden de statuten gewijzigd
en geheel opnieuw vastgesteld. Er is dus sprake van een naams- en statutenwijziging



maar er wordt niet gesproken over ten opheffing van de Centrumpartij '86 "Eigen
volk eerst". De organisaticstructuur en bet 'opereren' op locaal oiveau ondergaan
geen verandering. Het door de vereniging uitgegeven periodiek 'Centrum Nieuws'
beet met ingang van 1 januari 1995 'De Revolutionaire Nationalist*.

PC NVP/CP'86 anno 1997

Op 2 november 1996 is de Nationale Volkspartij/CP'geCNVP/CP'Se) de facto uitcen
gcvailcn.
Die dag vend in Rotterdam een bijeenkomst plaats van leden en een groep
geestverwanten uit Duitsland die daartoe waxen uitgenodigd

. Het tweetal was in de voorafgaande periodc door net
bcstuur geroyeerd - zelfs tot twee maal toe nadat een beroepscommissie bet
eerste royement op procedurele gronden ongeldig had verklaard - en de bijeenkomst in
Rotterdam had tot doel deze beslissingcn aan te vcchten.
Met de royementen bcoogdcn de relaticf gematigde elementen in bet bestuur van de
party de neo-nazistische factie te elimineren. De richtingenstrijd was al langer gaande;
een welkome aanleiding om te royeren vormde een TV-uitzending over
Extreem rechts met beelden van de Rotterdammer terwijl deze de bitler-groet bracht.

:, die de zijde van zijn geestverwant had gekozen, werd vervolgens geroyeerd.

Op 2 november claimden en de ovcrwinning. Zij wcrdcn in een ter
plaatse nieuw gevormd dagelijks bestuur opgenomen. In de daarop volgende maanden
werd het gekrakeel over de vraag wie zich ten rechte NVP/CP*86 mochtjaoemen,
beslecht in het voordccl van cum suis. De vcrliczcrs, onder wie en

;, kwamen cind februari 1997 bijeen en besloten tot oprichting van de Volks
Nationalisten Nederland(VNN). Het schisma was voltooid.
Het gezamenlijke ledental van NVP/CP'86 en VNN ligt ongetwijfeld veel lager dan de
ongeveer 300 die de NVP/CP'86 eind 19% telde.

r en hebben in 1997 nauwclijks initiaticvcn genomen om hun partij
landelijk weer op te bouwen. In feite vormen zij met het Rotterdamse raadslid
de huidige partij.
De huidige CP'86 wordt nog slechts in Rotterdam en Den Haag in de resp.
gemeenteradenvertegenwoordigddoor ;, en" '
Bestuursvergaderingen vinden namelijk niet plaats, het partijorgaan, de Revolutionaire
Nationalist waarvan de redactie grotendeels in handen van ligt, verschijnt
onregelmang (in feite dit jaar nog maar e^n nummer in januan), de contributie-inning
verloopt chaotisch, pogingen om de enkele tientallen leden te involveren zyn niet
waargenomen. Het tweetal heeft slechts een ambitie: te worden herkozen by de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 1998. Beider inkomen is daarvan volledig
afhankeHjk.
De enige verandering die administratief bij de Kamer van Koophandel is doorgevoerd
is het nieuwe bestuur. Geen naams- en statutenwijzigingen. De huidige leden waren
voor het overgrote deel ook al lid van 4de oude NVP/CP'86'. Wei zijn in een nieuw
periodiek, Centrum Nieuwsbrief, vcrandcringcn binnen de partij aangekondigd zoals
net omvormen van kringen naar gewesten.

Uit hun gedragingen, voor zover niet op publiciteit gericbt, en kontakten - natipnaal
zowel als interaationaal - kan slechts worden geconcludeerd dat zij en de huidige CP'86
(zoals de partij doorgaans wordt aangeduid) een onversneden neo-nazistische koers
varen. Het gaat daarbij om elementen als verheeriijking van nazi-Duitsland, racisme
(anders dan in het geval van xenofobie huldigt de racist de opvatdng dat het blanke ras
superieur is) en een anti-democratische gezindheid, in casu de een-partij en een-leider
staat. '



Naar onze opvatting blijkt noch uit het partijblad noch uit het partijprogramma noch uit
feitelijke activiteiten dat dc partij het democratisch proces op stelselmatige zeer ernstige
wijze vcrstoort.

Bijlagen:
1. Uittrcksel vercnigingenregister KvK 'Centrumpartij '86 "Eigen volk ccrst".

Statuten 27-1-1992.
2. Uittreksel verenigingenregister KvK 'Nationale Volkspartij/CP'86. Statuten 6-6-

1995.
3. Uittreksel verenigingenregister KvK 'Nationale Volkspartij' van 20-12-1994.
4. Bestuursmutaties NVP/CP'86 verenigingenregister KvK,
5. Partijprogramma Centrumpartij' 86 Eigen volk cerst. 1993
6. Beginselprogramma NVP/CP'86 1996,
7. Centrum Nieuwsbrief van 'dc CP'861; verandcringcn binnen de partij 1997.

Lcidschcndam, 29 oktobcr 1997.



DOSSIER-NR: 218. 502
Blad 1

OITTREKSEL (JIT MET VERENIGINGENREGISTBR
PER 22 MEI 1992

Kamar
van Koophandal
an FabrMc«n
voor Amsterdam

! 013 A A A
T«foorC20.52366 O1.'

Statutaire naam:

Verkorte naam:

Statutaire zetel:

.CENTRUMPARTIJ '86 "ElGEN VOLK EERST"

C. P. '86 El GEN VOLK EERST
(Daze naam is door Verenigingenregister ingevuld)
AMSTERDAM

Adres van de vereniging:

Correspondentie-adres:

WOLBRANTSKBRKWEQ 142
1069 DG AMSTERDAM

7690 AA BERGENTHETM POSTBUS 6
«=«ai = = ssB = B:s=!«Mc:S!St»»SBe= = = s:SB«l««ica«««» =

Datum oprichting: 20 MEI 1986
Datum aktewijziging: 27 JANUARI 1992
Datum fitat. baeindiging: ONBEPAALD
De statutes zijn opgenomen in ean notariele akte

Functionarissen:
Naam, titel; functi«: WILLEM JOHANNES WIJNGAARDEN

VOORZITTER/PENNTNGMEESTHR A. I.
Geboortedatum 18 PEBRDARI 1928
Adres: 7694AH KLOOSTBRHAAR, DUYTSCHSTR 14
Datum in funotietreding: 1 AUGUSTUS 1990
Vertegenw. bevoegdheid: Gezamenlijk b«voegd (met andera beetuurder(s) )

Naam, titel; functie: WILLEM JOSUA BEAUX BESTUURDER
G^»ortedatum 30 JULI 1930 __—
Ad̂ s: 1353JH ALMERE, OLDEWflRDE 273
Datum in functietreding: 1 SEPTEMBER" 1988
Vertegenw. bevoegdheidi Gazamenlijk bevoegd (met andere be^tuuVder(s ) )

Naam, titel; functia:
,A

Geboortedatum
Adres:
Datum in functietredingt
Vertegenw. bevoegdheidi

THEODORUS PIETER TERMXJN
VICE-VOORZITTER/PLV PENNINGMEESTER
10 NOVEMBER 1930
3069TA ROTTERDAM, ElNSTBINPLAATS 379
1 SEPTEMBER 1988
Gezamenlijk bevoegd^Xmet/andere bestuurder(s))

Blad 2 volgt



DOSSIBR-NR: 218. 502
Blad 2 van Koophandel

«n Fabriekan
voor Amsterdam

1013 AA ArrKr«i*y!i

UITTREKSEL UIT HET VERENIGINGENREGTSTER
PER 22 MEI 1992
ss»BaB==: = =:=: = = = ==£3

Naam, titel; functie: STEWART FRANCISCUS MORDAUNT BESTUtJRDER
Geboortedatum .y 21 JANUARI 1963
Adres: 2513BW S GRAVENHAGE, TORENSTR 160
Datum in functietreding: 1 AUGUSTUS 1990
Vertegenw. bavoegdheid: Ge±a»enlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))

Kaam, titel; funotie: TIBOR RUDOLF MUDDE TWEEDB SECRETARIS
Geboortedatum / 23 FEBRUARI 1965
Adres: ' 2171PP SASSEMHEIM, UlVER 211
Datum in functietreding: 5 NOVEMBER 1991
Vertegenw. bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (m«t andere bestuurder(s})

Alleen geldig indien door de Kamer voorzien van een originele handtekening.
*** 37 regels ***
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Heden, de zeven en twintigst* januari ———— -—
negentienhonderd tw«a en negentig, verscheen voor Bij,
Mr Jacobus Cornells Ran van Reedt Dortland, —•-- .
notaris ter standplaatfi Amsterdam: -«———— ~
de heer Willea Johannes WijpgaaifdBn. particulier, vonende -
te 7694 AH Kloosterhear, Duytschstraat 14, geboren t« -
Vlaardingen op achttien februari negentienhonderd acht en -
twintig, gehuwd, ..-.-.— ————.———„—.—>
als mondeling gevolmachtigde van de leden van het —
Hoofdbestuur van na te no«aen v«reniging; —
De comparant verklaardv: ——-—-—<————--~ ,
Bij aXte op tvintig nei negentienhonderd zqa en tachtig ---
voor Mr E.P.M. Hoekx, notaris ter standplaats Crave -—-—-
v«rl«den is opgericht de te Beers geveatigde vereniging: —
Centrumpartij '86, verder te noeaen: "de vereniging". ——•
Bij akte op drie en tvintig februari negentienhonderd
acht en tachtig voor Hr J.C.R. van Reedt Dortland, —
notaris ter standplaats Amsterdam verleden werden de
etatuten van de vereniging gewijzigd. —— • •
De conparant verklaarde voorts: --—-——~—— »«~__-
dat ingevolge artiXel 23 der statuten aan het ——-—
Hoofdbestuur de bevoegheid toeXomt on te basluiten tot —--
het wijzigen der statuten; ——————-—-——_-.-_.—
dat het een Ceit van algemene bekendheid Is, dat het —-—
houden van een Hoofdbestuursvergadering van de vereniging •
hier te lande niet mogelijk is; — —.——,.———*
dat het voorstcl tot statutenwijziging, alsmede de inhoud -
van het betreffende voorstel is vastgesteld op een ————
vergadering van het Oagelljks Bestuur, gehouden te ->—-—-
Rotterdaa, op veertien oktober negentienhonderd 46n an •
negantig, van velke vaststeiling blijkt uit vijf, —~
aan deze ainuut te hechtan, uittreksels uit de notulen —— •
van genoemde vergadering, elk ondertekend door steeds -——
e«n der leden van het Dagelijkf Bestuur; — •————-—-——
dat de tekst van de aeergenoende statutenvijziging is
goedgekeurd door de leden Van het Hoofdbestuur van de -——
vereniging, blijkens twaalf onderhandsa, aan de ninuut -—
van deze akte te hechten verklaringen; —.——--——--.
dat vorenbedoelde gang van zaken net de grootst nogolijke -
torgvuldigheid heeft plaatvgevonden en dat alle leden
van het Hoofdbestuur van de vereniging zich op -—-—•
vorcnvemelde wijze net de meergenoende statutenvijziging -
ace cor d hebben verklaard; -——»—-——•——-•.-.. -—.—..
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dat nitcdien meet worden aangenonen dat het besluit tot
6tatut«nwijziging bevoegd in genonen. --- • — — — -
Da conparant verklaarde vervolgena naar aanleiding van
h«t bovenataande «n ter uitvoering daarvan dat da — • — -
vereniging set Ingang van heden wordt geregeerd door da
navolgende — — --- — — — -— -.— - ----- __,._-,....,-_«. — «»_,_.

STATUTEN: •»— — - --- _.„—»—..— — -
Naara en 2et«jl . - — — — '— »- -— — —- --- — •- ----- . --- — -- -
Artikel i. — - --- — ----- - ----- - ------ - --- ~
De vereniging draagt d« naan centrumpartij '86 • — ~ — --
"Eigen Volk Eerst" en heeft haar zetel te Ancterdan. --- •
Zij wordt voorta in da statuten aangeduid ale — •
"da partij". ---------------------- - ------------- -

De partij ia opgericht op twintlg nai n*gentienhonderd ----
zes en tachtig. Da parti] ia aangegaan voor onbepaalda - ---
tijd. --------- - ------------ - ------------------------------
Doql fn WerkvUze, — - ---- ----- . — -_.__„__.,_-.___ --------- _«

Artikel 3. — ------- — ------- - — - — — —- — - — - ----- - — • -----1. De partij steit zich ten doel hat functionaren ala -----
politieke partij in nationaal- en internationaal - ------
verband. — — ------------ -— ----- •* — - — — — -------- - ----

2. De parti j tracht dit doel ondenaeer te btreiken door; —
a. het geven van b«kendheid aan haar politick* — -------

doelstellingen in al dan niat periodiek nationaal ---
«n Intcrnationaal verschi jnende tijdschriften; — * ---

b. het opstellen en verspraiden van en propaganda
aaken voor haar politieke uitgangspuntan zoals die —
in haar parti jprograana en aanvullende nota'e zijn —
verwoord; - ----- -— — *. — — — • --- ̂.-̂ __.«— -

c. het beleggen van bijeenkomsten in binnen- an" --- - ----
buitenland ; - --- • — - — - — - ----- - ------ — ... — - ---- —

d. het needoen aan plfcat»elijke, provincial*, ---- -
landelijke en europese verkiezingen; *» — - --- - — : — — -

e. het onderhouden van sterke banden met — - — - — •• — -
gelijkgesteade Internationale politieke part ij en;

f . alle overige vettige aiddelen die tot het doel van
de partij kunnen leiden. — — • — * — — — — — — - — —
en Donateurg -«••-<» •— — — • • — -— «•—•-— •-•̂ — - — - — -«.

Artikal 4. - — — • ----- ~ — •»— - — — —
De partij Kent laden en donatcura,

Leden. — «•— •— — — »— — - --- —»ftrtjkej .
1. Lid van de partij kan *ijn iedvr natuurlijk per»oon, —

welke de leeftijd van zeetien jaar heeft bereikt en ----
die geen lid i« van een andere landelijke, als ---- — —
zodanig garegistreerde, politieke partij, die — ------- -
verklaart het doel van de partij te onderachrijven en —
tot het lidnaatschap van de partij is toegelaten na ----
gehoord te zijn door de daartoa bevoegde — - --- - — - --- —
ballotagecooaissie. — — --— — - — ~ — - --- - — - --- - — - -----
De leden behoren tot de a f del ing waarin nun woonplast* -



is gelegen.
2. De rechten en verplichtingen verbonden aan het

Hdnaatschap tijn voorzover niet geregeld in de
statuten, in het huishoudelijk reglement van da partij -
oniBchreven. -———-•-—•-—————— ——

3. Leden, die volgens het huiahoudelijk reglenent
ctengerechtigd zijn, kunnen ter vergadering, waar
door niddel van stenningen besliaflingen worden
genonen, nun stem uitbr«ngen.

Donateura. ———————--———————— —Artikel 6. —
oonateur* van de partij kunnen zijn natuurlijke personen --
en rechtspersonen, die zich bereid verklaard hebben de
partij financieel te steunen net een door het Dagelijka —
Bestuur vast te stellen winiwun-bijdrage.

•n Toelatingj. •
ArtiXel 7.
\. Oe aanmalding voor hat lidnaatschap en het

donateurschap diant »chriftelijk ta geschieden.
2. Baslissingen entrant toalating van nieuve laden vordan -

ganonen door aen ballotagacomm^.p.aia. —• — —
Sajnenstelling en werkwijsa van da ballotagaconaiaaia
worden geregeld bij huishoudelijk ragleaent. —

3. Tegen een door de ballotagccoaniBoia gedana uitspraak —
b«*taat g««n b«ro«ps»ogelijkhaid. —•-——

4. De laden zijn vurplieht tijdig kontributie te betalen ~
zoals geregeld in hat huishoudalijk reglanent.

Einde van hqt Ijdflaatsehap. *-«•«—--—--—--—----- ---
Artikel 6. '
1. Het lidnaatschap aindigt:

a. door ovarlijdan; -— ——-————-----—
b. door cchrirtelijKe opzagging van het lid zelf net —

inachtneming van het onder artikel 8 lid 3
gestelde; ————.—-..- —

c. door vervijdering uit het ledenbestand vegens een —
kontributieschuld; ———

d. door opzegging namens da partij;
daze opzagging kan gesohieden wannear een lid zijn —
verplichtingan jegen* de partij niet nakopt, alsook -
wanneer radalijkarvija van d« partij niat gavargd -—
kan vorden het lidnaatschap te laten voortduran.

*.. door ontratting; — -•—----••— .—.———
deza kan allaan worden uitgesproken wanneer aen lid -
in strijd net de statuten, reglenent of besluiten —
der partij handalt, danwel de partij op onredelijke -
wijze benadeelt. ——— ———»•«.»«•»—*_...--

t. door, zonder hiarvoor van het DagelijkB Beatuur ——«
een schziftalijka goedkeuring ta hebben ontvangen, —
zich kandidaat te atellen op een kandidatenlijst
van een andere partij of groepering walka niat
door de partij ia Banangeateld; —— -—

g. nadat een vonnis, vaarbij hat betrokk>n lid het
aktief en/of paaaief kiesreeht he«ft verloren,



kracht van gewijsde heeft verkregen. - — — - --- — --- • —
2. Opzegging nanena da parti j geschiedt door het ----------

Dagelijks Bestuur. ----- - --- — — —.———.. ------ -- — ---
3. Opzegging door net lid of nanena da parti j kan slecht* -

geschieden tegen hat einde van net verenigingajaar en —
met inachtneming van een opzeggingatermi jn van een — •• —
maand. ------------- ---- .——------_----......._—-__ --- _„
Echter kan hat lidaaatschap onaiddellijk worden ----- - —
bettindigd indien hat lid of de parti j redelijkervija ---
nice gevergd kan worden het lid&aatschap te laten - -----
voortduren. ----------------- - --- - ---------- — — -------
Een lid kan zijn liduaatschap ook wot onmiddellijke ----
ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit -
is meegedeeld tot onzetting van de vereniging in «en ---
andere rechtsvorn of tot fuaie. ~~ ------- • — - ------- • ---- -

4. Een opzegging in atrijd met het bepaalde in net vorige -
lid doet het lidnaatschap aindigen op het vroegst ------
toeg«laten tijdstip, volgend op de datua waartegen -----
was opgezegd. ----------------------------- ,— - ---- - ----

5. ontzetting uit hat lid»aatschap ge*chiedt door een ----- •
uitspraak van het DagelijXa Bestuur. ---------- • ---------

6. Van sen bealuit cot. opzegging van het lidnaatschap -- — -
namcns de parti) op grond van het feit dat van de ------
partij redelijkerwija niet gevergd kan worden hat ------
lidmaatschap te laten voortduren en van een besiuit ----
tot ontzetting uit het lidnaatschap ontvangt de --------
betrokkene binnen een maand sen schriftelijke -------- *
toelichting van h«t Oagelijka Bestuur van de parti j. —

7 . Wanneer het lidaaatachap in de loop van het -------- — —
verenigingsjaar eindigt, blijft desa Inlet teoin de -— ---
jaarlijkae kontributie voor het gehele jaar — — - ------
verschuldigd, behoudena door het Dagelijks Beatuur op —
grond van bijzondere omstandigheden te namen --- - ---- — •
besliasing. ——•<——•• ------------- ̂.-,. ---------------- .

Etnde van het donateurachap. .————»^.~— ------- --- —
Artikel
1. Hot donateurachap Kan te alien tijde wederzijda door

opzegging vorden beeindlgd. —-.——• --- - ------- — -» — -.
Bij beHindiging van het donateursehap door de dona tour •
blijft de jaarlijkse bijdrage voor het lopende ---------
verenigingajaar voor het gehele jaar verachuldigd ------
behouden* ontheff ing door het Dagelijka Beatuur op -----
grond van bijzondere omstandigheden. — — ----- — -- — •

2. Opzegging namena de partij geschiedt door het ----------
Dagelijka Bestuur. «——.«.-————• --- - — — — — — »-•

Geldmiddelen. ———.«••—. ------------ »-»__ --- — -------- .— ..
Artikel 10. -------- -»- — - — - --------- — - --------- .,..„—..
De geldmiddeXen van de partij beataan uitt ---------- -- ---
a. kontributiea en donatiea; — — ------- — — — — -- --- - ----
b. abonnementagelden, legaten en achenkingen, alsmede ----

alle overige wettig verworven baten. » ------- — ---------



Kontributies en Donatjie^s. -———~~~-——_...,..________...,-_.,
Artikel jil, --—• -« —
1, Telkenjare in de jaarvergadering als bedoeld in -——-—

artikel 17 wordt, op voorstel van het Dagelijks --
Bestuur, voor het komende verenigingsjaar vastgesteld —
het bedrag van! ————.-———— —————a. da kontributie voor laden; —— ~
b. de minimum bijdrage van een donataur. —

2. Onverninderd het elders in deze statuten bepaalde, is —
het Dagelijks Bestuur bevoegd, indien daartoe teraen —-
aanwezig acht, gehele of gcdeeltelijke vrijstelling •»
of uitstel van betaling te verlenen terzako van
verschuldigde kontributies of donatiea.

Het Pageliiks Bestuur. ——-.-———-—•—_—_..__ __—„__
Artikel 12.
1. Het Dagelijks Bestuur bestant uit mi., 'maal drie en

maximaal zeven leden, vaaronder eun vourzitter, een -
sekretaris en een penningmeester en hun — — ~-
plaatsvervangers. --—_—.. „ „_.

2. De leden van het Dagelijks Bestuur vorden gekozen op
voordracht van het Dagelijks Bestuur, door het —
Dagelijks Bestuur. —--

3. Het Dagelijks Bestuur doet op verzoek van de
Stichting: "Stichting Steun aan en Toezicht op de —
Centrumpartij '86" Eigen Volk Eerst • " een voordracht -
tot benoeming van een of meerdare bestuursleden in
het bestuur van de stichting voornoemd. ——————
De participatie door bestuursleden van de partij in ——-
het bestuur van genoemde stichting zal tot het minimum -

worden beperkt. ——————-—-——•-———--Einde lidmaatysehap van het Page lilies Bastuur. ————-
Artikel 13. — — —•-
1. Een lid van het Dagelijks Bestuur kan te alien tijde

door het Dagelijks Bestuur vordan geschorst of ontzet. -
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd
vordt door een besluit tot beKindiging van het —
lidnaatschap eindigt door het verloop van die termijn. —

2. Tegen schorsing kan beroep vorden aangetekend bij de —
ballotagecommissie. ———»—-.-•—«— ——.̂ —̂

3. Leden van het Dagelijks Bestuur vorden voor onbepaalde -
tijd gekozen of benoemd. Bij aftreden van een lid van --
het Dagelijks Bestuur blijft het lid in funktie tot
in de vakature is voorzien. ——

4. Indien het Dagelijks Bestuur door een motie van
vantrouwen of grove nalatigheid niet meer kan
funktioneren benoent de ballotagecommissie uit het
Hoofdbestuur een Dagelijks Bestuur ad interim tot aan —
het moment dat het Hoofdbestuur een nieuv Dagelijks
t". .uur heeft gekozen. —————

5. He' 1id»aatschap van het Dagelijks Bestuur eindigt
voo.-ts: -————— ~ «...-.
a. door het beeindigen van het lidmaatschap van de

parti j; —-.—.——.—— .-
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b. door, bedanken.

6. Indian hat aantal led«n van hat Dagelijka Bestuur te
eniger tijd beneden de drie leden dealt, blijft hot
Dagelijks Bestuur nietteain een wettig collage voraen,
uiterlljk tot aan de eerat volgende —
hoofdbe»tuurav«rgadering uaarin in de bestaande -•
vakaturea noet vorden voorzien. • ——

Taak en bevoeqdheden van hat DagelHks Bastuur.
Art Dee I 13. a. «-
Met Dagelijka Beetuur heeft tot taaX en is bevoegd tot: —-
a. d* dagelijkse l«iding van all* politick* an

organisatorisch* aktiviteit«n van en binnan d« partij;
b. de voorbereiding van de besluitvorming en uitvoering

van da genonen bealuiten van Dagelijks Bestuur en —-
Hoofdbestuur; ———....——.—— -~ «, ....

c. net nenen van besliasingen waarbij hct Dagelijks
Bestuur nanena hat Hoofdbestuur optreedt;

d. net bijeenroepen van hct Congres en hot Hoofdbestuur,
net inachtnening van de voorgeschreven wijze en •
tijdsbeatek;

«. net onderhouden van de bestaande en het ultbraiden
vtn nieuwe Internationale politieke kontakten;

f- hat goatalte geven aan de politieke ideologic van de
parti j in binnen- an buitenland; • —-

Vertagenvoordiainq. —»— —-—~-———«... — „_.—.
Artikel 13.b. — —
a. Da partij wordt in an buite rachte vertegenvoordigd

door hat Preaidiun, beataande uit drie laden Van het
Dagelijka Beatuur ta weten? voorrittar; cekretaria an -
penningnaaater. « —

b. Het Preaidiun treedt op als voordvoerater van da ——
partij;

BaBtuyrafunktiea. beglujtvormina door het, Hoofdbestuur.
Artikel 14r —«- — —— —• — —
\ De voorxittar, da aakrataria en de panningaeester van

het Dagelijka Bestuur vervullen deze funktia ook in --
h«t Hoofdbeatuur. —• — — — ;

2. Het Hoofdbestuur vergadert zo dikwijla als het —*
Oagelijka Bcatuur of tenoinate vijftien loden van het
Hoofdbaatuur tulka vencalijk achten, doch tenainste *—
tien dag«n tevoren aehriftelijk geconvoceerd.

4. De HoofdbeatuurBvergaderingen vorden gelaid door de
in dit artikel onder lid 1 bedoelde voorzitter of
diana plaatsvervanger. —— -« «-•-—

5. leder Hoofdb«atuurslid brengt tar vergadering een
ataa uit. —— — — ——— — •

6. Geldige bealuiten worden genonan net tenninate de
volatrakte Meerderheid van het in totaal door de ter -
vergadering aanwezige of vertegenwoordigende
Hoofdbaatuuraleden uitgebrachta aantal geldiga
•tevnen, tenzij door d* vargadering voor de steuning
een andere aeerderheid is aanvaard. Blanco oteunen
vorden geacht niet te zijn uitgebracht. Indiert de



stemraen staken over sen vooratcl geeft de aten van de
voorzitter de doorslag. — -------------- - ---- -

7. Over pereonen vordt uitsluitend schriftelijk geatend,
over zaken nondeling. *• — — — «•- — ----- — — — — *• — — —

8. Hoofdbectuursleden kunnen zich hij achriftelijke
volftacht door een nede-Hoofdbestuurderalid ter --— —
vergadering doen vertegenwoordigen. - --- - --- -
Een Hoofdbeatuuralid kan alechts een nede — - ------ -
Hoofdbestuurelid vertegenvoordigen. - --- - ---- — --- -

9. Van het in een Hoafdbeatuursvergadaring verhandelde ;
en beclotene worden notulen gehouden door de — — — - —
sekretaris of dlens plaatsvervanger; bij ontatentenis
van beiden vijst het Hoofdbestuur een acribent aan.
De notulen worden door de vergadering vastgeateld en
door de voorzitter en de notulist ondertekend. --- ----

10 In het huishoudelijk reglenent kunnen nadere — - — •
bapalingen worden opgenomen oatrent de verkzaaiaheden
van het Hoofdbestuur. — — — - ---- •

Bestuurstaak en yerteoenwoordiaino. — — — ----- — — — --- -
_ _

1. De parti j wordt bestuurd door een Hoofdbestuur en ---- ~-
namens haar door het Dagelijka Bostuur. -------- - -------
Zitting in het Hoodfdbestuur hebben; — - ------- • — — -----
a. de leden van het Oagelijks BestUur. -— — ----- — •— -
b. de fraktieleden van de partij respectievelijk in ----

do Tweede Kaner, in de Provincial* Staten, in de ----
Geneenteraden en in het Europese Parlenent; — — — - —

c. de voorzitters en sekretariasen van de ---- - --- • ----- >-
Btichting«be«turen; — «• --- * --- • ----------------------

d. de voorzittera en aekretarissen van de kringen. - --- -
2. Het Hoofdbestuur, en namena haar hat Dagelijka ---------

Bestuur, ia bevoegd tot het inatellen van ------------- -
partijorganen. De partijorganisatie zal in het ---------
huishoudelijk reglenent vorden vaatgalegd. — - --- • -------

3. Het Koofdbeatuur, en namentt haar het Dagelijks ---------
Bestuur, is be last net de benoening van een - ---- - --- - —
onafhankelijke verkiezingscoftmisie. De taken en - --- -- —
bevoegdheden van dez* conaissie sullen in het -— — — ---
huiahoudelijk reglenent vorden vastgelegd. ---- - --------

4. Het Hoofdbestuur i* bevoegd tot de vaststelling en -----
vijziging van de statuten zoals bepaald in artikal 23. —

•5. Hoofdbeatuuraleden. geen deel uitnakende van het ----- —
Dagelijka Bestuur, blijven lid van het Hoofdbeatuur — —
zoiang zij uit hoofde van nun funktie in het - ---- -' -----
Hoofdbentuur zitting kunnen hebben. -------- — -------- --

Janrvgrslag. rekening en verantvoordinq. — ——-——.— — .
Artikel 16. - --- - ------- - --- - ---- - -------- — --- — --- - ---- •
1. Het verenigingsjaar loopt gelijk net hat kalenderjaar. —
2. Het Dagelijka Bestuur Is verplicht van de --- — ---- -- — -

vermogenstoeatand van de partij zodanige aantekeningan •
te houden dat daaruit te alien tijde do rachten en -----
verplichtingen van de partij kunnen vorden gekend. — —

3. op de jaarvergedering alo bedoeld in artikel 17 brengt -



het Dagelijks Bestuur zijn jaarvirslag n«t —
betrekking tot d« gang van zaken in d* ver«niging - —
over het afgelopen verenigingsjaar uit «n doet, —
onder overlegging van een balans «n «en staat van --—
ontvangsten en uitgav«n - de jaarrekening - rekening -
«n verantwoording over zijn in dat verenigingsjaar
gevoerdo belaid. -—— ————— —.....

Deze stukkan vorden ondertekend door de leden van het —
Dagalijks Bestuur; ontbreekt dft ondertekening van een —
of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van ——
r«den«n melding genaalct; blijft h«t Dagelijks Bestuur --
in gebreke net het uitbrengen van het jaarverslag
en/of overlegging van de jaarrekening, dan kan ieder
lid van de gezamelijke bestuurders in rtchta vorderen —
dat zij deze verplichting nakonen. • —
De jaarrekening wordt vastgestcld door het Dagalijks —
Bestuur en beho«ft de goedKeuring van het Hoofdbestuur -
net twee/derde nnerderheid der geldig uitgebrachte —-—
stemroen. —•—-..—•- .—— ___-__-^___^_ „__

4. Met Hoofdbestuur benoent jaarlijks uit haar midden-
een conunissie van tenminste drie leden ala — —
kascomnissie, welke tot taak heeft toezicht te houden —
op het financial* beleid van het Dagelijks Bestuur. <
De kascomaissie onderzoekt de $tukken van het •
Dagelijk* Bestuur en brengt daarvan veralag uit aan
het Hoofdbestuur. -—..—«. ——.—^—--.—— ._—..

5. Het Oagelijks Bestuur is verplicht aan de kascomttissie -
alle gevencte inlichtingen te verschaffen, haar *
desgevenst de kas en de waarden te tonen, en inzage
van de boeken en bescheiden van de partij te geven. ——-

Het_CongeeB, --—--—. . • — —•—
Artikel 17. • — —~
1. Jaarlijks, waar nogelijk voor can en dertig nei, wordt-

de jaarvergadering, het Congres, gehouden. Indien het --
organiseren en houden van de jaarvargadering door ---—
onstandigheden buiten de gchuld van de parti) niet ——
mogelijk is vorden d« bevoegdheden ad interim net een —
beroep op overnacht gedelegeerd aan het Hoofdbestuur. --

2. Tijdens het Congres komen onder meer aan de orde: — —•-
a. het jaarveralag en de jaarrek«ning; —-—— —
b. de begroting voor het komende verenigingsjaar. Het —

bepaalde in de voorlaatete tin van lid 3 van —
artikel 16 is van overeenkomstige toepassing; —

c. voorstellen van het Dagelijks Bestuur en de leden. -•
3. Het Congres is het hoogste partij-orgaan. Aan het —-—

Congres kouen in de partij alle bevo«gdheden toe, die —
niet door de wet of door de statuten aan het —
Hoofdbestuur en/of Dagelijk* Bestuur zijn opgedragen. —

Bi"|ftenrogpipor van het Conores. •»--——• —— -«•-———
Artikel 18. «•
1. Het Congres wordt bijeengeroepen door het Dage-lijks

Bestuur. —————• ———————-———
Zij b«ho«ft niet noodzakelijkerwijze gehouden te •-



worden binnon d« Nederlandse landsgrenzen, De — • --------
convocatie geschiedt schriftelijk aan d« adrevsen van ~
de afgevaardigdeh. De teraijn voor de convocatie • -------
bedraagt tenninste tien werkdagen. In de convocatie ----
worden de te behandelen onderverpen verse Id. Eveneene —
zullen gelijktijdig net de oproeping de agenda cU suede -
da hi crop betrekking hebbende bsscheiden aan de - ----- --
afgevaardigden warden toegezonden. - ---- - ----- - ------ • -----

2. Voorts is net Dagelijks Bestuur op schriftelijk - -------
verzoek van tenainste een zodanig aantal leden als - ----
bevoegd is tot het uitbrengen van 6en/tiende (1/10*)
gedeelte der stemnen verplicht tot het bijeenroepen ----
van het Congres op een tenaijn van niet langer dan - — —
vier weken na indiening van Let verzoek. ---------------

en ttercrtcht. verteqenwoordioinor. -----------------

1. Toegang tot het Congres hebben alle leden van de ----- —
partij die hun contributie over het dan lopende --------
verenigingsjaar hebben voldaan. — - — — ------------ - —

2. Geschorste en ontzatte leden hebben geen toegang noch —
stenrecht; een geachorat lid of bestuurslid heeft ------
echter wel toegang tot de vergadering vaarin het --- - — -
besluit tot schorsing vordt bchnndeld en IB bevoegd - —
daarover het woord te voeren. * --- • --------- — «• ---------

3. Alle toegelaten leden zijn stengerechtigd in het ---- -—
Congres . — — — — «— — «»_.._»__-___, -~— ̂_- — .-.»_ — _._>
Door elk lid kan «4n stem worden uitgebracht. --• — - ----

4. Personen welke niet uitdrukkeltjk «chriftelijk door ----
het Dagelijka Bestuur ter vergadering zijn uitgenodigd -
hebben geen toegang tot het Congres. - --- — - --- -..-——

1. Het Congres vordt voorgezeten en geleid door de • ------ --
voorzitter van het Oagelijks Bestuur< - — -•— ~« ----- • ------

2. Van het verhandelde en beslotene in het Congre* vorden -
door de sekretaris van het Oagelijks Bestuur of diena -•
plaatsvervanger en bij diens ontstentenis door degene —
die daartoe door de voorzitter van de vergadering —• ----
wordt aangewezen, notulen gehouden, die door de — - — — •
voorzitter en de notulist vorden ondertekend. — — — — «

van h t
Art ike 1 21. — --- - — — - ---- --«- -------- — .— ---- — .— ----
1. Voor zover de wet of de statuten niet anders bepalen

worden alle becluiten van het Congres net twee/derde —
neerderheid van de geldige uitgebrachte stenunen — -- •
genomen. ----- ---- ——«.—»-.- — »— — _- —~ — —«•.__

2. Teneinde geldige besluiten te kunnen nenen dient ter
vergadering miniuaal tien procent van de leden, die
over het lopende verenigingsjaar hun contributie - —
hebben betaald, aanwezig te zijn, — — — — «• — -.-• .-- —

3. Over personen wordt uitslultend schriftelijk gestemd,
over taken desgewenot nondellng, tenzij de voorzitter
aan de vergadering een andere wijze van steauien — -—
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voorstelt en daartegen geen verzet wordt genaakt. ----—
Taak en bcvoeadheden van bet Conores. ————— _..._„.
Art ike 1 22.
Tot de taak en de bevoegdheden van het Congres behoort: —
1. De toetsing van het politick* belaid van de frakties -—

in de respectievelijke volksvertegenwoordigingen; —•—
2. De toetsing van het belaid vin het Koofdbestuur «n d« --

stichtingen; —-—— — —.—_——___—-___.
3. K«t aanneben van noties en het doen van uitspraken —•«—

net betrekking tot het partijprogramna en vraagetuXken -
van politiek beleid. Een notie of uitspraak Boet —-
schrlftelijk worden ingediend en dient door tien —
peraonen te worden geateund; ——— ——

4. De goedkeuring van het partijprogramna; •
5. Het nenen van beslissingen in de gevailen waar het —-—

DagelijkE Bestuur zleh niet bevoegd heeft verklaard; —
6. Het nenen van een beslissing over een voorstel tot

ontbinding van de partij zoals geregeld in artikel 24 —
van de ttatuten. — — ———--

Zndien belangrijke beslissingen noeten worden gvnomen —•—
die aanzienlijk afwijken van door het Congres eennaal --
vastgestelde lijnen waarlangs de politi«ka opstelling --
van de partij zich heeft te ontwikkelen kan het Dagelijks -
Bcctuur een buitengewoon Congrea bljeen roepen dan weI
indien dit ni«t mogelijk is zijn be» lias ing ter
bekiachtiging aan het Koofdbestuur voorleggen. —
StatutenwH z ioina. .________-_—•-__„__—-----^- _-^-
Artikel 23.
1. In de *t»tuten van de partij kan geen verandering

worden gebracht dan door een besluit van een
Hoofdbestuursvergadwring uaartoe ic opgeroepen net de --
aededeling dat aldaar wijziging van d« statuten sal
worden voorgesteld. •• •

2. Een beeluit tot wijziging van de ctatuten behoeft
tennincte twee/derde van de geldig uitgebrachte •
steaaen. * — —---«—

3. Een atatutenwijziging treedt niet in werking dan—
nadat hiervan een notaritfle akte is opgeaaakt.

Ontbindinq en ve,reffanin;|L — —•—•— —
Artikel 24. — —— —
1. Oe partij kan worden ontbonden door een bealuit van

het Congres. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van
het voorgaande artikel zijn onverninderd van —~
toepas0ing. —»- —-. ——

2. Met Dagelijku Bestuur ia belast net de vereffening
van het vermogen van de ontbonden vereniging, tenzij —
bij het besluit tot ontbinding andere vereffenaars ——
worden aangewezen. •-- —— —»««.- .__._.»

3. Aan het batig saldo na vereffening wordt een —-
bestemning gegeven a la te bepalen door het Dag«li:'ika —
Baatuur. De beetemning xal in overoenetemaing moe'ien —
zijn met de doelstellingen van de partij.



Hutshoudelijk regleroent. • —
Artikel 25.
1. Met Dagelijks Bestuur kan een huishoudelijk reglament—

vaststellen en kan in een aldus vastgesteld reglenent —
aanvullingen «n wljzigingen aanbrangen. —

2. Het huishoudelijk reglement nag niet in strijd zijn
met de wettelijke bepalingen, ooK vaar deze g«en •
dvingend recht bevatten, noch »et de *tatu.«n. —--..-.--«

3. Wanneer een bepaling van de statuten of net ——
huishoudelijk reglenent aanleiding getft tot meer dan —
een uitlegging zal de uitlegging van hot Dagelijks -----
Bestuur bindend zijn voor de partij en haar laden,
tenzij later het Congres een andere uitlegging geeft, —
in velke geval all* handelingen en besluiten
overeenkotBStig de uitlegging van het Dagelijka Bestuur -
verrieht en gonomen v66r het besluit van het Congres, —
hun rechtskracht behouden, wordende de uitlegging —
door het Dagelijks Bestuur tot het tijdstip van het —--
besluit van het Congres besehouwd te zijn opgenonen
in de atatuten of het huishoudelijk reglenent der
partij

Artikel 26. —
1. In alle gevalUn waarin tu*s«n de partij en de leden --

of de donateurs een geschil ontstaat vordt Dindend
beslist door het Dagelijks Bestuur. ~--.--——....

2. In alle gevallen waarin door de statuten of het
huishoudelijk regle»ent niet is voorzien beslist het —
Dagelijks Bestuur ale hat de gehele partij itetreft en -
het Congres niet bijeen is.

De coraparant is »ij, notaria, bekend.
WAARVAN AXTE,

welker inhoud zakelijk is opgegeven aan d« couparant,
in ninuut verleden te Amsterdam, op de datua in het
hoofd dezer akte vermeld.
Dez« akte is ondertekend door de conparant en aij, --——*
notaris, onniddellijk na haar beperkte voorlezing,
aangecien de comparant, na de zakclijke opgave, heeft
verklaard van de inhoud van doze akte te hebben kennis -—
g«no»«n en op haar volledige voorlezing geen prij* te
stelltn. * """•
(was getekend): W.J. Wijngaarden; J.C.R. van Reodt
Dortland. • ~—'

VOOR AFSCHRIFT
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STATUTAIRE NAAM
VERKORTE NAAM
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ADRES
cd^ESPONDENTI EADRES
OPRICHTING
AKTE LAATSTE STATUTEN-
WIJZIGING
LAATSTE STATUTENWIJZIGING

VERENIGING MET VOLLEDIGE RECHTSBEVOEGDHEID.
(STATUTES IN NOTARIELE AKTE)
NATIONALS VOLKSPARTIJ/CP' 86
NVP/CP1 86
AMSTERDAM
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POSTBUS 962, 2501C2 ' S-GRAVENHAGE
20-05-1986

06-06-1995.
06-06-1995.

BESTUURDER(S):

NAAM
GEBOORTEDATUM
ADRES
INFUNCTIETREDING
TITEL
BEVOEGDHEID
AANVANG (HUIDIGE) VERTEGEN-
WOORDIGINGSBEVOEGDHEID

MORDAUNT, STEWART FRANCISCUS / 15
21-01-1963
TORENSTRAAT 160, 2513BW ' S-GRAVENHAGE
02-11-1996
VOORZITTER
GEZAMENLIJK BEVOEGD (MET ANDERE BESTUURDER(S)}.

02-11-1996.

NAAM
GEBOORTEDATUM

INPUNCTIETREDING
TITEL
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AANVANG (HUIDIGE) VERTEGEN-
WOORDI GI NGSBEVOEGDHEI D

PRELING, MARTYN / 16
14-09-1964
EHGELSESTRAAT 43 A, 3028CB ROTTERDAM
02-11-1996
SECRETARIS
GEZAMENLIJK BEVOEGD (MET ANDERE BESTUURDER(S)),

02-11-1996.

NAAM
GEBOORTEDATUM
ADRES
INFUNCTIETREDING
TITEL
BEVOEGDHEID
AANVANG (HUIDIGE) VERTEGEN-
WOORDIGINGSBEVOEGDHEID

22 23-10-1997

TEIJN, JAN / 17
30-07-1966
PAUL KRUGERSTRAAT 46 A, 3072GM ROTTERDAM
02-11-1996
VICE-SBCRETARIS
GEZAMENLIJK BEVOEGD (MET ANDERE BESTUURDER(S)).

02-11-1996. .
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Kadan, taa Juni
nagantianhandard vtjf an nagontig,. varwhtnan voor
•ij, Mr Jaoebua Corntlia iun van ftoadt Portland. -•*
notme tar otandplatto AMtardam
t. da haar *llla» jotua ftaavir. partleutiar,

lOdt oo Aaatardn, wolbrantalMrKv^ 141 » aaporin —
ta Ajuc«rdMt op *•« an dartia;- juli —•••*-»».— -~
naqantianhondard dartlo, ait«aiiuvdv tioudar van — — •
hot Vadarlandao paapoort Mt hat muuwr caiO«ooj —

2. da haar fibor Rudolf Nudda> tavlah*urr«ur, «»»»—»
tionanda 26U 0w 'a-oravanbao^ Toromitraat WP, —
qaboran ta Aoatarda* op drio an t vine 19 fabruarl
na^antianbondard vljf an fa«ti«t
houdar van bat tfadarlandaa paapoort iMt hat

H2147)1)
ta dasan bandalanda in him boadaniohaid van vloa* •—
voorcittar r«»paotiavaii)k Moratarit/panningaaaatar
van da ta Aoatardan gavaatlgda* aldaar aan do •»»»«.•»»
Wolbrantakorkvag lia (poaceodo I0*t 00) kantoor «••*»•
bovdanda on in hat voroniffingonroviotor van do Kaaar -
van Koophandai an rabriakon voor Matordap to
AoatardAO oadar dofoiornvwMrr 21IB02 ingaoohrovon
varonigingi •Cantnapartij «M *Eigon Volk urat* <
vaika voroniging biorna ook «da parti)" toi vordan

! ganoood » on alo todanig do parti) op grond van hot
eapaaido in hair Ptetatan in artikbl ti.b, lid «. -

I raehtagaldig vartaganvoordigando. f»»»«»«»—~««—
Da coaparantan varkiaardant ••«•»»•
in da aigavana ladanvargadaring van da parti), •••«»-«.».—
gahoudan ta Valkanavaard op dartian nai »*»«-^»i.>*.»»»—
nagnntianhondard vl)f an M?*ncig want ondariMor «~—•••
bvaiotan da atatutan van da voroniging ta triiiigon on —
gohaoi opniauv vaat ta atolion* -—-——»-—.«».«.•.
Can uittrafcaai van da notulan van do ovonbodooida
vorgadaring aal aan dato akta vordan ganacht. *>-
Da coaparanean varkiaardan varvoigana naar aanloiding -*

i.

voroan gahaeht. •-«
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VM hat vooraaldi paaluit an tar tiivovrino, daarvan «™
da Btatotan van da parti) aodaniv, ti vijiioan, dat da —
partii »*t ingana van hadtn vordt aaragaard door da •—-
AAVolaanda gahaai niamr vaatgaataidiM •—•W«*..M»—.

•TMtJTIlIt •»••

Da varanigiftg draagt da naaii National* •—•
di/C»'M. varkort ganaand Nvr/cria, an ia

ta
ti) vordt in da atatutau da parti)

opaarietit voor onotpaalda tijd.

Da partii atait aieh tan do»n^-»^-»»-——-
foiidariaM via da "Otrd« w*9»»»trata«iar
naratai van Maai»Nadariand|
voikainapraak in piaata vin part 15* —
diotatuurf •*»»""»*»'̂ >»"""'7'«p»«""»'>*«••>»»<
bahoud van Mtionaal an atniMh karaktara

Da Partii trftoht daca doala'^Uift^an ondanaar
ta faaraikan doeri •»

hat gavan van brtandhaid aan haar politiaka •»
doaittaiUngan in ai dan niat pariodlak ——
natienaai an intarnatiojMAi varacttijnanda
ti)dachriftan| *-w*-̂ *-̂ .»»*»»̂ —«̂ ..«
hat opatalian an varapraidm van an ••«*—
propaganda Mkan voor haar politiaka *»»»-
uitgangapuntan faaia di« in haar ••*«••—•——
parti)progr«»M an ••nvuilanda nota'a iijn —
varvoordi *«••-•

c.
d.

hat baiaggan van bijaankoMtan in Mnrwn* -
an buitaniandi -•«»*—»•—.—»».«*,
hat daainaiuin aan piaataaiijka^ —•*<
provinclala, iandaii)ka ao auropaaa
varkiacingan;
hat ondarhoudan van atark* bandan Bat
9alilk9aata»da intarnatio(if it poiltiaka
partijanf '
allt ovariga vattiga atddalan dla tot hat
doai van da parti) kunnan laidan. •••*•»••

t«<i«n van da partii kuiman f i jni ingaiotanan van
vaaarland an tfadariandara var»ii)vand buitan —

2. on hat iidMataeiup tc kunnan varfcriivan Boat
aan paraoon da laaitild van caatian )aar habtiM
baralkt* da doaiatailingm van da parti) ««—
ondarachrijvan an tot hat lidM*tcch>p v«n da -

ta Kunnan
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parti) ii)n toogolaton door
batlotagaaoaaiaoio*

1 •

daartoo bavoofda
•»•.

Nat lidMotoohaparooht van do! parti) gaaft rooht
on lldBaatoohaparoobtan uit tb ooronon in oon —~
afdoiing on oon kring van do feartl)»
___ ^ » 1 _ . _ * „ _. r A *. »^t. m. ^Ooon lid vnn do part 11 kan li^n dagano dim lid
io van oan andoro natioftaio dan ̂ol —
intornationalo organlaatior canii) d«i«
ervaniaatio dosoifdo doolatoClingoii van do
parti) ondoraehrijrt*

kllMfM. >i

s.

Iding voor hot lidna^tochap on hot ——~
donacaorachap diant aehriffto^i)k ta gaaohioden* *•'
•aoliaaingan entrant toaiating van niauva ladan
wordon oanoaan door aan ballc»tM«oc»nioaiak
••MM tall ing on w«rkvi)i«» v^n do •—-—«^«—.
teliotagacoMiioaio vordon govogoid bi) -———
Kuiahoudfiijk gaglanant. ——^———~« >«
Tagon oon door do ballotagoeonninaio gedar.- —-
tiiupraak baacaat goon beroopMogoiiikhoia, -̂,
Mot lidnaatae&ap oindigtt
•• door 9vorii)doni
b. door oehriftoii)ko opt

bi) hot parti;jbeatiniry
door opvogging door '

d.

lng door hat lid
Oagolijko laatwir ~

van do parti), in gowljoon litf niot langar
voldoot aan hat tapa«lda in do ladan l on a
van artikol 4 von do atatutan, vannaor aon -•
van do gavallen alo badoold in lid 4 van —
artikai 4 von da otatutan sieh voordoot, —
dan val in govai oon lid oon contributio- —
aohtaratand van noor dan tat loandon hoof t
do>n ontataanf <VM*

door ontcateing» nat Inichtiwiing van da
bapalingan van date otatuton on van hot
Httiahoudaiiik P^gloMnftj -~-™— — ~~
onuacting fcan ailoon vprdan ttitgooprokan -
vannaar eon lid in atrijjd not do ototaton»
raglanont of baaluitcn van do p«rtii
nandait, danvoi do parti) op onrodoUJko

~"- 7
Mot inaontnaning van hot Nuiahoiidoll)k
Raglapant fcan ontcatting gaochiadan door
hat Oagalijka taauiur van da parti). ~—
Hat lid dat 1* ontcat hiaft racht van —-
baroop op do boroopaeonpiooio. ••

Da adon
toUti-
•l)n vai

-»̂ «̂ .̂

varplicht contributlaa to batnlon
JJ •"•'*•• ••-- r--boroapaeonniaoio. •*» nu*anouoeii)k
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Donateur la «a nacuuriilka parwxm of reentaper-
teen* die door hat p«rti jbotuftr ale Bodanlg ia —
toegeueen en die tieh Jegana de p«rti) ——
varplicnt Jaariijki *«n door hit pMrtljbMttmr

donati*
a. AM hot donatatireehap kunnan g$an reonten vordan —

_ _. ̂  e^ ,_ u __j> . . .. ' . _iwmt
Mat donataureehap JIM ta ailenijtl)de doer hat
partljiwetttur of door da donetew door
achriftaiijka opiogging verdantbelindigd. «»••»»••••r vordanibeii

::::n:in:
Indian aeni or«a«n of lid van ean parti) haitdait of •—
draiqt te handaian in atirijd Mt da|atatwten«

of baa hi i ton van de parti), dan vei de ——
parti) op onred*li)ke wi)ie banadaallt, i* hot •«•——-—
pertifbaatuur bavoegd voor aovar no^ig beeluiten van —
parti)organan touiten warking te ete^lan* «antrl)iingon ~
te gavan en baparkingen aan ta brangan in de «••»«—-
ttttoefening van'rachtan an funotiee>; K»t-»—-——-••
KuienoudeiiJk Raglanant geeft nadarp ragele omtrant ——
de uitoefening van date bavoegdneid^

1. De geldeidtfeien van de parti) beitian ulti
a* oontributiaa van de iedeni »•———^-^-
ft* de donatiaaf —

de vordaringan op afdolingen en anderani
d«
•. arreteiiingen en lagatanr]*-
t» andare inkomtan*

2* pa coiitrlbutia* van da laden kpaan in do Me van
de parti). -*•*••••••-•••••»»•*••—

). a. Hat congraa atalt, op vooretei Vin hot
Oageii)fce Baatvur hat 1810100; van de ••••»
oontrUwtie-inkoMten vaek, dat tor —»———
beeehikking van de efdalimen en de kringen —
vordt geeteld. ••'••••̂ ^̂ •̂ •̂̂ •̂ •••••••.••̂ •-»-*

», Hadare rvgaie oetrent bahaar en gabmik van —
geideii)ke fondaen worden! geeteid in net ——
fHIAMtvUaWA* JK f** !̂**•••»*•• T^"*B ••"• ••"

a. Hat Dagalij»a paetuur ie .̂ Indian <i)
daartoa tar»en eanveiig apnt- bavoagd —
aaheiO of gadaaitaiilka vrijatolling dan

•1 venttitetel ven totaling iVan ccntributie ta —
vorienen* ———«-»-»-̂ ».̂ ^ ••*.—,̂..

Hat toesieftt en da control a op de btw.nouding an —
da adainiatratie vordan uitgaqafand «M»or
kaacoejeieeia. <»••••>•••-»»"»--;,••-•—»«»
Hat oongraa banoaot )aarli)ke Aiit da -*

Hat oongraa banoaot jaarlijka Aiit da »•
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I '*af tavaardiTdan aan fcaeeoatjittit beataande tilt -- ™

twee ltden, dit gttn daal »ogan jiitawheA van hat —
parti jbattuur. Dt eoulaaie endtrtetkt da *~-« *.
rektning tn vtrantvo»raing van « t̂ ptrtijbettinir —
an brtngt net eongraa vtrtlag van haar »*—»«— *«^«
bevindingtn nit. —•-••-— -*...£-»

van da rakiml

la deer haar
rfan, haar
ta tohan an •••-•••
in van dt parti) —

Vertitt hat tndnraoax van da rekantng *n
vtraJitvoording biltondtrt boekhoudkundiga ——
kannit. dan kan dt ktaeeWitait iieh deer tan
daakundigt dean bijataan. Hat
varpiitht am da kateoaaiiaaia
gavenett inlicshtingan ta varac
datgtvanit d.a kaa tn dt vatrdtn
inaage van da boakan an beeohtU
ta gavan* •—••—*»-••»•••••-•••
Da iaat van da kaaeepailtait kan fce all«n tijda »-•»»
deer hat eonarea vordan herreepajn. do«h titehtt *••
deer da baneaning van aan andart kaaeoniiaait. -»--
Indian dt gatrouvhaid van de atiikkan ait btdotld —
in lid 4 aan hat tengrat aan va^tiaring kan "™~
verdan evargaiagd afkoaaeig van jean -*••—.—».«-
rtgiittraeetttntant kan de banottfiftt, van tan
ktaeeatiiaait aehtarvegt bli}wn,j •—•̂ --™-».
Ktt partliiiaituur it vtrpiitht dt in lid 4 •—•
badoaldt tttktn tn tdniniatratia; gadurtndt tan
ptriedt van tian jaar ta bavaran* •*—

' i

Hat partijbaatuar verteganvterdigt
buitan raehtt* Paarnaatt lijn da
piaatavarvangand vteraittar. taarata

•ittar,
§»*••!.•¥• EV«nV*nO WVF*«««*r» »*l*»W«Ifia an ••̂ "mmmmm*

panningataatar van hat Dageitjkt Baatuur atifatandig
btvoegd da parti) in an buitan rtchtf ta ——»»^.««
yarteganveerdigtn. -»•••-•-•••-•»*-•—}•-»*»•

Dt barotpaeeaaTttit beattat uitldria laden, fi) •
verdan gakoaan deer hat tengraa veer ean perieda
van tvaa )aar. Karvarkiaxing itjnegalijk*

2. De baroapaeetuiiaait deat kindan^e uittprtktn in
baroap in gavai van entattting ale badeeid in *-
artikti fl lid 4 endar d, van da^ttatutan an in
dit gavallen, vaarvan de bttliaaing In baroap
door Hat HuiehotfdeiiJK BtgltMni aan haar it
epgadragan* «Mr»»»*»i»>»»«—••-••fr"--—.——- ••«

Artlfcai

i. a, pt afdaling baataat bi) haar epriehting uit
tan Mioata tien ladan die in hat gabied van
dt afdaiing venan of dia doer aan ——
aehriftaiijk ptagtdttld baaluit van hat

i. a. ea affdtling baataat bi j haar epriehtino uit —
tan BinKfca clan !«*••> «•«• '- »•-*• — •-* -
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ingodooid*
Do afdoiino; fordfc opoofeoyon vannoor Hot
>odoncai dMie bonodon too, bohoudono -*
diaponaatio door not par* iJDoatnur.
Do oprlehtiitg van oon arftoUng bonoort
tooatoMing van not parti Jboatuur, Ion •
afdoiing owvat otn gonoa9to* —^«»»•««
In grata itodon on/or groototodolljko *•

Sblodon kan, na ovoriogipot hot —.—*—.—
ingboatttur on na goodkduring van hot ——«••

portllbaatuur, booioton yordan tot do »-—»•»•
opriohting van awor dan Mn ardollna of ••
ondorafdaiing. hooftt or Maloton iiJU tot
opriohting van ooor ardaiingohr dan vordon
ovanvoi aanooiogonhodon botrorrondo do •
gooaontopoiitiok vooroohoudon aan do —
voronigdo vorgadoring van atdalingan in dio —
gonoanto* po voronigdo vorgadoring van »»*•••»
ifdolinoan van groto atadon on/or groat- —~-
otodaiijko gobiodon kioti oon boatiHir* dat ••»
varantvoordoiijk io voortaanaotogonnodon »•*••
botrofrondo do foooantopolitioi* loft ••••••»«•

" tting Pli)f| o>«| oliakakon van do —••
ol§ bodooi| AoJp> b«

4V I* i««Mii|t« fotiodon tin no *mtof tot <
hot Jtrlntfoortmur on na oiodkrarlno; van hot
partijpoatuwr booloton vordon toe -
oprientina van ondarardolinqian. ooto —
ondarafdallnoon Dlijvcn ̂ ontor dool —»
ttitnaken v»a do ardoliiwato bodoold in iid »»iwato bodoold in iid »»

—•«*••••••*•»••»••• »•••»••••>
Xn landoU^ko vaoiodon k^n na ovorloo; not — •
h»t kriwboattiur on na voodkourinf von tot
partit^Mtutir vordon boalotan tot ••-
opricncing van oon afdai|ng dio ooor
goooonton ovv«tv o*or por ovooonto
oon ondorafdoiino;, dio tmlt — »«^»— *-
vorantvoordoiijk ia voorjiakon dio do
lokaio politick botrofffon.

Do takon van do afdoiing vordon nador qaroooid
in hot Hui»r»oodaii)k ito^looonf» -

afdoUn^iMattitir boataat ijit ton aiinoto drio —
lodon« vaorondor oon vooraittor, oon ooorotorlp ••-
on oon poiuiinoMoator* aii«n in runotio to »«*—»»•»

invoor«ov«r in do atatuton of
»«9iooont niot uitdrvkkalijk
Io hot afdoiingabaotuur voranevoordolijk
uitvooring van do takon van
Oo vi jto van aonooninv on oncf lag

hot ttttionoudoii)k
io bopoaid, -
".'_' voor do

Ofdoiing. -*»—«M>-
van ••-»»•-»••.-

(f tag van
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afdallngabaatuurdar* vordt nadar garagald In hat —
KuiaitoudaUjk Raglnant. *-»-— 4k~MI*MMN>~**-~—
*J| l^ mmmmmmmmmmmmiimiimmii mmmmn*mmmmmmm*mmmmtjmji*mmmm

Da iadan gakocan tot lid van tfaJgtM*«nt«r*ad
aan lijat ondar da naa» National^ — -~~.«—
volkapartl)/ci»ff of cantrviparti) »•«,
da vaMantaraadsfraecl* van da parti}* Indian da
•rdaiingtvargadaring suUa haaft goadfakaurtf* •*»
var»an da 9aManttr««datadafl van da parti j 44n -~
ffraeti* a«t ladan van aan of M*r andar* »-««—
partisan* -•—••-««— <•—•>•— —V*—̂ .̂ ..,
Indian ladan van andara in da ganaantaratd
varkecan partisan nanana da Kat
Volkapartij/C?'ift of cantn»pa
willan hatabin in da o;aMantaraaa:» banoaf t dit da
go«<0c«urlng van dt daabatraffanda fra«tiaf •»
afdwiing of krint al naar vaiantf varfcCM* in
badoalda

n I"

Pa rtadffraotla an da ladan daaivan baverdaran •
da varvataniljking van da doaUt^allinvan van da
parti j in oa vaaaantarMd* Hat tfakoian lid van
da fraotia layt daagavraagd varan cvoord ing af
aan da afdalinvfvarfidarino;* natf inaohtnanlng
van iijn ataataraehtali^ka poaitjia. -.̂ .»»«»..

Pa krinff o»vtt da Affdaiingan biman 44n
kiaakring aiv badoald in artikall E.I, van da-

oa kring naaat all* takan vaar
v«ar da acdaling nog niat warkfi
M Ukan van «U krlng vordan M
hat Kaiahoudalijk Raglanant. •*»

da ganaantan

garagald in-—

Hf ̂ jcrlnybMtour, •••••••••••••••M»»»i»ti»»» ••••.. ••„,
i. Nat kringbaatmir baataat ait tanj»in«t« drla

ladan vaarondar aan voonittar* jpan a«er«tari« —
an aan pcnningnaaitar, allan in 'funetia ta
kiatan.
Alia Mtttntraladan *i]n 1W Van itn afdaling dla
tot da krlng tehoort*
voorcDvar in da atatvtan of in h*t fltiiahoud«lijk
Kagicunt niat ttltdrukkatijk andir» in bapaald. *
la hat kringba*tiiur varantvoord«iijk voor da -•—
ultvoaring van da takan van da kring, ••••*••*—
Oa vijia van banoa»ing «n ontalag van —*•*-»—-
kringpaatuurdara vordfe nadar garigaid in hat
Kaiahoudalljk Ragiavant. ——-«4————-—

••<
1» pa ladan gakoian tot lid van da Provlnciala -•»•«

{ I . ......
DJI

1* pa ladan gakoim tot i«<« «••- •* •
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•titan op oan iijat ondar da nan tfationaio —
VoUtapartij/cP'U, vonan do atatanfraotia van
da parti), Indian da kringvargadaring tulka —*
haaft aoadoakaiirdi voraan da atafaniadan van do •—»
partij Mn fraetia aat iodan vanjoan of aaar ~—*»
•hdara partisan* mr*-* ,»T--mwmmm,- '\mmmmmmmmm*mmv*mmmm
Indian itdan^van *ndart in da Provlneioit ftatan —

ft«t«n, b*ho«ft dit dt fotdkauring

d« v»rv«t»nlijfcino van d«
parti) in d9-Provincri«i« ftatm. ;H«t

van
lid —f^^v •*** f 9>*> ^^ P • ^F"» vpr^M^vv^p ^r ̂ ^fw^mvw t *»«*^ ^^«v^^^v« o>

van da fraetia i«qt daaoavraavd varantvoardino;
af aan da krltiov*roadarina« nat Inaontnanina van —
lijn itmarachtaiijko poaitia. ***••*•*•»--•*•-*—*

1* a.

b.

o.

.
Hat con^raa if hat hooqtta «nag blnnan da
parti j. hat baataat uil da f~~-~~~~~.
oonoraaafvavaairdifdan.yaA di afdaiinyan an
da iadan van hat partljbaat^ttr.
Hat congrwa ia paaiotan*
Da tftmgraaafaavaardiadan ifti|rdan op
jaarvaryadaring van da afd
door da Iadan•

da *«••««•«—
ina gakoian •—«—

Elka afdaiing Kiaat tvaa
vaor hat oonwaa* —

avaardigdan —

Oa af«waardigdan handaian .kondar iaat of
ruagaipraak. Mt dian varvtyinda dat" tij
inbrang covaai •otfaiijfc baaaran op hatgaan
da afdalingtvargadaring aia- fiaar opvatting
haaft Hanbatr ganaakt* Da afoavaardigdo —
laot; daagavraagd varantvaerjling af aan da ——

d. Da eonaraaar^avaardoda branqt voor al
tian iadan or aan gadaaita iiaarvan «ln

•iko —•
•tau

ult. Da iadan van hat partlftbactuur habban »
iadar raoht op ««n atant ••f*»*pw—«•—•«-»»
Hat eenoraa kont tan ainitaj din aaai par *-•
laar bijaan. Mat uardt uitgaMhrovon door
hat Daaaiijka Baatuur. Hat partijbaatvur •
•tait hat ondazwarp of da o;»d«rwarpan van
hat conoraa vaat* ••*••»•• .. T. .•,,»»,««̂ »-~»—»
Kat J>agali)ka Raatuiur bapaajtt da datuo an ——
da piaata van hat congraa. V—*—»«N»»«^I»*——
Hat Daaaii JKa daatuur kan tia aiian tijda«——
aan buitangavoon congrat uftachrijvan. op ——
aan daartoa atrakkand achrmaii jk varcoak —
van tan vinata aaa codanigOaantai •••••*•*••••
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efdelfngen det beveegd
bet toteei eentel etew
tilt te brengen dient h
buitengeveen eengree u
Oe tervijn vtarbinnen j
Bettuur, el or niet ep
efdeiiftgen, een buiten
uie te fanrijven it vt
veertlen degen veer a

2.

4.
e.

9*

i.

la een/tlondo
op bet eongree «
pertiibeetuur een
te eebrllven, •
Oageiljke
rsoek ven de

eengree

r g ven net
eongree debt hot Oegelitke -

leetuur eebrirteiijk •eaedoling «en do ~~—•
aldeiingen ever de datvp en de pleeee ven ——
bet eongroe, alevode oviar bet anderverp -—•-
vearover bet eengree vafgadort. .«»̂...*«
Met eengree eteit op vopretel ven bet -•-—
parti itMatuur boc bogin^eipregreb ven de —•
parti) veet. »«•-»»•—y«»»—•»»*m»*M.«VM.MM
ttot cofigreo etelt op voeretel van bet *»»••-»»
partljbeecttur op boofdU^non bet proorai ——
voor de verkitling ven^o leden van de —-»—
tveede KeMr en bet
curopeae Perlaaent vee
Het partijbeetuur ie
eefiuldig ean bet eengre
bevoegd een eordeel to
beleid ven de rreotioo
Oonereel en de Medorle
p«rtij in de deebetreff e
Curopeee Perleeent* ••»«f

feet voor bet —

ie
enevecrding
Met congree
n over bet

n do fteten* •*••••
ee leden ven de *•
nde freetie in net

eeriijke de ̂ -..M.

Met congree verkieet bet Degeii)ke aeetuttr* —
Leden ven bet Degeli)ke;*eetuur beboea •̂ —~
fitting gedurende een periode van drle ——
jeer. Herverkiering ie iog«lij)c» ̂ .——.
Elk jeer treedt «4n/deriie van de ieden ef,
velgene een deer bet Dafeelijk* Veetuur ep
te eteilen roeeter. • — —
net congree verkieet
beroopeeoenieeie
Met cengroB ondortookt do finanoifle •-«
rekening ven bet partljboetuor* ooedkeuring ••
door bet congree van be£ algoBoon »*••»••••>••
jearvarelag over bat govoerde beleid in de —
pertil en van bot f inaneiiile vereleg en de •—
rekening on verentvoerding vindt in bet -——
tveede $ittingejeer vanjbet pertilbeetimr -—
pleate en etrekt bet paftijbootuur tot ——*-

ieet tvfcej
* •-*«M»T»*1
rtoakt do

Met eongree neoet aon boeiieeing ever een
vooretei tet entbinding{van do parti) en
tot vljeiglng van de ec^tuten. —
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i. a. Rot ptrtijboatttur baataat uit Mxioaal 101
on tvintig ladan. Hat btitaat wit hot •
Hoofdbaatirar on hot oagoiijka Mituur.
xadaro voortittar van oon afdallhg *»akt in ••
dio hoodanignaid d**i uit van hot -~.~.
XOOfdbOatUtir, -»>—*•«—•»•••»«»—»•-»»•«..—«

a. DO lodon van hot partljbaatuur klinnan to —
Ulan tifdo,. totaoon of ariondorlijk* door
hat oongraa £•!• lid van hat pamjbaatuur
vordan onto lagan or gaaehorot. »r—•*«»-*•.

2. a. Hot partijboatuur If balait bot hot boituur —
an da algavon* laiding van da pajrtii on hat ~
ultvo*r*n van alia tafcan on bovojigdnodan •—»- ,
dio aan iiat partljba*tuur ti)n ttoogavoion. -*' i
Mot oagalijKa baatmir ia boiaitliot do —--—
dagaiijkaa ioidlng van do parti«7 -——-—- :

b. Mat partl)baatuur rleht f ioh op >1* **••»•••«»-
land*ii)ko politlak an hot landopijko —»—— i
politick* »«i«id» Hat baatuur bovordart do —
daalnana van do lodan aan hat poUitlaka —-«—
dabat aa da batluitvontng. Hat jparti)- •»*-»-
iMatuur v»rkt| Indian nodig, piafmtn uit «»•»•
tot vi)iioing on vorbotoring varf do ~—-»*—
organiiatia van da parti] an do Jrordoling -»•-
vtn do varkcaavhadan bianon do p(»rti)» -H.-—-
organiaatia. Hat ondarhoudt eontaoton feat -•—
door da parti) gaoubaiditordo ••£*-«-**..̂ .—
navaninatalllngont Hat itolt licjh op do —.—«
hoogta van da baitading van doon do
varatrakta auboidiaa. •-•»——*•

o. Mat partijboatuur italt da jaar
bagroting vin inkoMton on ui
partli vaat.

3, Da varkloiingi
a. Mat pirtijbaieuur bapaait in h*t landalijk

varkaehoMi oon datuai vaarvinnon ;do naaoa -
fiJn ingttondan blj hit p«rtijbfjotiiur van
da door da iadan to atoilon kandidaton voor
laden van hat Dagaiijko boatuur'

b. vordan ar fiiot »aar kandidaton gaatald dan •—
or plaataan to varvuilon ci)n» dan aijn do
gaataida kandidatan bi) onkalo
kandidaatatoliing gakotan.
Zn gav«i van mtaeantania of opvolging van -
oan in (unetia gafcoi*n Oagoli^kf Baatuurdar
naa«t hat OagoiijXf laatinir da takon ovar —
toe.hat ooratvolganda congrao vaar in do
opvolging vordt voortion.
Da voorsittaro van da atichtlngboaturan
vonan d* v*rg«4*rln««n van hat *•*•———«
partijbaaettttr blj vat adviaarando *t«». -

(
I
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21850
p»««|^« •••tUtll'. MMMMM.—M.-.E_—.

Not Dagali)ka taatuur baataat tiiti
• da voortittari •———~-4—•
• do plaatovarvangond voorcittorr

do ooorotarioi —•———4
do MrtningMaatarr —-——
aatiMal dria gavono iadai

Da ladan van hat Dagaiijko 0mii
in functio gakotan> ••-•—-*-••!»

i{. ~
ituur imrtan allan

Hat D«9ait)k» taatuur !• baUat Mti
- hat voorbaraldan an uttvean

van hat partljbaatuurj »»J»»
hat voaran van da d*9all)kaa
parti).

nm van baalaltan *̂
»-»-— >—*••—.
laidlna van da —

1. pa ladan tot lid van da Barato »
_ Itoado Kanar ddr Utatan-Oanaraai —

op iilatan dio voigant da daabjtrorfondo -»--——-
bapaiingan in hat Htti»hattdaii)lj Itagiooont tot *••••
•tand ciln gakoaan, vornan do kaBorrraotio* van *••
da parti)* *mu~~-~mmmm^mm-^.—«.•*..».V.MM»««
Indian iadan van andaro in da Bartto ————»*»—
raapaetiavalljk Tvaada lUoar dfr Ptoton-donoraai —
varkotan partilan naaana da tlationaio

fitting viijan habhan in hat
parlanant, bahoaft dit da goadlfauring van hat
Da kaaarfraetiaa bavordaran daivaivaiant i)kihg
van da dooiatoiiingan van am parti) in*hat ——
paria«ant on iaggan daarvan vofantvoording af •parlaiwnt an iaggan daarvan vaeantvoordina
door niddai van him varalag aan hat oona.raa< aac ••
imehtnaaing van ii}n ata*caraehtalilko poaieia. —

1-1

Da iadah Oakoton tot iid van hat Curopvaa
Parlaiant op oan liJat dia voiiiana do
daihatraffanda bapaiingan in hat Huiahovdoiilk
HagioMnt tot aeand ia «akonan, Mkon daal uit
van da dasbotroKando fraotta in hat Eurepaaa
Parianant.
Indian Hadarlandaa iadan van and«ro in nat —
curopaaa ?«riaa*nt varkocan pai«i)an naa«no do
Hationaia Voikaparti)/CP*i« xietina vilUn •—
habbon in hat parianant* toho«ft dit do ——••

van hat parti)b««euur.
Oa Nadariandao ladan van do daabatroffond* ————
(racttio in hat europooo Pariaao'At bovordoron do »*-
varvaianiijking van do dooiacallingan van do ——
parti j in hat Buropaaa Parlaaant* zi) loggan «•••••-
daarvan varantvoording af door niddoi van hun --—
varaitg aan hat cangraa, vat inaehtnaaing van—

parti] in hat turopooo Pariaaajtr Hi l
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hUA ataatataaatalijka poaitia*
9V f

II

da atatutanikan aiiaan gaacftiadan
tvM/darda aaardamaitt van da uitgabraahti —

gaidiga atananr OUnco • OTBMA taiian niat M*»
Pa atatvtan tradan Aiat i t marking lodra dasa
fifn naargaiagd in aan notarilla aktar •> ——
:..:.:.., van da aUtutanttraadt niat in Barking

voordat data ia naorgaiagtf in Mn notarilla ••«-•
akta. Tot hat dean varliftlaA van data natarilla«
akto ia iadar iid van hat Dagaiijka toatttttr «

imwmmmmt

JJ^J^VMontfoindlng van da part J 1 ̂ §n aiiaan gaaaliiadan
door aan parti jeengraa ol I tv»a/darda .
•aardarhaid vtn da «ltaabr«chta «a|diga ataManf

» —

bianco atawwn taiian
oa vararfaning gaaehiadt ttaar hat
Baatttbr, tanii) oij hot bjialuit tat
andara varaffanaara mrdaii aanoavaian.
Aan hvtMtig aaldo na vakarfaning vardt aan
baataaaing gagavan aia tq bop«ivn daer hat —
Digaiijka Battuur, Oa baatawing tai in -••••
ovaraanataming aoatan ilhn Mt da
doaiataiiingan vaA da

_ . . hat Muiahatfdaiijk RagiaMnt k«n -
•li»»n gaaehtadan oaar aM Mrtiieongraa »i) *»
aanvoudig* Mardarhaid va.n da uitgabraenta »—
gaidiga ataaa«n| bianoa ataman taiian niat Ma.

2. Kat Huiahaudaii)k R«gi«»4nt «ag Aiat in »trijd —
ii)n Mt da vat, ook vaac dia gaan dvlngand ——
raeht bavtt, nocft Mt daaatatutan* —»•

&rtlkftl̂ 26. •••••••••••••*MMM!tM.-«M«.*M»»*««
n^J.
tij

namn*
Hat partijbaatuur ia bavoagd In aik anvoorvian*
•poadaiaand g«yai in n«» v«nfda parti) ta baaiiaMn<
onvaraindord fijn varantMordAiijkliaiii taganovar hat
eangraa.
Pa iar idantita i *i
vaatgaatald *an da hand van do In data «fcta varaaida
daowantan, ci]n alj, notaria; bakand.WAARVAH AJCTE* — •
valkar inhotid caieall)k ia opgagavaA aan da
copp«r«ntgn, in vinttut v«rladan ta Aaatardu* op da

v* id.datw in hat hoafd datar akta'
Dasa akta ia ondortakand daarida coapftranton on »l)* —
notaria« onaiddaiiijk n« >W baparkta vooriaving, -*-

t natariat la —

nout v«rl«diin ta AaatardaB. on da —-»«.•«,•»!, na um KBK«Ai.7ii opgava* ———

I
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Kamer
van Koophandel
«n FabrMcen
voor Amsterdam

1000 CW Amsterdam
Oc Ruyterkadc S
1013AA Amsterdam
Tetefoon 020-5314000

DOSSIERNUMMER: 40538739 BLAD 1

UITTREKSEL UIT HET VERENIGINGENREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL. EN
FABRIEKEN VOOR AMSTERDAM

RECHTSPERSOONGEGEVENS:
RECHTSVORM
STATOTEN IN AKTE
NAAM
VERKORTE NAAM
ZETEL
ADRES
O^CCHTING

VERENIGING MET BEPERKTE RECHTSBEVOEGDHEID.
NEE
NATIONALS VOLKSPARTIJ
NVP
AMSTERDAM
TORENSTRAAT 160, 2513BW 'S-GRAVENHAGE.
20-12-1994

BESTUURDER(S):

NAAM
GEBOORTEDATUM
ADRES
INFUNCTIETREDING
TITEL
BEVOEGDHEID
AANVANG (HUIDIGE) VERTEGEN-
WOORDIGINGSBEVOBGDHEID

BEAUX, WILLEM JOSUA / 2
30-07-1930
SOLEBAYSTRAAT 9 HS, 10552H AMSTERDAM
20-12-1994
VICE-VOORZITTER
GEZAMENLIJK BEVOEGD (MET ANDERE B E S T U U R D E R ( S ) ) .

20-12-1994.

NAAM
GEBOORTEDATUM
ADRES
INFUNCTIETREDING
BEVOEGDHEID
AANVANG (HUIDIGE) VERTEGEN-
WOd^DIGlNGSBEVOEGDHEID

MORDAONT, STEWART PRANCISCUS / 3
21-01-1963
TORENSTRAAT 160, 2513BW ' S-GRAVENHAGE
20-12-1994
GEZAMENLIJK BEVOEGD (MET ANDERE BESTUURDER(S)).

20-12-1994.

NAAM
GEBOORTEDATUM
ADRES
INFUNCTIETREDING
TITEL
BEVOEGDHEID
AANVANG (HUIDIGE) VERTEGEN-
WOORDIGINGSBEVOEGDHEID

MUDDE, TIBOR RUDOLF / 4
23-02-1965
TORENSTRAAT 160, 2513BW ' S-GRAVENHAGE
20-12-1994
SBCRETARIS
GEZAMENLIJK BEVOEGD (MET ANDERE BESTUURDER(S) ).

20-12-1994.

NAAM
GEBOORTEDATUM
ADRES
INFUNCTIETREDING

23 23-10-1997

RUITENBERG, HENDRIK / 5
21-06-1947
VAN DIEMENSTRAAT 15, 6023WX ZWOLLE.
20-12-1994

BLAD 2 VOLGT.

713 KA

dt fftfflwnren: Atkmftr. Amttttvun. AmtttrOtm. Btnfifbrnek.
ttwrntvwlwt P>c»nca HiHukmrKilMt: en Spaamwoudc, Wiwrdwn,
Hurtcmmtmrtr. Htwmktrk. HwnuMdr. Landantfr, Oottmn. Ovdtr-Amstrt
uhgtest. Uilhoom. vWifn wofmeritnO. JtaamUj «i JOtndvaoa

dt gtmttnun: Atkmtfr. Arnattvnn, Amsttrdam. Btnattrotk. Btvtnnnik,
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Kamer
van Koophandel
en Fabrteken
voor Amsterdam

Kantoor Amxtwdim
POCtbui 2852
1000 CW Amsterdam
De Ruyterkade 5
1013 AA Amsterdam
Telefoon 020-5314000
E-mail: portO»m$terdam,kvk.nl

DOSSIBRNUMMER: 40538739

TITEL
BBVOEGDHEID
AANVANG (HUIDIGE) VERTEGEN-
WOORDIGINGSBEVOEGDHEID

BLAD 2

VOOR2ITTER.
GEZAMENLIJK BEVOEGD (MET ANDERE BESTUURDER(S) )

20-12-1994.

NAAM
GEBOORTEDATUM
ADRES
INFUNCTIETREDING
TITEL
BEVOEGDHEID
AflpVANG (HUIDIGE) VERTEGEN-
WOORDIGINGSBEVOEGDHEID

BLOTE, ARNOUD / 6
26-02-1967
PELIKAAN 408, 2171PM SASSENHEIM ,
20-12-1994
PENNINGMEESTER
GBZAMENLIJK BEVOEGD (MET ANDERE BESTUURDER(S) ).

20-12-1994.

ALLEEN GELDIG INDIEM DOOR DE KAMER VOORZIEN VAN EEN ORIGINELE HANDTEKENING.

27 AMSTERDAM, 23-10-1997

VOOR UITTREKSEL

KVK AMSTERDAM

**?< ̂ ebierf M»« <lf KWf i*rt Kooplitn^fl en Fubricken mar Amsterdam oemot
etc ycnxxnutn: A»kmrcr, Afalslvnn, Amnvdfm. dnntimtk, DtvfWtjk,
BtotmtndMi Oimti\ tn Spurmtnudt, M*xVm
/W/frtimcnnW, HfCrtU*^ HtcmtKOt, UnCbmnr. Oortzwn, Ou*Mmne/.
OKycoi; Uithootn. Velsen. Hfornwbntf ZiuraUdtnZvxtooort

Hft qtbttd «*rt * Xnntf w»rt K<xx>>#r*kl en ftrfyfeten mor Amsterdam oimat
(h ycrnccniov Aub/nccr. Amsltlvetfi. Anvttrdim. Benntbrot*. flt^tfwjfe



17-10-1997

V 33 218502 NVP/CP'86 070 3652470
TORENSTRAAT 160 2513BW 'S-GRAVENHAGE
SIGNALERINGEN

09-45

DATUM REGISTRATIE LAATSTE
WIJZIGING
DATUM LAATSTE WIJZIGING

:20-03-1997
:20-03-1997

V 33 218502 NVP/CP'86 070 3652470
TORENSTRAAT 160 2513BW 'S-GRAVENHAGE

IIDISCHE GEGEVENS RECHTSPERSOONJUU

RECHTSPERSOONGEGEVENS:
RECHTSVORM

STATUTAIRE NAAM
VERKORTE NAAM
STATUTAIRE 2ETEL
ADRES
CORRESPONDENT I EADRES
OPRICHTING
AKTE LAATSTE STATUTEN-
WIJZIGING
LAATSTE STATUTENWIJZIGING

:VERENIGING MET VOLLEDIGE RECHTSBEVOEGDHEID
(STATUTEN IN NOTARIELE AKTE)
:NATIONALS VOLKSPARTIJ/CP'86
:NVP/CP'86
:AMSTERDAM
:TORENSTRAAT 160, 2513BW 'S-GRAVENHAGE
:POSTBUS 962, 2501CZ 'S-QRAVENHAGE
:20-05-1986

:06-06-1995
:06-06-1995

V 33 218502 NVP/CP'86 070 3652470
TORENSTRAAT 160 2513BW 'S-GRAVENHAGE
MKCTIONARISGBGEVENS FUNCTIONARIS (SEN) RECHTSPERS. (UITTREKSEL)

BESTUURDER(S):

NAAM
GEBOORTEDATUM
ADRES
INFUNCTIETREDING
TITEL
BEVOEGDHEID

AANVANG (HUIDIGE) VERTEGEN-
WOORDIG1NGSBEVOEGDHEID

:MORDAUNT, STEWART FRANCISCUS / 15
:21-01-1963
:TORENSTRAAT 160, 2513BW 'S-GRAVENHAGE
:02-11-1996
:VOORZITTER
iGEZAMENLIJK BEVOEGD (MET ANDERE BESTUURDERS,
ZIE STATUTEN)

:02-11-1996

Bron: KvK Online Nederland. Geldt niet als uittrekael in de zin van artikel
30 lid 2 en 4 van de Handelsregisterwet- De financiele informatie is een
bewerking van de gedeponeerde jaarrekeningen. Pagina 1

30 lid 7, en 4 van de Handelsrecristerwet. Dft



17-10-1997

.' V 33 218502 NVP/CP'86 070 3652470
TORENSTRAAT 160 2513BW 'S-GRAVENHAGE
FUNCTIONARISGEGEVENS FUNCTIONARIS(SEN) RECHTSPERS.

09-45

(UITTREKSEL)

NAAM
GEBOORTEDATUM
ADRES
INPUNCTIETREDING
TITEL
BEVOEGDHEID

AANVANG (HUIDIGE) VERTEGEN-
WOORDIGINGSBEVOEGDHEID

:FRELING, MARTYN / 16
:14-09-1964
:ENGELSESTRAAT 43 A, 3028CB ROTTERDAM
:02-11-1996
:SECRETARIS
:GEZAMENLIJK BEVOEGD (MET ANDERE BESTUURDERS,
ZIE STATUTEN)

:02-11-1996

V 33 218502 NVP/CP'86 070 3652470
TORENSTRAAT 160 2513BW 'S-GRAVENHAGE
EUNCTIONARISGEGEVENS PUNCTIONARIS(SEN) RECHTSPERS. (UITTREKSEL)

NAAM
GEBOORTEDATUM
ADRES
INFUNCTIETREDING
TITEL
BEVOEGDHEID

AANVANG (HUIDIGE) VERTEGEN-
WOORDIGINGSBEVOEGDHEID

:TEIJN, JAN / 17
:30-07-1966
jPAUL KRUGERSTRAAT 46 A, 3072GM ROTTERDAM
:02-11-1996
:VICE-SECRETARIS
:GEZAMENLIJK BEVOEGD {MET ANDERE BESTUURDERS,
ZIE STATUTEN)

:02-11-1996

V 33 218502 NVP/CP'86 070 3652470
TORENSTRAAT 160 2513BW 'S-GRAVENHAGE

IIGE JURIDISCHE GEGEVENS RECHTSPERSOON

Bron: KvK Online Nederland. Geldt niet ale uittreksel in de zin van artikel
30 lid 2 en 4 van de Handelsregisterwet. De financiele informatie is een
bewerking van de gedeponeerde jaarrekeningen. Pagina 2

30 lid 2 en 4 van de Handelareaisterwet. De financiele informatie is een



17-10-1997 09-45

V 33 218502 NVP/CP'86 070 3652470
TORENSTRAAT 160 2513BW 'S-GRAVENHAGE
OVERIGE FUNCTIONARISGEGEVENS (UITTREKSEL)

V 33 218502 NVP/CP'86 070 3652470
TORENSTRAAT 160 2513BW 'S-GRAVENHAGE

1CTIONARISGEGEVENS FUNCTIONARIS(SEN) RECHTSPERS. (NIETUITTR.)WNC

BESTUURDER(S):

NAAM :WIJNGAARDEN, WILLEM JOHANNES / 1
GEBOORTEDATUM :18-02-1928
ADRES : DUIJTSCHSTRAAT 14, 7694AH KLOOSTERHAAR
INFUNCTIETREDING :20-05-1986
TITEL : SECRETARIS/WAARNEMEND PENNINGMEESTER
BEVOEGDHEID : GEZAMENLIJK BEVOEGD {MET ANDERE BESTUURDERS,

ZIE STATUTEN)
AANVANG (HUIDIGE) VERTEGEN-
WOORDIGINGSBEVOEGDHEID :20-05-1986
EINDE VERTEQENWOORDIGINGSBE-
VOEGDHEID :01-07-1988

V 33 218502 NVP/CP'86 070 3652470
TORENSTRAAT 160 2513BW •S-GRAVENHAGB

JCTIONARISGEGEVENS PTJNCTIONARIS(SEN) RECHTSPERS. (NIETUITTR.)

UIT PUNCTIE :01-07-1988

Bron: KvK Online Nederland. Geldt niet als uittreksel in de zin van artikel
30 lid 2 en 4 van de Handelsregisterwet. De financiele informatie is een
bewerking van de gedeponeerde jaarrekeningen. Pagina 3

30 lid 2 en 4 van de Handelsregieterwct. De financiele informatie is een



17-10-1997 09-45

- - V 33 218502 NVP/CP'86 070 3652470
TORENSTRAAT 160 2513BW 'S-GRAVENHAGE
FUNCTIONARISGEGEVENS FUNCTIONARIS(SEN) RECHTSPERS. (NIET UITTR.)

NAAM
GEBOORTEDATUM
ADRES
INFUNCTIETREDING
TITEL
BEVOEGDHEID

AANVANG (HUIDIGE) VERTEGEN-
WOORDIGINGSBEVOEGDHEID

EINDE VERTEGENWOORDIGINGSBE-
VOEGDHEID
UIT FUNCTIE

:BOUMAN, ELISABETH MARIA ANNA / 2
:08-08-1956
:FLORIJN 316, 1102BA AMSTERDAM ZUIDOOST
=25-02-1987
:VOORZITTER
.-GEZAMENLIJK BEVOEGD (MET ANDERE BESTUURDERS,
ZIE STATUTEN)

:25-02-1987

:19-08-1988
: 19-08-1988

V 33 218502 NVP/CP'86 070 3652470
TORENSTRAAT 160 2513BW 'S-GRAVENHAGE

JCTIONARISGEGEVENS FUNCTIONARIS(SEN) RECHTSPERS. (NIET UITTR.)

:PEEN, DIRK CHRISTIAAN / 3
:24-OS-1948
rLIENDENHOF 31, 1108GZ AMSTERDAM ZUIDOOST
•01-04-1987
:PENNINGMEESTER
:GEZAMENLIJK BEVOEGD (MET ANDERE BESTUURDERS,
ZIE STATUTEN)

AANVANG (HUIDIGE) VERTEGEN-
WOORDIGINGSBEVOEGDHEID :01-04-1987
EINDE VERTEGENWOORDIGINGSBE-
VOEGDHEID :19-08-1988
UIT FUNCTIE : 19-08-1988

NAAM
GEBOORTEDATUM
ADRES
INFUNCTIETREDING
TITEL
BEVOEGDHEID

V 33 218502 NVP/CP'86 070 3652470
TORENSTRAAT 160 2513BW 'S-GRAVENHAGE
«JNCTIONARISGEGEVENS FUNCTIONARIS(SEN) RECHTSPERS. (NIET UITTR.)

NAAM
GEBOORTEDATUM
ADRES
INFUNCTIETREDING
TITEL
BEVOEGDHEID

AANVANG (HUIDIGE) VERTEGEN-
WOORDIGINGSBEVOEGDHEID

EINDE VERTEGBNWOORDIGINGSBE-
VOEGDHEID
UIT FUNCTIE

:BEAUX, WILLEM JOSUA / 4
:30-07-1930
: SOLEBAYSTRAAT 9 HS, 1055ZH AMSTERDAM
:01-09-1988
:VOORZITTER
:GBZAMENLIJK BEVOEGD (MET ANDERE BESTUURDERS,
ZIE STATUTEN)

:01-09-1988

.-02-11-1996
:02-11-1996

Bron: KvK Online Nederland. Geldt niet als uittreksel in de zin van artikcl
30 lid 2 en 4 van de Handelsregisterwet. De financiele informatie is een
bewerking van de gedeponeerde jaarrekeningcn. Pagina 4

t>ron: IWK. onune weaenana. yeiat met aJis uiccreKsei in ae zin. van artiKei



17-10-1997 09-45

V 33 218502 NVP/CP'86 070 3652470
TORENSTRAAT 160 2513BW 'S-GRAVENHAGE
FUNCTIONARISGEGEVENS FUNCTIONARIS(SEN) RECHTSPERS. (NIET UITTR.)

NAAM
GEBOORTEDATUM
ADRES
INPUNCTIETREDING
TITEL
BEVOEGDHEID

AANVANG (HUIDIGE) VERTEGEN-
WOORDIGINGSBEVOEGDHEID
EINDE VERTEGENWOORDIGINGSBE-
VOEGDHEID
UIT PUKfCTIE

:PEREE, EGBERT / 5
:11-09-1924
:ALB. NEUHUYSSTRAAT 7, 3314TA DORDRECHT
:01-09-1988
:TWEEDE SECRETARIS
:GEZAMENLIJK BEVOEGD (MET ANDERE BESTUURDERS,
ZIE STATUTEN)

:01-09-1988

:01-11-1990
:01-11-1990

V 33 218502 NVP/CP'86 070 3652470
TORENSTRAAT 160 2513BW 'S-GRAVENHAGE

JCTIONARISGEGEVENS FUNCTIONARIS(SEN) RECHTSPERS. (NIET UITTR.)

NAAM
GEBOORTEDATUM
ADRES
INFUNCTIETRBDING
TITEL
BEVOEGDHEID

AANVANG (HUIDIGE) VERTEGBN-
WOORDIGINGSBEVOEGDHEID
EINDE VERTEGENWOORDIGINGSBE-
VOEGDHEID
UIT FUNCTIE

:TERMIJN, THEODORUS PIETER / 6
:10-11-1930
:EINSTEINPLAATS 379, 3069TA ROTTERDAM
:01-09-1988
:VICE-VOORZITTER/PLV PENNINGMEESTER
:GEZAMENLIJK BEVOEGD (MET ANDERE BESTUURDERS,
ZIE STATUTEN)

:01-09-1988

:11-10-1993
:11-10-1993

V 33 218502 NVP/CP'86 070 3652470
TORENSTRAAT 160 2513BW 'S-GRAVENHAGE
/̂ NCTIONARISGEGEVENS PUNCTIONARIS(SEN) RECHTSPERS. (NIET UITTR.)

NAAM
GEBOORTEDATUM
ADRES
INFUNCTIETREDING
TITEL
BEVOEGDHEID

AANVANG (HUIDIGE) VERTEGEN-
WOORDIGINGSBEVOEGDHEID
EINDE VERTEGENWOORDIGINGSBE-
VOEGDHEID
UIT FUNCTIE

:MORDAUNT, STEWART FRANCISCUS / 7
:21-01-1963
iTORENSTRAAT 160, 2513BW 'S-GRAVENHAGE
:01-08-1990
:BESTUURDER (PLAATSVERVANGEND VOORZITTER)
:GEZAMENLIJK BEVOEGD (MET ANDERE BESTUURDERS,
ZIE STATUTEN)

:01-OS-1990

:25-10-1996
:25-10-1996

Bron: KvK Online Nederland. Geldt niet als uittreksel in de zin van areikftl
30 lid 2 en 4 van de Handelsregisterwet. De financiele informatie is een
bewerking van de gedeponeerde jaarrekeningen. Pagina 5

bewerking van de gedepon««rde jaarrekeningen. Pagina



17-10-1997 09-45

V 33 218502 NVP/CP'86 070 3652470
TORENSTRAAT 160 2513BW 'S-GRAVENHAGE
FUNCTIONARISGEGBVENS FUNCTIONARIS(SEN) RECHTSPERS. (NIET UITTR.)

NAAM
GEBOORTEDATUM
ACRES
INFUNCTIETREDING
TITEL
BEVOEGDHEID

AANVANG (HUIDIGE) VERTEGEN-
WOORDIGINGSBEVOEGDHEID
EINDE VERTEGENWOORDIGINGSBE-
VOEGDHEID
UIT FUNCTIE

:WIJNGAARDEN, WILLEM JOHANNES / 8
:18-02-1928
:DUIJTSCHSTRAAT 14, 7694AH KLOOSTERHAAR
:01-08-1990
:BESTUURDER
:GEZAMENLIJK BEVOEGD (MET ANDERE BESTUURDERS,
ZIE STATUTEN)

:01-08-1990

:06-06-1995
:06-06-1995

V 33 218502 NVP/CP'86 070 3652470
TORENSTRAAT 160 2513BW 'S-GRAVENHAGE
E1JNCTIONARISGEGEVENS FUNCTIONARIS (SEN) RECHTSPERS. (NIET UITTR.)

NAAM
GEBOORTEDATUM
ADRES
INFUNCTIETREDING
TITEL
BEVOEGDHEID

AANVANG (HUIDIGE) VERTEGEN-
WOORDIGINGSBEVOEGDHEID

EINDE VERTEGENWOORDIGINGSBE-
VOEGDHEID
UIT FUNCTIE

:GEURTS, WILHBLMUS JOHANNES / 9
:09-10-1947
:STAL 363, 9205AN DRACHTEN
:01-08-1990
rSECRETARIS
rGEZAMENLIJK BEVOEGD (MET ANDERE BESTUURDERS,
ZIE STATUTEN)

:01-08-1990

:01-01-1991
:01-01-1991

V 33 218502 NVP/CP'86 070 3652470
TORENSTRAAT 160 2513BW 'S-GRAVENHAGE
jfflNCTIONARISGEGEVENS FUNCTIONARIS(SEN) RECHTSPERS. (NIET UITTR.)

NAAM
GEBOORTEDATUM
ADRES
INFUNCTIETREDING
TITEL
BEVOEGDHEID

AANVANG (HUIDIGE) VERTEGEN-
WOORDIGINGSBEVOEGDHEID

EINDE VERTEGENWOORDIGINGSBE-
VOEGDHEID
UIT FUNCTIE

rMUDDE, TIBOR RUDOLF / 11
:23-02-1965
:TORENSTRAAT 160, 2513BW 'S-GRAVENHAGE
:05-11-1991
:SECRETARIS
.-GEZAMENLIJK BEVOEGD (MET ANDERE BESTUURDERS,
ZIE STATUTEN)

-.05-11-1991

:27-08-1996
:27-08-1996

Bron: KvK Online Nederland- Geldt niet als uittreksel in de zin van artikel
30 lid 2 en 4 van de Handelsregisterwet. De financiele informatie is een
bewerking van de gedeponeerde jaarrekeningen. Pagina 6
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17-10-1997 09-45

V 33 218502 NVP/CP'86 070 3652470
TORENSTRAAT 160 2513BW 'S-GRAVENHAGE
FUNCTIONARISGEGEVENS FUNCTIONARIS (SEN) RECHTSPERS . (NIET UITTR.)

NAAM
GEBOORTEDATUM
ADRES
INFUNCTIETREDING
TITBL
BEVOEGDHEID

AANVANG (HUIDIGE) VBRTEGEN-
WOORDIGINGSBEVOEGDHEID

EINDE VERTEGENWOORDIGINGSBE-
VOEGDHEID
UIT FUNCTIE

:RUITENBERG, HENDRIK / 12
:21-06-1947
:VAN DIEMENSTRAAT 15, 8023WX ZWOLLE
:01-06-1994
:VOORZITTER
:GEZAMENLIJK BEVOEGD (MET ANDERE BESTUURDERS,
ZIE STATUTEN)

:01-06-1994

:27-08-1996
:27-08-1996

V 33 218502 NVP/CP'86 070 3652470
TORENSTRAAT 160 2513BW 'S-GRAVENHAGE

JCTIONARISGEGEVENS FUNCTIONARY (SEN) RECHTSPERS. (NIET UITTR.)<WNC

NAAM
GEBOORTEDATUM
ADRES
INFUNCTIETREDING
TITEL
BEVOEGDHEID

AANVANG (HUIDIGE) VERTEGEN-
WOORDIGINGSBEVOEGDHEID
EINDE VERTEGENWOORDIGINGSBE-
VOEGDHEID
UIT FUNCTIE

:BLOTE, ARNOUD / 13
:26-02-1967
:PELIKAAN 408, 2171PM SASSENHEIM
:07-10-1994
:PENNINGMEESTER
:GEZAMENLIJK BEVOEGD (MET ANDERE BESTUURDERS,
ZIE STATUTEN)

:07-10-1994

:02-11~1996
:02-11-1996

V 33 218502 NVP/CP'86 070 3652470
TORENSTRAAT 160 2513BW 'S-GRAVENHAGE
N̂CTIONARISGEGEVENS PUNCTIONARIS (SEN) RECHTSPERS. (NIET UITTR.)

NAAM
GEBOORTEDATUM
ADRES
INFUNCTIETREDING
TITEL
BEVOEGDHEID

AANVANG (HUIDIGE) VERTEGEN-
WOORDIGINGSBEVOEGDHEID

BINDS VERTEGENWOORDIGINGSBE-
VOEGDHEID
UIT FUNCTIE

:DE BOER, MARC VINCENT / 14
:27-07-1966
rTUBASINGEL 35, 2287CN RIJSWIJK ZH
:13-05-1996
iSECRETARIS
:GEZAMENLIJK BEVOEGD (MET ANDERE BESTUURDERS,
ZIE STATUTEN)

:13-05-1996

:02-11-1996
:02-11-1996

Bron: KvK Online Nederland. Geldt niet als uittreksel in de zin van artikel
30 lid 2 en 4 van de Handelsregisterwet. De financiele informatie is een
bewftrking van de gedeponeerde jaarrekeningen. Pagina 7

30 lid 2 en 4 van de Handelsreciisterwet. De financiele informatie is een



17-10-1997 09-45

V 33 218502 NVP/CP'86 070 3652470
TORENSTRAAT 160 2513BW 'S-GRAVENHAGE
OVERIGE PUNCTIONARISGEGEVENS (NIET UITTR.)

Bron: KvK Online Nederland. Geldt niet als uittreksel in de zin van artikel
30 lid 2 en 4 van de Handelsregisterwet. De financiele informatie is een
b̂ erking van de gedeponcerde j aarrekeningen. Pagina 8
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Organisatievorm (statutair)

Organisatievorm landelijk (in de
praktijk)

Organisatievorm lokaa! (in de
praktijk)

Bestuur.

Blijkt uit registers van voorzet-
ting/ontbinding)

Activiteiten landelijk

Activiteiten lokaal

Partijprograrama (inhoud)

Partijblad (frequentie)

Vereniging met Hoofdbestuur,
Dagelijks Bestuur,Congres, Le-
den en Donateurs

hoofdbestuur, dagelijksbestuur.

kieskringen

, T
•» j - 1

I,

voortzetting, geen ontbinding

jaarvergadering, enkele demon-
straties (max. 50 deelnemers).

verspreiden foldermateriaal

zie bijlage 6

Centrum Nieuws Ix per kwartaal

Vereniging met Partijbestuur,
Hoofdbestuur, Dagelijks Bestuur,
Congres, Kringen, Afdelingen,
Leden en Donateurs

hoofdbestuur, dagelijksbestuur.

kieskringen

T '> >
t

voortzerting, geen ontbinding

jaarvergadering, enkele demon-
strates (max. 50 deelnemers).

verspreiden foldermateriaal

zie bijlage 5

De Revolutionaire Nationalist,
twee maandelijks

als>JVP/CP'86

Formeel: hoofdbestuur, de facto
* f

gewesten (op papier)

i •»

voortzetting, geen ontbinding

geen.

uitsluitend protestacties in Rotter-
dam.

geen partij- of
beginselprogramma.

De Revolutionaire Nationalist, tot
op heden 1 nummer verschenen.
Centrum Nieuwsbrief, tot op he-
den 2 nummers verschenen.



Partijblad (redactie)

Partijblad (inhoud)

Leden

Kiesregister Nationaal

Kiesregister Lokaal

Huisvesting

Financiele geldstromen

Fracliegelden (naar wie ?)

:, hoofdredacteur

xenofoob, "democratuur", anti
links radicaal

400

niet bekend

niet bekend

geen vast partijkantoor, er wordt
gewerkt vanuit prive" adressen.

lidmaatschapsgelden, fractiegel-
den, donateurs

eigen levensonderhoud, donaties
partijkas.

, hoofdredacteur te-
vens veiantwoordeh'jk uitgever.

xenofoob, "deraocratuur1*, groot
Nederland gedachte, anti links
radicaal

350

niet bekend

niet bekend

geen vast partijkantoor; er wordt
gewerkt vanuit prive" adressen.

lidmaatschapsgelden, fractiegel-
den, donateurs

eigen levensonderhoud, donaties
partijkas.

, hoofdredacteur tevens
verantwoordelijk uitgever.

1 nummer verschenen: bespre-
king 'partijstrijdNVP/CP'861,
verslag protestactie te Rotterdam,
anti links radicaal.

40

niet bekend

niet bekend

geen vast partijkantoor, er wordt
gewerkt vanuit privl adressen en
de CP'86 fractiekamer stadhuis
Rotterdam.

lidmaatschapsgelden, fractiegel-
den.

eigen levensonderhoud, donaties
partijkas.


