STATUTEN van de vereniging:
Partij voor Naastenliefde, Vrijheid & Diversiteit, gevestigd te Leiden,
opgericht d.d. 31 mei 2006, na statutenwijziging d.d. 14 juni 2006.

================================================================
Artikel 1 - Naam en zetel
De vereniging draagt de naam: Partij voor Naastenliefde, Vrijheid & Diversiteit;
verkorte naam: PNVD.
De vereniging is gevestigd in de gemeente Leiden.

Artikel 2 - Het doel
Het doel van de vereniging is tweeledig: enerzijds stelt zij zich ten doel taboes en dogma's te
doorbreken, in de hoop daarmee angst en intolerantie tegen te gaan; anderzijds stelt zij zich
ten doel van alle Nederlandse burgers kritische vrijdenkers te maken, die belang hechten
aan ratio en de kracht van het argument.

Artikel 3 - De middelen
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
- met (moderne) communicatiemiddelen zoals het internet de leden van de PNVD en
derden voor te lichten over haar politieke standpunten;
- het selecteren en verkiesbaar stellen van vertegenwoordigers;
- het in stand houden van de partijorganisatie;
- 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 - Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 - Het lidmaatschap
1. Leden van de vereniging kunnen zijn ingezetenen van Nederland en Nederlanders
verblijvend buiten Nederland.
2. Om het lidmaatschap te kunnen verkrijgen moet een persoon de leeftijd van twaalf jaar
hebben bereikt en de doelstellingen van de vereniging onderschrijven. De leden zijn
verplicht contributies te betalen overeenkomstig als bepaald tijdens de algemene
ledenvergadering.
3. Het bestuur houdt een register waarin de namen en (e-mail)adressen van alle leden zijn
opgenomen.
4. Het lidmaatschap van de partij eindigt:
a. door overlijden;
b. door schriftelijke opzegging door het lid bij het bestuur. Opzegging ontslaat niet van
de verplichting tot betaling van de contributie over het lopende verenigingsjaar;
c. door opzegging door het bestuur in geval een lid niet langer voldoet aan de vereisten
voor lidmaatschap in de statuten gesteld, dan wel in geval een lid zijn verplichtingen
jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door royement. Dit kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging ernstige
schade berokkent.
5. Indien een orgaan of lid van de vereniging handelt of dreigt te handelen in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, dan wel de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt of dreigt te benadelen, is het bestuur bevoegd voor zover
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nodig besluiten van andere organen buiten werking te stellen, aanwijzingen te geven en
beperkingen aan te brengen in de uitoefening van rechten en functies.
De ontzetting of opzegging geschiedt door het bestuur. De betrokkene wordt ten
spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld.
Hem/haar staat binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit,
beroep op de algemene ledenvergadering open. De algemene ledenvergadering beslist
over dit beroep in haar eerstvolgende reglementaire vergadering.
Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk en op naam gesteld. Het is niet
overdraagbaar en ook niet vatbaar voor erfopvolging.
Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers. Het bestuur is
bevoegd verbintenissen en voorwaarden aan het lidmaatschap te verbinden.
Begunstigers zijn zij die zich bereid hebben verklaard de vereniging jaarlijks financieel te
steunen. Zij hebben geen andere rechten en verplichtingen dan hen bij de statuten
expliciet zijn toegekend. De rechten en plichten kunnen op elk moment bij wederzijdse
opzegging worden beëindigd.

Artikel 6 - De geldmiddelen, jaarverslag
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. de contributies vanwege het lidmaatschap;
b. donaties en schenkingen van natuurlijke- en rechtspersonen;
c. erfstellingen en legaten;
d. andere inkomsten.
Afhankelijk van de hoogte van de in b. bedoelde geldmiddelen kan het bestuur besluiten
tot publicatie van de naam van de donateur of schenker.
2. Het bestuur brengt op de algemene ledenvergadering, binnen zes maanden na afloop
van het boekjaar, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de daartoe
benodigde bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar
gevoerd bestuur.
3. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een commissie van twee leden, die
geen deel uit mogen maken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening
en verantwoording van het bestuur en brengt de algemene ledenvergadering verslag uit
van haar bevindingen. Deze commissie is genaamd: kascommissie.

Artikel 7 - De algemene (leden)vergadering
1. Omschrijving:
a. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe,
die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
b. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar (verenigingsjaar), wordt
een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. Daarin komen onder
meer aan de orde het jaarverslag en de jaarrekening van de vereniging.
c. De algemene vergadering wordt uitgeschreven door het bestuur. Het bestuur stelt
het onderwerp of de onderwerpen vast. Het bestuur bepaalt de datum en de plaats
van de algemene vergadering.
d. Het bestuur kan te allen tijde een algemene vergadering uitschrijven. Wanneer een
zodanig aantal leden dat tien procent van de stemmen vertegenwoordigt schriftelijk
de wens kenbaar maakt tot een algemene vergadering, dient het bestuur de
algemene ledenvergadering bijeen te roepen.
e. De termijn waarbinnen het bestuur, al of niet op verzoek van leden, een algemene
vergadering dient uit te schrijven is vier weken. Uiterlijk veertien dagen voor aanvang
van de algemene ledenvergadering doet het bestuur per elektronische post (e-mail,

of op verzoek van het lid per reguliere post, mededeling aan de leden over de datum
en de plaats van de algemene vergadering, alsmede over het onderwerp waarover
de algemene ledenvergadering vergadert.
f. De voorzitter leidt de algemene ledenvergadering. Bij diens afwezigheid kan een
ander bestuurslid deze taak op zich nemen.
g. Van het ter vergadering verhandelde worden door of namens de secretaris van het
bestuur notulen opgemaakt.
h. De algemene ledenvergadering stemt hoofdelijk, waarbij ieder ter vergadering
aanwezig lid dat niet geschorst is het recht heeft op het uitbrengen van één stem. Er
mag geen stem worden uitgebracht bij volmacht.
i. Een in een algemene vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent
de uitslag van een stemming of de inhoud van een genomen besluit is bindend.
2. Taken:
a. De algemene ledenvergadering benoemt de bestuursleden op bindende
voordrachten van het bestuur.
Aan de voordrachten kan het bindend karakter worden ontnomen door een besluit
van de algemene ledenvergadering genomen met tenminste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen.
b. De algemene ledenvergadering stelt de financiële rekening vast. Nadat het voorstel
tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene
ledenvergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan het
bestuur voor het door haar in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor
zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene
ledenvergadering bekend is gemaakt. Na akkoord verlenen de leden de
penningmeester hiervoor decharge.
c. De algemene ledenvergadering stelt vast welke functies worden vervuld door
bezoldigde bestuurders. Hun rechtspositie wordt door het bestuur vastgesteld.
3. Voor zover wet of statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene
ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden en begunstigers van de
vereniging. Over toelating van anderen beslist het bestuur.

Artikel 8 - Het bestuur
1. Samenstelling:
De bestuursleden worden door en uit de leden gekozen op de algemene
ledenvergadering voor een termijn van twee jaar. Het bestuur bestaat uit tenminste drie
en ten hoogste zeven personen. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester
worden in functie gekozen. Bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
2. Taken:
a. Het bestuur is belast met het bestuur en de algemene leiding van de vereniging, het
beheer van de organisatie en het uitvoeren van alle overige taken en bevoegdheden
die aan het bestuur zijn toegewezen bij wet en statuten.
b. Het bestuur voert de besluiten van de algemene ledenvergadering uit en is belast
met het toezicht op de naleving en handhaving van de statuten en reglementen.
c. Het bestuur bemiddelt bij het voorkomen of beslechten van conflicten binnen de
vereniging.
d. Het bestuur bevordert de deelname van de leden aan het politieke debat en de
besluitvorming door middel van het organiseren van bijeenkomsten, manifestaties en
ledenraadpleging.

e. Het bestuur is verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met
maatschappelijke groepen en organisaties.
f. Het bestuur is belast met de voorlichting over en in de vereniging en met de
campagnevoering.
g. Het bestuur stelt de jaarlijkse begroting van de inkomsten en uitgaven van de
vereniging vast. Het beheert de geldmiddelen en de eigendommen van de
vereniging.
h. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van
zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
Tevens kan het bestuur zich ten behoeve van de uitvoering van haar taken laten
bijstaan door adviesgroepen, netwerken, werkgroepen en dergelijke.
3. In geval van een tussentijdse vacature in het bestuur wordt op de eerstvolgende
algemene vergadering in de vervulling daarvan voorzien. Tot aan de vervulling van de
tussentijdse vacature blijft het bestuur bevoegd en neemt het bestuur de nodige
overbruggingsmaatregelen.
4. Het bestuur is bevoegd in elk geval waarin de statuten geen duidelijkheid bieden of bij
spoedeisende gevallen in naam van de vereniging te beslissen, onverminderd zijn
verantwoordelijkheid tegenover de algemene ledenvergadering.

Artikel 9 - Bestuursbevoegdheid
Het bestuur is niet bevoegd te besluiten 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 schuldenaar verbindt, zich voor een derde
sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt.
Deze beperking van de bevoegdheid van het bestuur kan aan derden worden
tegengeworpen.
Het bestuur is niet bevoegd tot het aanvaarden van nalatenschappen, tenzij dit geschiedt
onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Artikel 10 – Vertegenwoordiging
1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door:
- het gehele bestuur, of
- de voorzitter en één ander bestuurslid tesamen.
2. Het bestuur of de voorzitter en een ander bestuurslid tesamen kan/kunnen volmacht
verlenen aan één of meer bestuursleden of derden, zowel gezamenlijk als afzonderlijk,
om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 11 - Ontbinding
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit daartoe van de algemene
ledenvergadering, genomen met ten minste twee derde meerderheid van het aantal
geldig uitgebrachte stemmen (blanco stemmen tellen niet mee).
2. Bij ontbinding van de vereniging geschiedt de liquidatie door het bestuur,
overeenkomstig het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek. Het bestuur kan besluiten
andere personen tot vereffenaar te benoemen. Na afloop van de vereffening blijven de
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vereniging
gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn onder berusting van de door de
vereffenaars aangewezen persoon.
3. Het eventuele batige saldo van de vereniging zal toekomen aan het door het bestuur te
kiezen doel dat in overeenstemming is met het doel van de vereniging zelf.

Artikel 12 - Samenstellen kandidatenlijst
Elk wettelijk verkiesbaar lid kan zich kandideren voor de kandidatenlijst voor de verkiezingen
van de leden van de Tweede Kamer. De kandidaten krijgen de mogelijkheid zichzelf te

presenteren op de PNVD-website. Tijdens de algemene ledenvergadering wordt gestemd op
de kandidaten. Het bestuur besluit vervolgens hoe groot de kandidatenlijst moet worden (x)
en zet het x aantal kandidaten die het meest zijn gekozen door de leden op volgorde.

Artikel 13 - Statuten
1. De statuten treden in werking zodra deze zijn neergelegd in een notariële akte. Een
wijziging van de statuten treedt niet in werking voordat deze is neergelegd in een
notariële akte.
2. Wijziging van de statuten behoeft ten minste een twee derde meerderheid van het aantal
geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 14 - 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.

