Huishoudelijk Reglement (HR) Partij voor Mens en Spirit
HOOFDSTUK 1 – ALGEMEEN
Artikel 1. Begripsbepalingen
In dit huishoudelijk reglement en in de krachtens dit huishoudelijk reglement vast te stellen reglementen
wordt verstaan onder
a. Adviescommissie: door bestuur of Algemene Vergadering benoemde commissie met een nader
omschreven adviserende taak of doelstelling;
b. Afdeling: aan een burgerlijke gemeente verbonden politiek-actieve groep leden;
c. Algemeen Bestuur: het bestuur als bedoeld in artikel 9 van de statuten;
d. Algemene Vergadering: de algemene vergadering zoals geregeld in de artikelen 16 tot en met 19 van de
statuten;
e. Commissies: commissies die het Algemeen Bestuur alsmede de fracties in de Eerste en de Tweede
Kamer der Staten-Generaal en het Europees Parlement adviseren over vraagstukken, die tot hun
werkterrein behoren;
f. Fractie: de als zodanig gezamenlijk in een vertegenwoordigend lichaam (gemeenteraad,
deelgemeenteraad, provinciale staten, Tweede Kamer, Eerste Kamer en Europees Parlement)
optredende leden van de partij;
g. Fractiegroep: adviescommissie voor het politieke programma en politieke standpunten;
h. Gemeentelijke verkiezingen: verkiezingen voor een (deel-)gemeenteraad;
i. Geschillencommissie: een commissie bestaande uit ten minste drie leden, die met hun vervangers op
voordracht van het Algemeen Bestuur door de Algemene Vergadering zijn benoemd en die is belast met
de behandeling van geschillen zoals nader omschreven in hoofdstuk 6;
j. Kandidaat: lid dat zich heeft aangemeld voor een vacature in bestuur of commissie binnen de partij dan
wel voor een vertegenwoordigende functie namens de partij, die door de Selectiecommissie en Algemeen
Bestuur is geaccepteerd of reeds door de Algemene Ledenvergadering als kandidaat is gekozen;
k. Kieskring: Middels wettelijke kaders afgebakend gebied, waarin t.b.v. verkiezingen,
ondersteuningsverklaringen ingediend moeten worden;
l. Landelijke verkiezingen: verkiezingen voor 2e kamer, provincie en het Europees Parlement;
m. Partij: Partij voor Mens en Spirit;
n. Provinciale verkiezingen: verkiezingen voor provinciale staten of andere regionale
volksvertegenwoordigingen;
o. Selectiecommissie: door het Algemeen Bestuur ingestelde adviescommissie, bestaande uit ten minste
drie leden, die belast is met selectie van vacatures en kandidaten;
p. Visiegroep: groep leden die thematisch de Fractiegroep adviseert.
Artikel 2. Uitgangspunten van de partijorganisatie
1. De partijorganisatie kent drie algemene niveaus:
a. het landelijke niveau;
b. het regionale niveau;
c. het afdelingsniveau.
Een afdeling of regio kan besluiten (een) deelafdeling(en) in te stellen. Het huishoudelijk reglement
regelt de voorwaarden waaronder dat kan gebeuren.
2. De Algemene Vergadering, de landelijke ledenvergadering welke ook wel AV genoemd wordt, is het
hoogste orgaan voor de partij als geheel, het Algemeen Bestuur is het hoogste bestuursorgaan voor de
partij als geheel.
Artikel 3. Besluitvorming ledenvergadering
1. Elke ledenvergadering kan slechts besluiten nemen over onderwerpen waarvan in de
tevoren aan alle stemgerechtigde leden toegezonden agenda staat vermeld dat er
besluitvorming over plaats zal vinden.
2. Te agenderen voorstellen door de leden dienen uiterlijk 10 werkdagen voor de Algemene
Vergadering schriftelijk (per post, fax of e-mail) bij het Algemeen Bestuur kenbaar te zijn
gemaakt. Het bestuur behoudt zich het recht voor het voorstel niet te agenderen, maar zal
in de aankondiging dit mededelen.
3. Indien wordt overgegaan tot een poststemming worden alle stemgerechtigde leden op het
overeenkomstige niveau in de gelegenheid gesteld per post of digitaal hun stem uit te brengen.
4. Elk besluit van een door de Algemene Vergadering ingestelde commissie wordt desgevraagd aan leden
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verstrekt, tenzij het besluit in een besloten deel van een vergadering is genomen.
Besluiten van een door de Algemene Vergadering ingestelde commissie waartegen beroep openstaat,
dienen gemotiveerd te zijn. Beroepstermijnen vangen aan met de bekendmaking. Het gestelde in
hoofdstuk 7 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4. Besluitvorming
1. Het Algemeen Bestuur en een door dat bestuur of door de Algemene Vergadering ingestelde
commissie kan naast op de in dit reglement voorgeschreven wijze ook buiten de vergadering besluiten
nemen, mits alle bestuursleden of commissieleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, waaronder
begrepen alle vormen van geschreven tekstoverdracht, hun mening te uiten en zich over het voorstel
hebben uitgesproken.
2. Elk besluit van het algemeen bestuur of van een door dat bestuur ingestelde commissie wordt
desgevraagd aan leden verstrekt, tenzij het besluit in een besloten deel van een vergadering is
genomen.
3. Besluiten van het algemeen bestuur en van een door dat bestuur ingestelde commissie waartegen
beroep openstaat, dienen gemotiveerd te zijn. Beroepstermijnen vangen aan met de bekendmaking.
Het gestelde in hoofdstuk 7 is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 5. Berichtenverkeer
1. Correspondentie aan een partijorgaan of van een partijorgaan naar de leden kan geschieden per post,
fax of e-mail gericht aan het door of namens dit orgaan aangegeven adres van dat orgaan.
2. Het uitbrengen van een stem in een digitale ledenraadpleging kan uitsluitend elektronisch plaatsvinden
tenzij het (algemeen)bestuur een andere wijze van uitbrenging heeft vastgesteld.
3. Ten aanzien van berichten die voor een bepaald tijdstip moeten worden gegeven, geldt dat het bericht
voor sluiting van de termijn op het ontvangstadres moet zijn ontvangen. De ontvangstadministratie van
het partijorgaan is bindend, tenzij de verzender een eerdere ontvangst kan aantonen.
4. Termijnen langer dan zeven dagen en tegelijkertijd korter dan vier weken die eindigen op een zaterdag
of zondag of op een op grond van de Algemene Termijnenwet erkende algemene feestdag worden
verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
5. Publicatie, bekendmaking en toezending van voorstellen en mededelingen door besturen en
commissies kan geschieden via post, fax, e-mail, via het publiceren in het partijblad of via het plaatsen
op de website van het betreffende orgaan. Van plaatsing op de website wordt mededeling gedaan per
e-mail aan alle leden die hun e-mailadres via info@mensenspirit.nl hebben laten registreren. Indien
publicatie, bekendmaking en toezending niet geschieden per e-mail, worden de desbetreffende
voorstellen op aanvraag tegen kostprijs per post aan een lid toegestuurd.
Artikel 6. Ledenraadpleging
Ieder bestuur is bevoegd over te gaan tot de invoering van de ledenraadpleging. Indien het daartoe overgaat
stelt het bestuur een regeling vast, waarin regelingen worden getroffen voor:
a. de vereisten waaraan een verzoek om een ledenraadpleging moet voldoen;
b. het quorum voor de geldigheid van de uitslag;
c. de onderwerpen waarover een ledenraadpleging mogelijk is;
d. de wijze waarop de vraagstelling wordt vastgesteld;
e. de wijze waarop de informatievoorziening omtrent de ledenraadpleging plaatsvindt;
f. de wijze waarop de poststemming, zo nodig in afwijking van artikel 3, negende lid, wordt ingericht, waarbij
bepaald kan worden dat de stemming digitaal geschiedt.
g. Wat er met de uitkomsten van de raadpleging gedaan wordt.

HOOFDSTUK 2 - LIDMAATSCHAP EN CONTRIBUTIE
Artikel 7. Aanmelding
1. Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt via de landelijke website van Partij voor Mens en Spirit:
www.mensenspirit.nl. Het Algemeen Bestuur kan, indien de redelijkheid en de billijkheid dat eisen,
alvorens te besluiten tot toelating van een lid of een groep leden, een onderzoek (doen) instellen. De
betrokkene wordt na het besluit tot onderzoek onverwijld op de hoogte gesteld van het instellen van dit
onderzoek. Dit besluit dient binnen 6 weken na registratie van de aanmelding genomen te worden. Het
onderzoek zelf dient binnen een maand te zijn afgerond. Indien niet binnen de gestelde termijnen een
besluit is genomen wordt het lid of de groep leden aangenomen als lid.
2. Het lidmaatschap gaat in op de datum van ontvangst van de eerste betaling van de contributie, onder
voorbehoud van het bestuursbesluit tot toelating.
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Indien het Algemeen Bestuur op grond van onderzoek besluit tot niet-toelating als lid, wordt een
eventueel reeds betaalde contributie gerestitueerd en wordt het lidmaatschap geacht niet te zijn
ingegaan.

Artikel 8. Besluit tot niet-toelating
Het besluit tot niet-toelating als lid als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de statuten, tot opzegging als lid,
zoals bedoeld in artikel 7, derde lid, van de statuten, alsmede tot ontzetting als lid, zoals bedoeld in artikel 7,
vierde lid, van de statuten, dient onder vermelding van de gronden onverwijld, doch in elk geval binnen één
maand aan het desbetreffende lid te worden bekendgemaakt. Het besluit tot niet-toelating als lid en tot
ontzetting worden met bericht van ontvangst en onder vermelding van de beroepsmogelijkheid, aan de
betrokkene bekendgemaakt.
Artikel 9. Contributie
1. Het contributiejaar is gelijk aan 12 kalendermaanden.
2. De contributie van enig jaar dient te zijn voldaan binnen 30 dagen na het begin van het contributiejaar.
3. Indien de contributiebetaling niet binnen de gestelde termijn is voldaan, wordt betrokkene
schriftelijk gemaand om binnen dertig dagen aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.
Na uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn wordt gehandeld conform statuten
art. 6 en 7.
4. Na afvoering als lid wegens contributieschuld wordt het lidmaatschap geacht wederom in
te gaan op de datum waarop de contributieschuld is voldaan.
Artikel 10. Lidmaatschapsrechten
1. Met inachtneming van het in de statuten en het huishoudelijk reglement bepaalde, heeft ieder lid het
recht:
a. alle Algemene (Leden)Vergaderingen bij te wonen, alle andere ledenvergaderingen bij te wonen
voor zover het lid hier als zodanig deel uitmaakt, aan de discussie deel te nemen en te stemmen in
die vergaderingen, mits het betreffende lid minimaal 6 weken lid is; een lid is stemhebbend in slechts
één afdeling;
b. zijn stem uit te brengen bij de aanwijzing van kandidaten die door de partij gesteld worden bij de verkiezing voor een vertegenwoordigend lichaam, mits het betreffende lid minimaal drie maanden lid is;
c. kandidaat te staan voor bestuursfuncties, mits het betreffende lid minimaal drie maanden lid is;
d. kandidaat te staan voor verkiezing in bijzondere organen, commissies en raden van de partij, mits
het betreffende lid minimaal drie maanden lid is;
e. kandidaat te staan namens de partij voor een vertegenwoordigend lichaam, mits het betreffende lid
minimaal drie maanden lid is;
f. bestuur- en commissievergaderingen, na voorafgaande melding bij het bestuur, als toehoorder bij te
wonen, met dien verstande, dat de fungerend voorzitter in bijzondere gevallen de vergadering
geheel of gedeeltelijk besloten kan doen verklaren. De voorzitter verklaart de vergadering of een
deel daarvan in ieder geval besloten indien wordt gesproken over personen, waarbij sprake is van
mogelijke aantasting van iemands persoonlijke levenssfeer.
2. De rechten aan het lidmaatschap verbonden kunnen worden uitgeoefend zodra aan de jaarlijkse
contributieverplichting is voldaan èn het lid in de voor het betreffende organisatieniveau laatst
vervaardigde ledenlijst is opgenomen. De laatst vervaardigde ledenlijst is in ieder geval niet ouder dan
een maand. Op landelijk niveau geldt als ledenlijst de centrale geautomatiseerde ledenadministratie.
3. De rechten verbonden aan het lidmaatschap zijn niet overdraagbaar.
4. Het algemeen bestuur kan dispensatie verlenen met betrekking tot de termijn als genoemd in lid 1,
onder sub b, c, d en e.
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HOOFDSTUK 3 – AFDELING EN REGIO
Artikel 12. Afdeling
1. Algemeen
a. Het werkgebied van een afdeling wordt bepaald door de gemeentelijke en provinciale
grenzen van de gemeente waarin de afdeling is gevestigd.
b. Uitsluitend leden woonachtig en die als zodanig ingeschreven staan in het
bevolkingsregister kunnen lid worden van de afdeling. Zonder tegenbericht van het
lid wordt deze aangemeld bij zijn of haar afdeling.
c. Het Algemeen Bestuur en de afdelingsbesturen informeren elkaar steeds schriftelijk
omtrent hen ter kennis komende relevante wijzigingen met betrekking tot de leden.
d. Het Algemeen Bestuur kan een reglement vaststellen waarin voorwaarden en regels
voor de oprichting van een nieuwe afdeling vastgelegd worden.
2. Samenstelling afdelingsbestuur
a. De afdeling wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit tenminste drie en ten
hoogste zeven natuurlijke personen.
b. De afdelingsvergadering stelt, op voorstel van het afdelingsbestuur, met
inachtneming van het bepaalde in het vorige lid het aantal afdelingsbestuurders vast.
c. De afdelingsbestuurders worden door de afdelingsvergadering benoemd uit gewone
leden behorende tot de afdeling. Elke voordracht behoeft de goedkeuring van het
Algemeen Bestuur.
d. De voorzitter wordt in functie benoemd, de overige bestuursfuncties worden door het
afdelingsbestuur verdeeld. Een afdelingsbestuurder kan ook andere functies in de partij
bekleden, met dien verstande dat de bestuurder slechts deel kan uitmaken van één
afdelingsbestuur.
e. Afdelingsbestuurders kunnen te allen tijde door de afdelingsvergadering worden
geschorst of ontslagen, bij besluit door die vergadering genomen met een
meerderheid van tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
f. Afdelingsbestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier
kalenderjaren. Een door het verstrijken van zijn benoemingstermijn aftredend
afdelingsbestuurder is slechts eenmaal herkiesbaar. Herbenoeming kan alleen
plaatsvinden na verleende dispensatie door het Algemeen Bestuur.
g. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een benoeming in een tussentijdse
vacature geschiedt voor de resterende duur van deze benoemingsperiode van
diegene in wiens vacature wordt voorzien. Deze periode geldt voor de toepassing
van het bepaalde in het vorige lid niet als een benoemingstermijn.
h. Een niet voltallig afdelingsbestuur behoudt zijn bevoegdheden.
3. Taken en werkwijze afdeling
a. Het afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor alle zaken voor zover deze betrekking
hebben op de politieke plaatselijke activiteiten van de partij. Daarnaast zal de
afdeling zich op gelijkwaardige wijze inzetten om onder leiding van de coördinator
kieskring de politieke activiteiten ten behoeve van de provinciale verkiezingen en
aanverwanten belangen te ondersteunen of uit te voeren.
b. Het afdelingsbestuur draagt in het kader daarvan zorg voor de uitvoering van de
besluiten betreffende de afdeling genomen door bestuur, algemeen bestuur of de
algemene ledenvergadering en van de door de afdelingsvergadering genomen
besluiten.
c. Het afdelingsbestuur draagt bij uitstek zorg voor een goede communicatie met de
coördinator van de kieskringen.
d. Het afdelingsbestuur kan, onverminderd zijn verantwoordelijkheden jegens de
afdelingsvergadering en de vereniging, taken en bevoegdheden delegeren aan een
of meer afdelingsbestuurders en kan, indien en voor zover de vereniging daartoe de
mogelijkheid biedt, binnen de door het bestuur vastgestelde begroting derden
belasten met de uitvoering van werkzaamheden.
e. Het afdelingsbestuur vergadert tenminste vier maal per jaar. De voorzitter van het
afdelingsbestuur en tenminste twee afdelingsbestuurders zijn gelijkelijk bevoegd tot
de bijeenroeping van een afdelingsbestuursvergadering.
Een vergadering van het afdelingsbestuur wordt schriftelijk bijeengeroepen op een
termijn van ten minste zeven dagen. Bij de uitnodiging worden de te behandelen
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onderwerpen vermeld.
Tenzij elders in dit reglement een grotere meerderheid is voorgeschreven besluit het
afdelingsbestuur bij volstrekte meerderheid van stemmen.
Afdelingsbestuursbesluiten kunnen uitsluitend worden genomen indien het in het
voorgaande lid bepaalde is in acht genomen en indien meer dan de helft van het
aantal afdelingsbestuurders aanwezig is. Een afdelingsbestuurder kan zich ter
afdelingsbestuursvergadering niet doen vertegenwoordigen.
Van het verhandelde in de afdelingsbestuursvergaderingen worden door de zorg van
de ambtelijk secretaris van het afdelingsbestuur of van de door de voorzitter ter
vergadering aangewezen persoon notulen gemaakt.
Het afdelingsbestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, doch uitsluitend
met algemene stemmen van alle afdelingsbestuurders. Van elk buiten vergadering
genomen besluit wordt door de zorg van de secretaris zo spoedig mogelijk schriftelijk
mededeling gedaan aan alle afdelingsbestuurders.

4. Afdelingsvergaderingen
a.
Jaarlijks worden tenminste twee afdelingsvergaderingen gehouden en wel op
zodanige tijdstippen dat ter vergadering kan worden beraadslaagd omtrent de
onderwerpen die zullen worden behandeld in de te houden vergaderingen van de
Algemene Vergadering.
b. Naast de afdelingsvergaderingen bedoeld in het vorige lid worden afdelingsvergaderingen
bijeengeroepen door het afdelingsbestuur zo dikwijls het dit wenselijk acht.
c. Op schriftelijk verzoek van de coördinator Kieskring of van ten minste één tiende van de tot een
afdeling behorende leden of maximaal vijftig leden behorende tot een afdeling, is het
afdelingsbestuur verplicht tot bijeenroeping van een afdelingsvergadering en wel zo, dat de
vergadering wordt gehouden binnen dertig dagen na ontvangst van het verzoek. Indien aan het
verzoek niet binnen veertien dagen gevolg is gegeven kunnen de verzoekers zelf tot de
bijeenroeping overgaan.
d. De bijeenroeping van de afdelingsvergadering geschiedt schriftelijk op een termijn van tenminste
veertien dagen. De oproeping bevat de te behandelen onderwerpen. Tot de
afdelingsvergadering hebben toegang de leden van het afdelings-, het Algemeen Bestuur, de
door het Algemeen Bestuur aangewezen functionaris(sen) van de vereniging, alsmede zij die
door het afdelingsbestuur worden uitgenodigd.
e. Indien het naar het oordeel van het Algemeen Bestuur nodig is op regionaal of
afdelingsniveau een ledenvergadering uit te schrijven (bijv. igv onwerkbare situatie), is het
Algemeen Bestuur bevoegd op desbetreffend niveau een ledenvergadering samen te roepen.
f. Tenzij bij de statuten of dit reglement een grotere meerderheid is voorgeschreven worden
besluiten door de afdelingsvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.
Ingeval werd gehandeld in strijd met enig voorschrift van het vorige lid, kan de
afdelingsvergadering niettemin rechtsgeldig besluiten nemen, mits ten minste één
vierde van de gewone leden van de afdeling ter vergadering aanwezig is en ten
minste drie vierde van hen verklaart geen bezwaar tegen de besluitvorming te
hebben.
g. De ingevolge de statuten en dit reglement tot de afdelingsvergadering toegangsgerechtigde
bestuurders en de door het bestuur aangewezen functionaris(sen) van de vereniging hebben het
recht in de vergadering het woord te voeren.
h. Ingeval in een afdelingsvergadering de aanwezige bestuurder(s) of functionaris(sen) van de
vereniging dan wel het bestuur voor het tijdstip van de vergadering heeft / hebben verklaard een
voorgenomen afdelingsvergaderingbesluit in strijd met de belangen van de vereniging te achten,
kan zodanig besluit slechts worden genomen met algemene stemmen, zulks onverminderd met
schorsing- en vernietigingsbevoegdheid van het Algemeen Bestuur indien een dergelijk besluit in
strijd is met het algemeen belang van de vereniging.
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5. Activiteitenplan, begroting, jaarvergadering, rekening en verantwoording
a. De afdelingsbesturen stellen voor de aanvang van elk kalenderjaar een activiteitenplan en een
begroting van inkomsten en uitgaven op, waaruit onder meer blijkt welke activiteiten de afdeling
voornemens is in het betreffende jaar te verrichten. Het activiteitenplan en de begroting worden
vastgesteld door de
betreffende afdelingsvergadering.
b. Het activiteitenplan en de begroting worden behandeld in een afdelingsvergadering voor de
aanvang van het kalenderjaar waarop het desbetreffende activiteitenplan en begroting betrekking
hebben.
c. Het afdelingsbestuur zendt het door de afdelingsvergadering vastgestelde activiteitenplan en de
begroting onverwijld, aan het algemeen bestuur ter goedkeuring. Zolang de goedkeuring door het
algemeen bestuur nog niet is verleend onthoudt de afdeling zich van uitvoering van het
activiteitenplan en van het doen van op de begroting gebrachte uitgaven.
d. Het algemeen bestuur deelt binnen 3 maand na ontvangst zijn goedkeuring of weigering daarvan
schriftelijk aan het afdelingsbestuur mede.
e. In de voorjaarsvergadering van de afdeling brengt het afdelingsbestuur een jaarverslag uit en legt
het onder overlegging van de nodige bescheiden, verantwoording af over zijn in het verstreken
kalenderjaar gevoerde beleid en beheer. Ingeval de afdelingsvergadering daartoe besluit wordt
het jaarverslag schriftelijk uitgebracht.
f. De rekening en verantwoording, alsmede het jaarverslag, indien dit schriftelijk werd uitgebracht,
worden onverwijld na de goedkeuring ervan door de afdelingsvergadering gezonden aan het
Algemeen Bestuur.
e
g. De door het algemeen bestuur aangewezen coördinator kieskringen is de vertegenwoordiger en 1
contactpersoon namens het algemeen bestuur.
6. Jaarlijkse bijdrage afdelingen
a. De Algemene Vergadering zal op voorstel van het Algemeen Bestuur besluiten welke
afdracht van contributiegelden beschikbaar is voor de afdelingen. De afdracht zal in ieder geval
geschieden naar rato van het aantal leden.
b. Het staat de afdeling vrij om extra inkomsten te verwerven. Dit is alleen toegestaan
indien de verkrijging in overeenstemming is met de door het bestuur vastgestelde
voorwaarden en reglement.
c. Het Algemeen Bestuur kan tussentijds verlangen dat aan hen een overzicht van de
financiële situatie wordt verstrekt.
Artikel 13. Kieskring-Regio
1. Per kieskring of regio wordt door het bestuur een coördinator aangewezen
2. Alle coördinatoren samen vormen het Overleg Coördinatoren Kieskringen. Dit overleg
wordt minimaal een keer per jaar door een verantwoordelijk lid van het algemeen bestuur
bijeengeroepen.
3. De Coördinator Kieskring heeft tot taak de provinciale verkiezingen te organiseren alsmede
het oprichten, begeleiden en coördineren van steungroepen en/of afdelingen, het
verkrijgen van ondersteuningsverklaringen etc. De coördinator wordt ondersteund door de
afdelingen in casu de afdelingsbestuurders in de betreffende kieskring.
4. Het Algemeen Bestuur kan een reglement vaststellen waarin nadere regels worden
aangegeven ten aanzien van de aangelegenheden aangaande de interne gang van zaken
binnen de kieskringen.
Artikel 14. Provinciale verkiezingen
1. De Kieskringen in een provincie zijn verantwoordelijk voor alle activiteiten die door Algemene
Vergadering en het Algemeen Bestuur wenselijk geacht worden om kandidaten in de Provinciale Staten
benoemd te krijgen.
2. Elke kieskring vormt een bestuur onder voorzitterschap van coördinator. Dit bestuur wordt verder
gevormd door alle afdelingsbestuursleden.
3. In het kieskringbestuur worden besluiten met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen
genomen, waarbij elke afdeling een stem heeft.
4. Indien een kieskring zich over meerdere provincies uitstrekt, zal in overleg met de betreffende
coördinatoren bepaald worden hoe de werkzaamheden verdeeld worden. Provincieoverschrijdende
belangen zullen in gezamenlijkheid besproken en aangepakt worden.
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HOOFDSTUK 4 – ADVIESCOMMISSIES
Artikel 15: Taak, benoeming en besluitvorming
1. Het Algemeen Bestuur en de Algemene Vergadering kunnen adviescommissies benoemen,
2. De bijeenroeping van een commissie geschiedt schriftelijk op een termijn van tenminste
veertien dagen. Bij de oproep wordt een agenda met te behandelen onderwerpen
meegestuurd.
3. Besluiten door de adviescommissie worden genomen met volstrekte meerderheid van
de uitgebrachte stemmen.
4. Adviezen kunnen slechts dan worden uitgebracht indien 50 % van de leden van de
commissie aan de besluitvorming heeft deelgenomen en minimaal drie leden het voorstel
ondersteunen.
5. In spoedeisende gevallen kan door de voorzitter van de desbetreffende
adviescommissie in overleg met de secretaris een telefonische vergadering worden belegd of tot een
schriftelijke raadpleging worden overgegaan.
6. Van de werkzaamheden van de Adviescommissie doet de commissie aan het bestuur
schriftelijk verslag zo dikwijls het algemeen bestuur dit verlangt, doorgaans één maal per
kalenderkwartaal.
7. Het Algemeen Bestuur kan een reglement vaststellen waarin nadere regels worden aangegeven omtrent
de interne gang van zaken binnen de Adviescommissie.
8. Een Commissie van Advies (CvA) adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur van de
vereniging op al haar beleidsterrein. Deze commissie wordt op voordracht van het
Algemene Bestuur door de Algemene Vergadering benoemt.
HOOFDSTUK 5 – POLITIEK PROGRAMMA
Artikel 16. Politiek programma
1. Het politieke programma van de partij bestaat uit:
a. de door de Algemene Vergadering vastgestelde uitgangspunten van de partij, op basis van in de
statuten verwoorde doelstellingen van de partij;
b. de geaccordeerde uitspraken van de algemene vergadering over belangrijke politieke thema’s;
c. de verkiezingsprogramma’s ten behoeve van de verkiezingen voor de direct gekozen
vertegenwoordigende organen
2. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het voorleggen van ontwerpteksten van (delen van) het
politieke programma aan de algemene vergadering.
3. Het bestuur en de gekozen kandidaten in de politieke organen laten zich gevraagd en ongevraagd
adviseren door Visiegroepen. De adviezen van deze visiegroepen worden door een
beleidsadviescommissie genaamd Fractiegroep bewerkt en ter besluitvorming voorgelegd aan het
Algemeen Bestuur.
4. Het Algemeen bestuur benoemt een adviescommissie genaamd De Fractiegroep welke bestaat uit één
algemeen bestuurslid, welke bij voorkeur voorzitter is, en per visiegroep één afgevaardigd lid. Daarnaast
kan het Algemeen Bestuur leden, met name kandidaten die verkiesbaar zijn voor landelijke of provinciale
verkiezingen, toevoegen aan de commissie.
5. De Fractiegroep kan een reglement vaststellen waarin nadere regels worden
aangegeven ten aanzien van de aangelegenheden aangaande de interne gang van zaken
binnen de Fractiegroep en Visiegroepen. Dit reglement behoeft de goedkeuring van het
algemeen bestuur.
6. Het politieke programma is de basis voor provinciale en gemeentelijke verkiezingen en kan aangepast
en toegesneden worden op regionale en gemeentelijke onderwerpen. Aanpassingen kunnen uitgewerkt
en voorgesteld worden door regionale of plaatselijke programmagroepen, die door de gemeentelijke
afdelingen benoemd worden.
e

e

Artikel 17. Verkiezingsprogramma voor de Staten-Generaal (1 en 2 kamer)
1. Het verkiezingsprogramma bevat de visie van de partij en het beleid dat de partij in een periode van vier
jaar wenst te voeren. Bepaalde onderdelen van het programma kunnen door het Algemeen Bestuur als
niet amendeerbaar worden aangemerkt.
2. Het verkiezingsprogramma wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering ten behoeve van de
verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, doch is van overeenkomstige betekenis voor
de Eerste Kamer der Staten-Generaal.
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3.

Verkozen kandidaten voor het lidmaatschap van de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal zijn
gehouden het verkiezingsprogramma naar beste vermogen uit te voeren.

Artikel 18. Verkiezingsprogramma voor het Europees Parlement
1. Het Europees verkiezingsprogramma bevat de visie van de partij en het beleid dat de partij in een
periode van vijf jaar wenst te voeren. Bepaalde onderdelen van het programma kunnen door het
Algemeen Bestuur als niet amendeerbaar worden aangemerkt.
2. Het verkiezingsprogramma wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering ten behoeve van de
verkiezingen van het Europees Parlement. Verkozen kandidaten voor het lidmaatschap van het
Europees Parlement zijn gehouden het verkiezingsprogramma naar beste vermogen uit te voeren.
3. Het Europees verkiezingsprogramma mag niet in strijd zijn met het verkiezingsprogramma voor het
Nederlands Parlement behoudens een uitdrukkelijk daarover genomen besluit van de algemene
vergadering.
Artikel 19. Verkiezingsprogramma voor de Provincie
1. Het verkiezingsprogramma bevat de visie van de partij en het beleid dat de partij in een periode van vier
jaar wenst te voeren. Bepaalde onderdelen van het programma kunnen door het Algemeen Bestuur als
niet amendeerbaar worden aangemerkt.
2. Het verkiezingsprogramma wordt, op voordracht van het Algemeen Bestuur in casu de kieskringbesturen vastgesteld door de Algemene Vergadering. Verkozen kandidaten voor het lidmaatschap van
de Provinciale staten zijn gehouden het verkiezingsprogramma naar beste vermogen uit te voeren.
Artikel 20. Verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraad
1. Het verkiezingsprogramma bevat de visie van de partij en het beleid dat de partij in een
periode van vier jaar wenst te voeren. Bepaalde onderdelen van het programma kunnen
door het Algemeen Bestuur als niet amendeerbaar worden aangemerkt.
2. Het verkiezingsprogramma wordt vastgesteld door de afdelingsvergadering, doch behoeft
de goedkeuring van het Algemeen Bestuur. Het afdelingsbestuur kan gebruik maken van
de kennis van de (plaatselijke) programmagroepenoep.
3. Verkozen kandidaten voor het lidmaatschap van de Gemeenteraad zijn gehouden het
verkiezingsprogramma naar beste vermogen uit te voeren.
HOOFDSTUK 6 –KANDIDATEN VERTEGENWOORDIGENDE ORGANEN
Artikel 21. Selectiecommissie
1. Het algemeen bestuur benoemt een selectiecommissie welke de opdracht krijgt om voor alle vacatures
en politieke kandidaatstellingen advies aan het algemeen bestuur respectievelijk de algemene
ledenvergadering uit te brengen.
2. De commissie bestaat uit één algemeen bestuurslid (welke bij voorkeur als voorzitter van de commissie
optreedt) en wordt verder gevormd door minimaal twee (vak)bekwame personen, welke bij voorkeur lid
zijn van de partij.
3. De commissie doet haar voordrachten op basis van functie- en potentiële/persoonlijke profielen. De
toegepaste methodieken zijn afhankelijk van de zwaarte van de functie en worden bepaald door de
commissie.
4. Een voorstel voor de volgorde van de kandidatenlijst voor enige verkiezing wordt door de
selectiecommissie voorgelegd aan het besluitvormend orgaan.
Artikel 22. aanmelding als kandidaat
1. Elk lid kan zich kandidaat stellen voor een functie in of namens de partij. De kandidaatstelling dient
bijvoorkeur schriftelijk voorzien van curriculum vitae en motivatie, binnen de gestelde termijnen bij het
secretariaat ontvangen zijn.
2. Van elke functie is een functieprofiel/omschrijving beschikbaar.
3. De selectiecommissie zal op basis van een vergelijk tussen functieprofiel en potentieel profiel besluiten
de kandidaat voor te dragen, echter pas nadat dit besproken is met de kandidaat. Bij het niet
overeenkomen van de profielen kan de selectiecommissie besluiten de kandidaat niet voor te dragen.
4. Indien er meerdere kandidaten voor een vacature zijn zal de selectiecommissie haar voorkeur
bekendmaken.
5. Kandidaten welke bezwaar maken tegen hun afwijzing kunnen hier tegen in beroep gaan bij de
Geschillencommissie(hoofdstuk 7) echter pas nadat middels Mediation getracht is het geschil op te
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6.

lossen.
Kandidaten voor de Staten Generaal, het Europese Parlement, de Provinciale Staten of een
Gemeenteraad zullen zich voorafgaand aan hun kandidatenstelling akkoord verklaren voor een
financiële afdracht aan de vereniging, nadat zij gekozen zijn in het betreffende orgaan, volgens het door
het Algemeen Bestuur vastgestelde reglement.

Artikel 23. Dispensatie
1. Ten aanzien van de verplichte lidmaatschaptermijn voorafgaand aan kandidaatstelling kan het
Algemeen Bestuur op verzoek van de betrokken kandidaat dispensatie verlenen. In het geval van een
verzoek daartoe en indien er overigens geen redenen zijn om een kandidaat te weigeren, gaat de
SelectieCommissie tot een voorwaardelijke acceptatie van de kandidatuur over.
2. Het schriftelijke en gemotiveerde verzoek dient binnen te zijn uiterlijk acht dagen voor sluiting van de
kandidaatstelling.
3. Bij een dispensatieverzoek voor een functie op landelijk niveau kan het Algemeen bestuur andere
organen horen, voordat zij een besluit nemen.
4. Het Algemeen Bestuur maakt binnen drie dagen na het verzoek zijn beslissing bekend aan het
betreffende lid, het betrokken bestuur en de SelectieCommissie. Indien het verzoek wordt afgewezen
door het Algemeen Bestuur, is de kandidaat automatisch geen kandidaat meer.
5. De termijn van bezwaar maken bedraagt twee dagen na bekendmaking, de Geschillencommissie doet
binnen drie dagen na ontvangst van het bezwaarschrift uitspraak. Bij een gegrondverklaring van het
bezwaar is de tweede volzin van het vierde lid niet langer van toepassing.

Artikel 24. Onverenigbaarheid van functies
1. Het lidmaatschap van Mens en Spirit (MenS) is onverenigbaar met kandidaatstelling voor enige andere
politieke partij of groepering voor een vertegenwoordigend orgaan indien Mens en Spirit
vertegenwoordigd is of deelneemt aan de verkiezingen voor dat vertegenwoordigend orgaan, en tevens
op die niveaus onverenigbaar met vertegenwoordiging van enige andere politieke partij of groepering in
een vertegenwoordigend orgaan, indien Mens en Spirit vertegenwoordigd is in dat vertegenwoordigend
orgaan.
2. Het kandidaat zijn voor en vertegenwoordigen van Mens en Spirit in enig vertegenwoordigend orgaan is
onverenigbaar met het lidmaatschap van enige andere landelijke politieke partij dan wel van enige
politieke partij of groepering, specifiek voor dat vertegenwoordigend orgaan.
3. Het kandidaat zijn voor en het lidmaatschap van enig bestuursorgaan binnen Mens en Spirit is
onverenigbaar met het lidmaatschap van enige andere landelijke politieke partij dan wel van enige
politieke partij of groepering, specifiek voor het vertegenwoordigend orgaan op overeenkomstig niveau.
Artikel 25. Tussentijdse en vervoegde verkiezingen
Indien in het geval van tussentijdse en vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal
de in dit reglement geregelde procedures wegens spoedeisendheid niet kunnen worden gevolgd, is het
algemeen bestuur bevoegd de bepalingen omtrent samenstelling van kandidatenlijst, termijnen en
verkiezingsprogramma naar eigen goeddunken eenmalig te wijzigen, echter niet eerder dan dat betrokken
personen hierover geïnformeerd en gehoord zijn.
HOOFDSTUK 7 – GESCHILLEN
Artikel 26. Geschillencommissie
1. Tegen beslissingen van of namens partijorganen, anders dan de Algemene Vergadering, die
de rechtspositie van een lid of een ander partijorgaan raken, is voor leden en partijorganen
bezwaar mogelijk bij de Geschillencommissie. Met een beslissing wordt gelijkgesteld de al
dan niet uitdrukkelijke weigering een beslissing te nemen. Bij of krachtens het
huishoudelijk reglement worden nadere regels gesteld, waarin ook de beslechting van
andere geschillen aan de commissie van beroep kan worden opgedragen.
2. De commissie bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangende leden. Zij worden voor een
termijn van vier jaar gekozen en zijn eenmaal herkiesbaar. De commissie kiest uit haar
midden een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter. Indien een lid van de commissie
belanghebbende of betrokkene is bij een geschil, wordt zijn plaats ingenomen door een
plaatsvervangend lid, dat door de voorzitter wordt aangewezen. Na afhandeling van het
geschil neemt het oorspronkelijk lid zijn plaats in de commissie weer in. De leden van de
commissie worden op voordracht van het Algemeen Bestuur benoemd door de Algemene

Vastgesteld 28 november 2010 Gew.: 24-6-2012 MR-2010-0001

Pagina 9/10

Vergadering.
3. Het Algemeen Bestuur voorziet in het secretariaat van de Geschillencommissie.
Artikel 27. Indienen van een geschil
1. Een geschil dient aan de commissie te worden voorgelegd door middel van een door de commissie te
verstrekken en door de indiener in te vullen vragenformulier. Zodra een geschil wordt ingediend,
informeert de voorzitter van de Geschillencommissie zo spoedig mogelijk de andere partij en het
Algemeen Bestuur.
2. De leden en de toegevoegd secretaris van de Geschillencommissie verstrekken geen verdere
informatie over aanhangige beroepen, noch aan het Algemeen Bestuur, noch aan derden die niet bij het
beroep betrokken zijn.
3. Iedere partij in een geschillenprocedure dient steeds zijn eigen kosten te dragen.
4. Degene die een geschil voorlegt, is een door de commissie vastgesteld bedrag aan klachtengeld
verschuldigd. Dit bedrag wordt door de commissie niet terugbetaald en is vastgesteld op € 25,--. Een
geschil zal pas in behandeling genomen worden nadat voormeld bedrag is voldaan aan de commissie.
Artikel 28. Vooronderzoek
1. Het ingevulde vragenformulier wordt zo spoedig mogelijk aan de voorzitter van de Geschillencommissie
gestuurd, die eerst nagaat of de commissie bevoegd is om over het bezwaar te beslissen en of het
vragenformulier, gelet op de daarop van toepassing zijnde regelgeving, tijdig is ingediend.
2. Indien niet wordt voldaan aan het bepaalde in het vorige lid kan de voorzitter gemotiveerd het bezwaar
buiten behandeling stellen. De voorzitter zendt een afschrift van deze beslissing zo spoedig mogelijk,
maar uiterlijk binnen twee weken aan de betrokkenen.
3. Voordat een behandeling van een geschil plaats vindt, zal de voorzitter proberen de partijen te
verzoenen ofwel hiervoor een mediator inschakelen.
Artikel 29. Behandeling van een geschil
De behandeling van het bezwaarschrift vindt plaats met inachtneming van dit hoofdstuk en het door de
Geschillencommissie vastgestelde reglement van orde en zorgvuldige behandeling waarin partijen gelijke
kansen hebben om hun standpunten toe te lichten.
Artikel 30. Uitspraak en beroep tegen uitspraak
1. De Geschillencommissie beslist bij voltalligheid naar redelijkheid en billijkheid met inachtneming van de
statuten en de van toepassing zijnde reglementen.
2. De uitspraak van de Geschillencommissie is voor alle partijen bindend.
3. Het bindend advies bevat, naast de beslissing, in elk geval:
a.
de namen van de leden van de commissie;
b.
de namen, woonplaats en eventuele functies van partijen;
c.
de dagtekening van het bindend advies;
d.
de motivering van de gegeven beslissing.
De uitspraak wordt onverwijld schriftelijk aan partijen medegedeeld.
4. Tegen een uitspraak van de Geschillencommissie is geen beroep mogelijk. Wel kan na de uitspraak,
indien dat binnen 14 dagen wordt verzocht, een kennelijke reken- of schrijffout in de tekst nog worden
hersteld.
5. Indien een der partijen de uitspraak onredelijk vindt, kan deze partij binnen twee maanden na
verzending de uitspraak door het dagvaarden van de wederpartij voorleggen aan de gewone rechter.
Deze zal de beslissing echter slechts marginaal toetsen.
Artikel 31. Rechtskracht
Alle uitspraken en beslissingen hebben onmiddellijke rechtskracht tussen partijen. Beslissingen die een
interpretatie inhouden van de statuten, het huishoudelijk reglement of enig van toepassing zijnd reglement
zijn bindend voor ieder die het aangaat, zolang de Algemene Vergadering die het reglement heeft
vastgesteld niet anders beslist.
HOOFDSTUK 8 – OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Artikel 32. Publicatie van statuten en reglementen op de website
Het Algemeen Bestuur draagt zorg voor publicatie op de website van de statuten en dit huishoudelijk
reglement.
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