Reglement Provinciale Unie
Ingaande per 1 januari 2004 en gewijzigd per 1 januari 2015 bij besluit van het Uniecongres d.d. 21 juni 2014 (in verband met
het individuele lidmaatschap en stemrecht) en per 1 januari 2016 bij besluit van het partijcongres d.d. 13 juni 2015 (waarbij
"kiesvereniging(en)" is vervangen door "lokale afdeling(en)".

ALGEMEEN.
Artikel 1.
Met inachtneming van hetgeen de statuten over Provinciale Unies bepalen, is de Provinciale Unie het
samenwerkingsverband van alle leden van de ChristenUnie in een provincie.

DOEL.
Artikel 2.
De Provinciale Unie bevordert de realisatie van de doelstellingen van de ChristenUnie op provinciaal
niveau.

MIDDELEN.
Artikel 3.
De Provinciale Unie tracht haar doel te bereiken door:
a.
deelname aan provinciale verkiezingen binnen haar werkgebied met een vastgesteld politiek
program;
b.
het voeren van provinciale campagnes om (toekomstige) kiezers te informeren over en te
betrekken bij de politiek van de ChristenUnie en hen te bewegen te stemmen op de
ChristenUnie bij verkiezingen;
c.
het op verzoek ondersteunen van lokale, landelijke en Europese verkiezingscampagnes van de
ChristenUnie;
d.
het bevorderen van de totstandkoming en het goed functioneren van lokale ChristenUnies in
alle gemeenten binnen haar werkgebied;
e.
het bevorderen van (gezamenlijke) activiteiten van lokale ChristenUnies bij het werven van
leden voor de ChristenUnie;
f.
het regelmatig (doen) informeren van de leden van de betrokken lokale ChristenUnies m.b.t. de
politiek van de Provinciale Unie;
g.
het bevorderen van de deelname van leden in het werkgebied aan politieke discussies,
studiebijeenkomsten, cursussen en trainingen van de ChristenUnie;
h.
het beleggen van vergaderingen met vertegenwoordigers van lokale ChristenUnies in het
werkgebied over de wijze waarop de Provinciale Unie haar doel nastreeft;
i.
overige wettige middelen die in overeenstemming zijn met haar doel.

SAMENSTELLING BESTUUR.
Artikel 4.
1.

2.
3.

Het bestuur van de Provinciale Unie (hierna te noemen: “bestuur”) bestaat uit een door de
Provinciale Unievergadering te bepalen aantal van ten minste drie en ten hoogste negen
natuurlijke personen, die door de Provinciale Unievergadering worden benoemd.
Slechts leden van lokale afdelingen binnen de provincie kunnen tot bestuurslid worden
benoemd.
De Statenleden van de provinciale ChristenUnie-fractie en de provinciale opbouwwerkers van
de ChristenUnie hebben als regel als adviseurs toegang tot de vergaderingen van het bestuur.
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EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP – SCHORSING BESTUUR
Artikel 5.
1.

2.
3.

Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de
Provinciale Unievergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie
maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
Dit ontslag zal schriftelijk en gemotiveerd aan betrokkene en aan de overige leden van het
bestuur worden meegedeeld.
Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te
maken rooster van aftreden en is tweemaal herkiesbaar.
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a.
door het eindigen van het lidmaatschap van de ChristenUnie;
b.
door bedanken.

BESTUURSFUNCTIES – BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR.
Artikel 6.
1.

2.

3.

Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris, een penningmeester, een politiek secretaris en
een promotor aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. De
voorzitter wordt in functie door de Provinciale Unievergadering benoemd.
Een bestuurslid kan maximaal twee functies binnen het bestuur van de Provinciale Unie
bekleden. De functie van voorzitter is binnen het bestuur niet met een andere functie
verenigbaar.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die
door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. Het oordeel van de
voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud
van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd
voorstel.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR.
Artikel 7.
1.

2.

3.
4.

Behoudens de beperkingen volgens de statuten van de ChristenUnie en dit reglement is het
bestuur belast met het besturen van de Provinciale Unie met gebruikmaking van de middelen uit
artikel 3.
Tot het besturen behoort in het bijzonder:
a.
Het voorbereiden en leiden van de Provinciale Unievergadering.
b.
Het doen van voorstellen aan de Provinciale Unievergadering inzake een
verkiezingsprogramma en een kandidatenlijst voor deelname aan verkiezingen voor
algemene besturen van waterschappen en voor Provinciale Staten, een en ander
overeenkomstig het Reglement Kandidaatstelling.
c.
Het organiseren en leiden van verkiezingscampagnes.
d.
Het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met andere provinciale christelijke
partijen onder het voorbehoud van goedkeuring door het Landelijk Bestuur van de
ChristenUnie.
e.
Het vaststellen van de begroting en jaarrekening onder goedkeuring van de Provinciale
Unievergadering.
f.
Het bevorderen van de totstandkoming en het functioneren van lokale ChristenUnies in
alle gemeenten binnen het werkgebied.
[VERVALLEN]
Indien het aantal bestuursleden beneden het voorgeschreven minimum is gedaald, blijft het
bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Provinciale Unievergadering te
beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
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5.

6.

7.
8.

Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te
doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden ingesteld en opgeheven. Het
bestuur benoemt en ontslaat de leden van die commissies.
De voorzitter van de fractie van de ChristenUnie in de Provinciale Staten is vast adviseur van het
bestuur. Hij heeft met een raadgevende stem toegang tot de vergaderingen van het bestuur en wordt
daartoe uitgenodigd, tenzij het bestuur anders beslist.
De Provinciale Unie wordt vertegenwoordigd hetzij door het bestuur, hetzij door twee
gezamenlijk handelende bestuursleden.
Het bestuur is bevoegd één of meer provinciale opbouwwerkers te benoemen.

DE VOORZITTER.
Artikel 8.
1.

2.

De voorzitter leidt de vergaderingen en regelt de orde van werkzaamheden. Hij draagt zorg voor
en ziet toe op de juiste uitvoering van de door het bestuur of de Provinciale Unievergadering
genomen besluiten. Hij vertegenwoordigt het bestuur en haar beleid naar de landelijke
ChristenUnie, de provinciale ChristenUnie-fractie en naar de pers, tenzij in het bestuur anders is
overeen gekomen.
De voorzitter wordt bij afwezigheid vervangen door een ander bestuurslid, tenzij een vicevoorzitter is aangewezen.

DE SECRETARIS.
Artikel 9.
1.

2.
3.

De secretaris verzorgt de notulen van bestuurs- en Provinciale Unievergaderingen en houdt op
basis daarvan een besluitenlijst bij. Hij nodigt de lokale ChristenUnies uit het werkgebied uit
voor Provinciale Unievergaderingen. Voorts verzorgt hij de correspondentie en draagt zorg voor
het archief. Hij stelt jaarlijks een verslag op van de werkzaamheden van het bestuur van de
Provinciale Unie en eventuele bestuurscommissies in het afgelopen jaar ter behandeling op de
jaarvergadering van de Provinciale Unie.
De secretaris kan zich laten bijstaan door medebestuursleden of, met toestemming van het
bestuur, door leden van de vereniging.
De secretaris wordt bij afwezigheid vervangen door een ander bestuurslid uitgezonderd de
voorzitter, tenzij een tweede secretaris is aangewezen

DE POLITIEK SECRETARIS.
Artikel 10.
1.

2.
3.

De politiek secretaris is belast met het (doen) opstellen van het verkiezingsprogram voor de
deelname aan de provinciale verkiezingen en ziet namens de Provinciale Unie toe op de
uitvoering daarvan door de provinciale ChristenUnie-fractie. Voorts stimuleert hij, in nauwe
samenwerking met de ChristenUnie-fractie, de betrokkenheid van lokale leden en kiezers bij de
provinciale politiek.
De politiek secretaris kan zich laten bijstaan door medebestuursleden en (steun)fractieleden, of,
met toestemming van het bestuur, door leden van de vereniging.
De politiek secretaris kan bij afwezigheid worden vervangen door ieder ander bestuurslid,
uitgezonderd de voorzitter.
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DE PROVINCIALE PROMOTOR.
Artikel 11.
1.

2.

De promotor is belast met:
a.
het bevorderen van (afstemming van) werkzaamheden van de lokale ChristenUnies in het
werkgebied gericht op het werven van leden voor de ChristenUnie en abonnees voor de
bladen van de ChristenUnie.
b.
het organiseren en leiden van provinciale verkiezingscampagnes.
De promotor kan zich laten bijstaan door een promotiecommissie en een campagneteam. De
leden daarvan worden benoemd door het bestuur.

DE PENNINGMEESTER.
Artikel 12.
1.

2.
3.
4.
5.

De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de geldmiddelen. Hij stelt jaarlijks
een begroting op. Hij voldoet aan de financiële verplichtingen en houdt regelmatig boek van alle
ontvangsten en uitgaven. Hij stelt jaarlijks een rekening en verantwoording op van zijn gevoerd
beheer ter behandeling op de jaarvergadering van de Provinciale Unie.
De penningmeester kan zich laten bijstaan door medebestuursleden of, met toestemming van
het bestuur, door leden van de vereniging.
De penningmeester wordt bij afwezigheid vervangen door een ander bestuurslid, uitgezonderd
de voorzitter, tenzij een tweede penningmeester is aangewezen.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het financieel beleid.
De Provinciale Unie verkrijgt haar inkomsten door:
a.
bijdragen van de lokale ChristenUnies binnen het werkgebied naar rato van het
ledenaantal;
b.
eventuele geoormerkte bijdragen van het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie
c.
giften;
d.
andere wettelijk verkregen baten.

BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR.
Artikel 13.
1.
2.

Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen wanneer tenminste de helft van het aantal
bestuursleden aanwezig is.
Besluiten worden genomen met een eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Wanneer de stemmen staken geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING.
Artikel 14.
1.
2.

3.

Het boekjaar van de Provinciale Unie is gelijk aan het kalenderjaar.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Provinciale Unie zodanige
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen
worden gekend.
Het bestuur brengt op een Provinciale Unievergadering binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Provinciale Unievergadering, zijn
jaarverslag uit over de gang van zaken in de Provinciale Unie en het gevoerde beleid. Het
bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan
de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt
ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding
gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte
vorderen dat zij deze verplichting nakomen.
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4.

5.

6.

7.

De Provinciale Unievergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste
twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de
balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de Provinciale
Unievergadering verslag van haar bevindingen uit.
Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar
gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en
inzage van de boeken en bescheiden van de Provinciale Unie te geven.
Het bepaalde in de leden 4 en 5 van dit artikel is niet van toepassing indien omtrent de
getrouwheid van de stukken aan de Provinciale Unievergadering een verklaring wordt
overgelegd afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393, lid 1, Boek 2, Burgerlijk
Wetboek.
Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, de door de wet
voorgeschreven termijn te bewaren.

PROVINCIALE UNIEVERGADERING.
Artikel 15.
1.
2.

3.
4.

Aan de Provinciale Unievergadering komen in de Provinciale Unie alle bevoegdheden toe die
niet door dit reglement aan het bestuur zijn opgedragen.
Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een Provinciale
Unievergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer
aan de orde:
a.
het jaarverslag en de balans en de staat van baten en lasten met toelichting bedoeld in
artikel 14 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie respectievelijk de verklaring
van de aldaar bedoelde accountant;
b.
voor zover nodig, de benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het
volgende boekjaar;
c.
voorziening in eventuele vacatures;
d.
voorstellen van het bestuur of van de leden van de Provinciale Unie, aangekondigd bij de
oproeping voor de vergadering.
Andere Provinciale Unievergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk
oordeelt.
Voorts is het bestuur op schriftelijk of elektronisch vastgelegd verzoek van ten minste een
zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van vijfentwintig (25) stemmen, of, in
geval het aantal van vijfentwintig (25) meer is dan een tiende gedeelte van de stemmen die op
de Provinciale Unievergadering uitgebracht kunnen worden, een tiende gedeelte van de
stemmen die op de Provinciale Unievergadering uitgebracht kunnen worden. Het bestuur is na
een dergelijk verzoek verplicht tot het bijeenroepen van een Provinciale Unievergadering binnen
een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN PROVINCIALE UNIEVERGADERING.
Artikel 16.
De Provinciale Unievergadering oefent binnen haar werkgebied de volgende taken en bevoegdheden
uit:
a.
Het op voordracht van het bestuur in functie benoemen van de voorzitter van de Provinciale
Unie.
b.
Het goedkeuren van begroting en beleidsplan van de Provinciale Unie.
c.
Benoeming van de commissie als bedoeld in artikel 14 lid 4 voor het lopende boekjaar.
d.
Het goedkeuren van het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst ten behoeve van de
deelname aan de provinciale verkiezingen.
e.
Het besluiten, na voorafgaande toestemming van het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie,
over samenwerking met andere politieke partijen bij provinciale verkiezingen.
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f.

g.

Het goedkeuren van het jaarverslag van de secretaris en de jaarrekening van de
penningmeester en het dechargeren van de penningmeester voor het gevoerde financiële
beheer en van het bestuur voor het gevoerde financiële beleid.
Het bespreken van het door de provinciale ChristenUnie-fractie gevoerde beleid.

BIJEENROEPING PROVINCIALE UNIEVERGADERING.
Artikel 17.
1.

2.

De Provinciale Unievergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping
geschiedt digitaal door middel van een aan de e-mailadressen van de leden verstuurde
uitnodiging. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste één maand, de dag van de
oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

TOEGANG EN STEMRECHT.
Artikel 18.
1.

2.
3.
4.

5.

Alle leden van de Provinciale Unievergadering hebben toegang tot de vergadering. Geen
toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden, met dien verstande, dat een
geschorst bestuurslid toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt
behandeld, en bevoegd is daarover het woord te voeren.
Over toelating van andere dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde personen beslist de voorzitter.
De leden van de Provinciale Unievergadering hebben stemrecht overeenkomstig het in de
statuten van de ChristenUnie daaromtrent bepaalde.
Op Provinciale Unievergaderingen waarin overeenkomstig het Reglement Kandidaatstelling de
kandidaatstelling van algemene besturen van waterschappen aan de orde is, hebben lokale
afdelingen buiten de provincie, waarvan het werkgebied gemeenten betreft die geheel of
gedeeltelijk binnen de grenzen van het betreffende waterschap liggen, evenals de leden van die
lokale afdelingen ook toegang de Provinciale Unievergadering en stemrecht voor de betreffende
kandidaatstellingsprocedure.
Stemmen kunnen alleen in de vergadering uitgebracht worden.

VOORSTELLEN, MOTIES EN AMENDEMENTEN.
Artikel 18A.
1.
2.

3.

Onder een voorstel wordt verstaan: een onderwerp dat ter besluitvorming wordt voorgelegd aan
de Provinciale Unievergadering.
Onder een motie wordt verstaan: een uitnodiging aan de Provinciale Unievergadering om:
a. zich over een bepaald onderwerp uit te spreken, waartoe ook onderwerpen van
politieke of maatschappelijke aard gerekend worden of
b. het bestuur te verzoeken of op te dragen om iets te doen dan wel iets na te laten.
Onder een amendement wordt verstaan: een voorstel aan de Provinciale Unievergadering om
een ingediend voorstel te wijzigen.

INDIENING VOORSTELLEN, MOTIES EN AMENDEMENTEN
Artikel 18B.
1.

2.

Het bestuur heeft het recht om voorstellen te doen aan de Provinciale Unievergadering.
Daarnaast hebben de lokale afdelingen en een collectief van vijf individuele leden het recht om
voorstellen, moties en amendementen in te dienen.
Het bestuur agendeert ingediende voorstellen, moties en amendementen voor de
eerstvolgende Provinciale Unievergadering mits de voor de indiening geldende termijnen in acht
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3.

zijn genomen. Indien organisatorische redenen daartoe aanleiding geven, kan het bestuur
ingediende voorstellen en moties voor een latere Provinciale Unievergadering agenderen.
De termijnen voor het indienen zijn als volgt:
a. voorstellen: tot uiterlijk twee maanden voorafgaande aan de datum van de Provinciale
Unievergadering;
b. moties en amendementen: tot uiterlijk een week voorafgaande aan de datum van de
Provinciale Unievergadering.

ONDERSTEUNING VOORSTELLEN, MOTIES EN AMENDEMENTEN
Artikel 18C.
Voorstellen, moties en amendementen die zijn ingediend door een collectief van individuele leden
worden slechts in behandeling genomen als deze voorafgaand aan de vergadering voldoende zijn
ondersteund. Dit is het geval als in totaal vijf op de Provinciale Unievergadering vertegenwoordigde
dan wel aanwezige leden de indiener steunen.

PROCEDURE KANDIDAATSTELLING.
Artikel 19.
Voor de procedure voor kandidaatstelling voor de Provinciale Staten en de algemene besturen van
waterschappen is het Reglement Kandidaatstelling van de ChristenUnie van toepassing.

BESTUURSVERKIEZINGEN.
ARTIKEL 19A.
1.
2.
3.

4.

5.

Voor de benoeming van bestuursleden stelt het bestuur per vacature een enkelvoudige
voordracht op en legt deze voordracht voor aan de Provinciale Unievergadering.
Het bestuur kan een selectiecommissie instellen, die een advies inzake de voordracht opstelt.
Hiervoor is geen voorafgaande toestemming van de Provinciale Unievergadering nodig.
In de procedure voor de bestuursverkiezingen wordt ten aanzien van de volgende punten zo
veel mogelijk aansluiting gezocht bij de kandidaatstellingsprocedure uit het Reglement
Kandidaatstelling en verkiezingen:
a. de profielschets van de kandidaten,
b. de selectiecommissie,
c. de werving van de kandidaten,
d. de selectie van de kandidaten en
e. de communicatie met de kandidaten,
f. de bekendmaking van de stukken, met dien verstande dat het bestuur de voor de
procedure geldende termijnen vaststelt.
Nadat het bestuur een voordracht als bedoeld in het eerste lid heeft bekendgemaakt, kunnen
leden gemotiveerd een tegenkandidatuur indienen. Een tegenkandidatuur behoeft de
instemming van de persoon die het betreft. Op het indienen van een tegenkandidatuur is het in
artikel 18B omtrent amendementen bepaalde, van overeenkomstige toepassing.
Bestuursleden kunnen slechts worden benoemd, wanneer zij te voren de Bewilligingverklaring
hebben ondertekend.

BESLUITVORMING.
Artikel 20.
1.
Besluiten worden genomen met enkelvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Blanco en ongeldige stemmen worden niet meegeteld.
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2.
3.
4.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling.
Bij het staken van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.
Indien bij een stemming over personen geen van de kandidaten de absolute meerderheid
behaalt, vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen
behaalden. Wanneer bij herstemming de stemmen staken, dan wordt door het lot bepaald wie
verkozen is.
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UITVOERING.
Artikel 21.
Het bestuur informeert de leden regelmatig over de voortgang van de uitvoering van aangenomen
voorstellen, moties en afgesproken acties.
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