Artikel 1: Naam en zetel
De vereniging draagt de naam: Directe Democratie
Zij heeft haar zetel in de gemeente Groningen.
Artikel 2: Organen
De structuur van de vereniging is opgebouwd uit:




regio’s, zoals nader omschreven in artikel 10;
het partijbestuur zoals nader omschreven in artikel 11;
het congres, zoals nader omschreven in artikel 12;

Artikel 3: Doel en middelen
1. De vereniging stelt zich tot doel een betere invulling van het democratisch
beginsel met betrekking tot de besluitvorming over gemeenschappelijke belangen
in Nederland te realiseren, waarbij de stem van het individu doorslaggevend is, op
basis van de gelijkwaardigheid van mensen. De vereniging zelf neemt geen
standpunten in en verdedigt het recht op vrije meningsuiting zolang deze mening
geen misdadig gedachtegoed herbergt. De vereniging heeft geen ideologische,
religieuze of anderszins dogmatische grondslagen.
2. De vereniging tracht het doel te bereiken door:
 het organiseren van een maatschappelijke discussie onder primair de
bevolking van Nederland, en secundair de bevolking van andere landen;
 het deelnemen aan verkiezingen;
 alle andere wettige middelen die aan het doel van de vereniging
bevorderlijk kunnen zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.
Artikel 4: Duur
1. De vereniging is aangegaan voor een periode van 20 jaar.
2. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 5: Lidmaatschap
1. Iedereen die de Nederlandse nationaliteit bezit en
a. achttien jaar of ouder is;
b. het doel en de statuten van de vereniging onderschrijft;
c. zich verplicht tot het naleven van het geldende huishoudelijk reglement
waarin zijn opgenomen de normen en beginselen omtrent het handelen
binnen de partij,
kan lid worden van de vereniging.

Artikel 6
Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk en op naam gesteld. Het is niet
overdraagbaar.
Artikel 7
1. Het partijbestuur is bevoegd een lid te schorsen indien het lid:
a. in strijd handelt met de verplichtingen verbonden aan zijn lidmaatschap;
of
b. door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige
mate schaadt dan wel heeft geschaad.
2. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap
verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
3. Het besluit tot schorsing wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk meegedeeld aan
het betrokken lid, doch uiterlijk binnen een maand nadat het besluit is genomen.
4. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot
ontzetting uit het lidmaatschap (of door een besluit tot opzegging van het
lidmaatschap door de vereniging), één en ander op de wijze zoals opgenomen in
artikel 8, vervalt door het verloop van die termijn.

Artikel 8
1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
a. door overlijden van het lid,
b. door opzegging door het lid,
c. door opzegging/ontzetting door de vereniging
2. Opzegging door het lid geschiedt door een schriftelijke mededeling aan het
partijbestuur tenminste 1 maand voor het einde van het nieuwe kalenderjaar. Het
lidmaatschap wordt na 1 december automatisch verlengd.
3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen – welke opzegging met
onmiddellijke ingang kan plaatsvinden – indien:
a. het lid heeft opgehouden te voldoen aan de eisen welke door de statuten
aan het lidmaatschap worden gesteld; of
b. het lid zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging niet voldoet.
4. De opzegging geschiedt door het congres, of door het partijbestuur. Het besluit tot
opzegging wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk meegedeeld aan het betrokken
lid met opgave van reden(en).
Tegen een besluit tot opzegging kan beroep worden aangetekend bij het
partijbestuur binnen een maand na ontvangst van dat besluit. Het partijbestuur legt
het beroep dan voor aan het congres, deze beslist zo spoedig mogelijk over het
beroep, doch uiterlijk binnen vier maanden na ontvangst van het beroep. De

uitspraak van het congres is bindend. Gedurende de beroepstermijn en hangende
het beroep is het lid geschorst.
5. Het partijbestuur stelt bij reglement een procedure vast voor de wijze van
afhandeling van beroep als bedoeld in lid 4.
Artikel 9: Geldmiddelen
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies;
b. verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten, schenkingen (deze bepaling
geldt pas na notariële bekrachtiging van de statuten);
c. andere baten.
2. Elk lid is verplicht om de contributie te betalen zoals deze wordt vastgesteld door
het congres.
Artikel 10: Regio’s
1. Inrichting
a. De regio-indeling is identiek aan die van de kiesdistricten zoals bepaald in
de kieswet;
b. De regio’s dienen slechts tot doel om aan de in de kieswet vastgestelde
eisen te voldoen;
c. Leden in de betreffende regio’s zullen op basis van vrijwilligheid worden
gevraagd taken op zich te nemen zoals de wet die aan de partij stelt.
Artikel 11: Het partijbestuur
1. Inrichting
Het partijbestuur bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 9 leden benoemd door het
congres overeenkomstig het hierna in lid 3 bepaalde.
2. Werkzaamheden
a. Het partijbestuur is belast met het dagelijks bestuur van de vereniging;
b. Het partijbestuur faciliteert en controleert de voorbereiding van de
debatten en stemmingen voor het congres en voert de besluiten van het
congres uit;
c. Het partijbestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het
aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, voorzover dit in het directe belang
van de partij is. (dit artikel geldt pas na notariële bekrachtiging van de
statuten)
d. Bestuursfuncties zijn volwaardige banen en worden tegen een redelijk
salaris uitgeoefend. De hoogte van de vergoedingen zijn ter beoordeling
van het congres. Onkostenvergoedingen worden op basis van
daadwerkelijk gemaakte kosten uitgekeerd;

e. Het partijbestuur is verantwoordelijk voor het jaarlijks vertrekken van de
jaarrekening aan het congres;
f. Het bestuur is gemachtigd voorstellen tot stemmingen, die conflicteren
met het doel van de vereniging, zoals omschreven in de statuten, niet in
behandeling te nemen, bij bezwaar wordt de beslissing getoetst aan het
congres.
3. Benoeming partijbestuursleden door het congres.
a. De samenstelling van het bestuur wordt vastgesteld na stemming door het
congres. De kandidaatstelling voor een bestuursfunctie kan geschieden
door aanmelding of uitnodiging. Deze bestuursleden worden benoemd
voor een periode van maximaal vier jaar. Bestuursleden kunnen voor
maximaal 2 perioden van 4 jaar herkozen worden.
b. Bestuursleden dienen lid te zijn van de partij.
4. Schorsing en ontslag partijbestuurders
a. De leden van het partijbestuur kunnen door het congres worden geschorst
of ontslagen, met dien verstande dat het congres met 2/3e van de stemmen
dient te worden bekrachtigd.
b. Bestuurstaken van een geschorst bestuurslid worden tijdelijk door het
bestuur overgenomen.
c. Bij ontslag wordt zo spoedig mogelijk een nieuw bestuurslid gezocht en
de taken van het ontslagen lid worden door het bestuur waargenomen of
door een bestuurslid ad-interim vervuld. Een ad-interim bestuurslid hoeft
niet door het congres te worden goedgekeurd.
5. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot
ontslag vervalt door het verloop van die termijn. Een besluit tot schorsing of
ontslag wordt zo spoedig mogelijk meegedeeld aan het betrokken lid van het
partijbestuur.
Artikel 13: Het congres
1. Inrichting
a. Het congres bestaat uit alle leden van de partij en is altijd bij elkaar door
middel van het internetforum van de partij.
b. Het partijbestuur roept jaarlijks een congres in levende lijve bijeen (zie
ook Art. 13, lid 3b)
2. Werkzaamheden
Het congres draagt zorg voor:
a. het bespreken van de algemene politieke situatie en het nemen van
besluiten over de te volgen politieke lijn;
b. het bespreken van actuele kwesties en bindende stemadviezen aan de
vertegenwoordigende leden;
c. het vaststellen van het jaarverslag van het partijbestuur;
d. het vaststellen van de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma in
verband met de verkiezingen voor de Tweede Kamer;
e. het opmaken van en stemmen over bindende voorstellen voor de
vertegenwoordigers van de partij in de Kamer;

f. agenderen van en stemmen over voorstellen betreffende alle bestuurlijke
zaken van de partij.
3. Congresvergaderingen
a. Het congres is altijd bijeen op het door de partij ingestelde internetadres.
Aankondigen van stemmingen worden via e-mail aan de leden bekend
gemaakt.
b. Jaarlijks, of tussentijds na een besluit van het bestuur, vindt een congres in
levende lijve plaats waarbij de jaarrekeningen, bestuursverkiezingen en
verantwoordingen worden afgelegd. Stemmingen bij deze congressen
vinden plaats op de bijeenkomst van het congres en gelijktijdig op het
internet.
4. Besluitvorming
a. Het partijbestuur organiseert het forum en de stemmingen op het
internetadres en draagt zorg voor een adequate informatievoorziening.
b. Het congres stemt hoofdelijk en is bindend voor het bestuur en de
vertegenwoordigende leden in openbare lichamen
Artikel 14: Openbare lichamen
1. Leden die kandidaat worden gesteld voor openbare lichamen dienen voorafgaande
aan die kandidaatstelling een verklaring ondertekend te hebben waarin de
verplichtingen zijn vastgelegd zoals geformuleerd in de volgende leden van dit
artikel.
2. Leden van de vereniging die gekozen worden in openbare lichamen zullen deze
functie uitoefenen in volle loyaliteit ten opzichte van de vereniging en zullen
aanstonds deze functie neerleggen en derhalve ook hun zetel ter beschikking
stellen aan de vereniging wanneer het congres hierom verzoekt.
3. Binnen 14 dagen na ontvangst van het verzoek bedoeld in lid 2 staat beroep open
bij het partijbestuur. Het congres beslist zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 1 maand na ontvangst van het beroep.
4. Leden van de vereniging welke namens de vereniging zitting hebben gehad in
openbare lichamen en op verzoek van het congres zoals bedoeld in lid 2, deze
functie moeten beëindigen voordat de officiële ambtstermijn is afgelopen, dragen
de hen uit hoofde van die functie toekomende wachtgeldvergoeding af aan de
vereniging.
5. Financiële vergoedingen toekomende aan de leden die zitting hebben in openbare
lichamen worden gestort in de partijkas. De vertegenwoordigende leden
ontvangen van de partij een salaris. Deze zal in hoogte gelijk zijn aan de
rechtstreekse bezoldiging. Bonussen voor buitengewone prestaties en verdiensten
voor de partij in de uitoefening van de functie kunnen worden voorgesteld en
toegekend bij besluit van een congres.
6. Na beëindiging van de ambtstermijn van het vertegenwoordigend lid worden de
aan het lid toekomende wachtgelden en andere uitstaande vergoedingen in de
partijkas gestort en door de partij aan het lid betaald, conform de salarisregeling
zoals omschreven in lid 5.

Artikel 15: Besluiten en verkiezingen
1. Tenzij in de statuten, of bij door het congres vastgesteld reglement anders is
bepaald, worden besluiten genomen bij meerderheid van stemmen.
2. Verkiezingen van bestuursleden voor partijorganen, van kandidaten voor een
volksvertegenwoordiging en voorstellen aan partijbestuur of
volksvertegenwoordigers geschieden hoofdelijk en anoniem. Van alle
verkiezingen wordt binnen 24 uur verslag gedaan op het internetadres.
Artikel 16: Statutenwijziging
1. Wijziging van de statuten kan plaatshebben krachtens een besluit van het
voltallige congres. Voorstellen tot wijziging kunnen immer geschieden. Of een
voorstel tot stemming komt is eveneens aan het congres.
2. Een wijziging van de statuten kan slechts indien 2/3e van het voltallige congres
daarmee instemt.
Artikel 17
1. De statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan een notariële
akte is opgemaakt.
2. Het partijbestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de
gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister, en hiervan
melding te maken op het internetadres van het congres.
Artikel 18: Ontbinding en vereffening
1. De vereniging wordt ontbonden door een besluit daartoe van het voltallige
congres, genomen met ten minste 2/3e van het aantal geldig uitgebrachte
stemmen. De eerste stemming hierover vindt plaats na 20 jaar van de oprichting
van de partij, of zoveel eerder als noodzakelijk is.
2. Het voorstel tot ontbinding dient tenminste 1 kalendermaand ter kennisneming op
het internetadres te zijn gedaan.
3. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt
de vereffening door het partijbestuur.
4. Een eventueel batig saldo zal toekomen aan een door het congres aan te wijzen
doel dat in overeenstemming is met het doel van de vereniging zelf.
5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening
van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van
de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar
naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden
vereniging gedurende zeven jaar berusten onder degene die door de vereffenaars
daartoe is aangewezen.

Artikel 19: Algemene Reglementen
1. Het congres kan bij reglement (nadere) regels geven omtrent het lidmaatschap, het
bedrag van de contributie, de werkzaamheden van het partijbestuur, verkiezingen,
het beheer en gebruik van de activa van de vereniging en alle verdere
onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt. In die gevallen waar
deze statuten dat expliciet vermeld is het vaststellen van nadere regels verplicht.
2. Het congres besluit jaarlijks over de hoogte van de contributie.
3. Wijziging van een reglement geschiedt bij besluit van het congres.
4. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken
van of in strijd zijn met de bepalingen van de wet of de statuten, tenzij de
afwijking door de wet of de statuten wordt toegelaten.

Artikel 20: Aansprakelijkheid
Leden van de vereniging kunnen de vereniging niet aansprakelijk stellen voor
schade die hen overkomt in het kader van de uitoefening van hun lidmaatschap
van de vereniging, tenzij grove schuld dan wel nalatigheid van de vereniging
aantoonbaar is.
Artikel 21: Slotbepaling
Waarin de Statuten of het Huishoudelijk Reglement van de vereniging niet
voorzien, besluit het congres.

