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Eerste blad:

\

Heden, de twintigste mei
negentienhonderd zes en tachtig,
verschenen voor my, EDUARD PETER MARIA HOEKX, notaris —
ter standplaats GRAVE:
1. de heer Willem Johannes Wyngaarden, particulier, wo-

ner-le te Kloosterhaar, gemeente Hardenberg, Juytsch-
straat 14, geboren te Vlaardingen, op achttien fe- —
bruari negentienhonderd acht en twintig.

2. de heer Dingeroan Hendrikus Matheus Segers, politicus,
wonende te Linden, gemeente Beers, Steegstraat 14, —
geboren te Weert, op een juni negentienhonderd vier -
en dertig.

De komparanten verklaarden by deze een vereniging in het
leven te roepen, welke zal worden geregeerd door de
navolgende statuten:
NAAM EN ZETEL;
Artikel 1.
De vereniging draagt de naara CENTRUHPARTIJ '86 en heeft
haar zetel te BEERS.
Zy wordt voorts in de statu';en aangeduid als "de party".
DUUR;
Artikei 2.
De party is opgeri-ht op de twintigste mei negentien- --
derd zes en tachtig. De party is aangegaan voor onbe- --
paalde tyd.
DOEL EN WERKWIJZE;
Artikel 3.
1. De party stelt zich ten doel, het funktioneren als —
politieke party binnen het Nederlandse democratische ---
staatsbestel -— .---
2. De party tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
a. het geven van bekendheid aan haar politieke doel-
stellingen'in al dan niet periodiek verschtjnende ge-
schriften;
b. in het opstellen en verspreiden van en propaganda
maken voor haar partyprogramma;
c. het beleggen van .byeenkomsten en hojden van spreek- -
beurten; -----------.--------—-----------------------
d. het meedoen aan plaatseiyke, provinciale, landeiyke -
en Europese verkiezingen; « ---
e. alle overige wettige middelen die tot het doel van de
party kunnen leiden.
LEDEN EN DONATEURS: -
Artikel 4. —
De party kent leden en donateurs.
LEDEN:
Artikel 5.
1. Lid van de party kan zyn ieder natuurlilk persoon,
welke de leeftyd van zestien jaar heeft berelkt en die -
geen lid is van een andere landeiyke, als zodanig gere-
gistreer^e politieke p..i"J, dit; verklaart heL doel van -
de party t" onderschr yvt-n en tot het lidiaaatschap van de
p^r-ty is toegelaten.
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De leden behoren tot de afdeling waarin hun woonplaats --
is gelegen.
2. De rechten en de verplichtingen verbonden aan het
^idmaatschap zyn voorzover niet genoemd in de statuten,--
in het huishoudeiyk reglement van de party omschreven. --
3. Leden, die volgens het huishoudeiyk reglement stem- --
gerechtigd zyn, kunren ter vergadering, waar door middel
van stemmingen brslissingen worden genomen, hun stem
uitbrengen.
DONATEURS:
Artikel 6.
Donateurs van de party kunnen zjjn natuuriyke en rechts- -
personen, die zich bereid verklaard hebben de party fi- -
nancieel te steunen met een door het congres vast te stel-
len minimum bydrage.
AANMELDINC EN TOELATINC:
Artikel 7.
I. De aanmelding voor h«t lidmaatschap en donateurschap -
dient schrifteiyk te geschieden.
•'. Beslissingen omtrent toclating van nieuwe leden worden
genomen door een ballotage-commissie. Samenstelling en --
werkwyze van de ballotage-commissie worden geregeld by —
het huishoudeiyk reglement.
3. By niet toelating tot het lidmaatschap staat de be- --
trokkene schrifteiyk beroep open by het hoofdbestuur,
welke alsnog tot toelating kan beslissen.
4. By aanmelding wordt aangenomen, dat het adspirant lid
geen lid is van een andere politieke party. Is dat wel —
het geval, dan moet dat andere lidmaatschap worden opge-
zegd, voor de ballotage-commissie, als vermeld in artikel
7, lid 2 zich over toelating gaat buigen.
5.a. Het hoofdbestuur kan iemand, die door een afdeling -
als lid is toegelaten en wiens lidmaatschap, niet in het
belang van de party geacht wordt, als lid schorsen.
5-b. Na het betrokken lid alsmede de afdeling te hebben -
gehoord, zal op de eerstvolgende hoofdbestuursvtrgade- --
ring beslist worden, of het lidmaatschap kan worden ge- -
handhaafd.
5.c. De betrokken afdeling moet leden, waarover het
hoofdbestuur heeft beslist, dat zy niet als lid gehand- -
haafd kunnen worden, afvoeren en uit het ledenbestand
verwyderen. Geschorste leden kunnen alleen met uitdruk- -
keiyke toestemming van het hoofdbestuur worden toegela- -
ten tot partybyeenkomsten, doch zonder stemrecht.
6. De leden zyn verplicht een kontributie te betalen, ---
zoals overeengekomen in het huishoudeiyk reglement van de
party.
EINDE VAN HET LIDHAATSCHAP;
Artikel 8.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overiyden van het lid; A

b. door schrifteiyke opzegging van het lid, met inacht- -
neming van het onder artikel 8 lid 3 gestelde; ---------
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c. door verw^dering uit het ledenbestand wegens contri-
butieschuld; --...—
d. door opzegging naraens de party. —
Deze opzegging kan geschieden wanneer een lid z$n ver- -
plichtingen jegens de parti) niet nakomt, alsook wanneer
redeiykerwys van de party niet gevergd kan worden het --
1 idmaatzhap te laten voortduren;
e. door ontzetting.
Oeze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in -
stryd met de statuten, reglementen of besluiten der
party handelt, of de party op onredeiyke wjjze benadeelt;
f. door, zonder hiervoor van het hoofdbestuur een
schrifteiyke goedkeuring te hebben ontvangen, zich kan-
didaat te stellen op een andere kandidateniyst van een -
andere party of groepering en die niet door de party is
saraengesteld;
g. het lidmaatschap eindigt nadat een vonnis, waarby
het betrokken lid het aktief en of passief klesrecht
heeft verloren, kracht van gewysde heeft gekregen.
2. Opzegging namens de party geschiedt door het dageiyks
bestuur. —
3. Opzegging door het lid of namens de party kan
slechts geschieden tegen het einde van het verenigings-
jaar en met inachtncming van een opzeggingstermyn van --
twee maanden. Echter kan het lidmaatschap onmiddeliyk --
worden begindigd indien van het lid of de party redeiy-
kerwys niet gevergd kan worden, het lidmaatschap te la-
ten voortduren.
A. Een opzegging in strfld met het bepaalde in het vorige
lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toe-
gelaten tydstip, volgend op de datun waartegen was op- -
gezegd.
5.Ontzetting uit hot lidmaatschap ge.schiedt door een
uitspraak van het dageiyks bestuur.
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap --
namens de party op grond van dat van de party redeiyker-
wys niet gevergd kan worden het ifdmaatschap te laten --
voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het
lidmaatschap, staat de betrokkene binner. een maand na de
ontvangst van dc kennisgeving van het besluit, beroep --
open by het hoofdbestuur. De betrokkene wordt daartoe —
ten spoedigste schrifteiyk van het besluit in kennls ge-
steld, met opgave van redenen. Het hoofdbestuur beslist
omtrent het ingestelde beroep met een meerderheid van --
tenminste twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen. -
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het vereni- -
gingsjaar eindigt, biyft desniettemin de Jaariykse con-
tributie voor het gehele Jaar verschuldigd, behoudens --
door het hoofdbestuur op grond van byzondere omstandig-
heden te nemen beslissing.
EINDE VAN HET DONATEURSCHAP;
Artikel 9.
1. ~'>t donateurschap kan te alien tyde wederzyds door -

.% I:
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opzegging worden beeindigd.
By beeindiging van het donateurschap door de donateur —
biyft de jaariykse bydrage voor het lopende verenigings-
jaar voor het gehele jaar verschuldigd, behoudens ont- -
heffing door het hoofdbestuur op grond van byzondere
omstandigheden.
2. Opzegging nanens de party geschiedt door het dage- --
lyks bestuur.
CELDMIDDELEN:
Artikel 10.
De geldmiddelen van de party bestaan uit:
a. contributies en donaties;
b. abonnenentsgelden;
c. erfstellingen, lega*-en en schenkingen, alsmede alle -
overige wettig verworven baten.
Artikel 11.
1. Telkenjare in de jaarvergadering als bedoeld in ar- -
tikel 17, wordt, op voorstel van het hoofdbestuur voor -
het komende verenigingsjaar vastgesteld het bedrag van:
a. de contributie voor de leden;
b. de minimum bydrage van een donateur.
2. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, —
is het hoofdbestuur bevoegd, indien het daartoe termen -
aanwezig'ahct, gehele of gedeelteiyke vrflstelling op —
uitstel va'n betaling te verlenen terzake van vers'chul- -
digde contributie of donatie.
HET DAGELIJKS BESTUUR;
Artikel 12.
1. Het dageiyks bestuur bestaat uit minimaal vyf en
maximaal negen leden, waaronder een voorzitter, ee:. sek-
retaris en een penningmeester. De voorzitter van de
Tweede Kamerfractie is adviseur van'het dageiyks be-
stuur zonder stembevoegdheid.
2. De leden van het dageiyks bestuur worden gekozen uit
de leden van het hoofdbestuur en door de leden van het -
hoofdbestuur. --------—_______ -___-____ _
3. De benoeming van de leden van het dageiyks bestuur --
geschiedt uit een voordracht, op te maken door het da- -
geiyks bestuur. -7
A. Het hoofdbestuur Is..bevoegd tegenkandidaten aan te --
wyzen. By de benoeming kunnen zy dan aan de stetnmtngen -
deelnemen tegen of naast de door het dageiyks bestuur --
voorgedragen kandidaten.
EINDE LIDMAATSCHAP VAN HET DAGELIJKS BESTUUR;
Artikel 13.
1. Een lid van het dageiyks bestuur kan, ook al is hy --
voor een bepaalde tyd benoemd, te alien tyde door het --
hoofdbestuur worden geschorst of ontzet. Een schorsing -
die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een be-
sluit tot beSindiging van het lidmaatschap eindigt door i
het verloop van die termyn. --------------— j
2. Tegen een schorsing kan beroep worden aangetekend by j
het hoofdbestuur. —— j
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3. Leden van het dageiyks besttiur worden door het hoofd-
bestuur gekozen voor de periode van vier jaar, geiyk- --
lopend met de terrain, waarin de verkiezingen worden ge-
houden voor de Tweede Karaer der Staten Generaal. Na de -
periode van vier jaren of by een tussentydse verkiezing
voor de Tweede Kamer der Staten Generaal treden de le- -
den van het dageiyks bestuur af. Elk aftredend lid van -
het dagel^ks bestuur is terstond herkiesbaar. Het lid --
van het dageiyks bestuur, dat in een tussentydse vaka- -
ture wordt benoemd, neemt de plaats in van zyn voor-
ganger. By periodiek aftreden biyft een dageiyks be-
stuurslid in funktie, totdat hy is herbenoemd. In geval ,
dat het totale dageiyks bestuur aftreedt, biyft dat da-
geiyks bestuur in funktie tot aan het moment dat een
nieuw benoemd dageiyks bestuur de taken overneemt.
4. By een motie van wantrouwen, by grove nalatigheid
of calamiteit, waardoor het totale dageJ jks bestuur niet
meer kan funktioneren, zal het hoofdbestuur uit haar
midden een voorzitter, sekretaris en penningmeester - de
laatste ondersteund door de kascommissie - ad interim --
aanwyzen, welke de taak van het dageiyks bestuur over- -
neemt, tot aan het moment , dat het hoofdbestuur een
nieuw dageiyks bestuur heeft benoemd.
5. Het lidmaatschap van het dageiyks bestuur eindigt
voorts: --------------------------------
a. door het begindigen van het lidmaatschap van de par-
ty; — -
b. door bedanken.
6. Indien het aantal leden van het dageiyks bestuur te -
eniger tyd beneden de vyf leden daalt, biyft het dage- -
lyks bestuur niettemin een wettig college vormen, uiter-
lyk tot aan de eerst volgende hoofdbestuursvergadering,
waarin in de bestaande vakatures raoet worden voorzien. -
TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR: -
Artikel 13a.
Het dageiyks bestuur heeft tot taak en is bevocgd tot: -
a. de dageiykse leiding van alle politieke en organisa-
torische aktiviteiten van en binnen de party;
b. de voorbereiding van de besluitvorming en uitvoering
van de genomen besluiten van het hoofdbestuur;
c. het nemen van beslissingen in spoedeisende gevallen,
waarby het Dageiyks Bestuur namens het hoofdbestuur op-
treed t;
d. met de regellng der propaganda en het kont.ikt met de
media;
e. het byeenroepen van het congres en het hoo'"bestuur --
met inachtneming van de voorgeschreven wyze ei. .ydsbe- -
stek; ........
f. de party wordt in en buiten rechten vertegenwoordigd
door het presidium bestaande uit drie leden van het Da-
geiyks Bestuur te weten: voorzitter, sekretaris en pen-

i ningmeester; --
g. de in het vorige lid genoemde Dageiyks Bestuursleden
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treden op als woordvoerders van de party; --------------
h. over personen wordt schriftelijk gestemd, over za*en
mondeling, tenz;) de voorzitter van de vergadering een --
andere wjjze van s^emraen vc..rstelt en geen der stemge- --
rechtigde aanwezigen zich daartegen verzet. --------------
BESTUURSfUNKTIES. BESLUITVORMING BOOR HET HOOFDBESTUUR:
Artikel 14. -------- ..... ---------------------- ...... ---
1 . De voorzitter en de sekret tris van het Dageljjks Be- -
stuur worden door het hoofdbestuur in funktie gekozen --
door middel va.i stemming. De leden van het Dageljjks ----
Bestuur verdelen onderling de overige funk Lies, waaronder -
die van de penningmeester en vicevoorzi tter . -----------
2. Het hoofdbestuur vergadert zo dikwjjls als het Dage- -
Itfks Bestuur of tenminste vjjftien hoofdbestuursleden ---
zulks wenselyk achten, doch tenminsle twee maal per jaar.
3. De hoofdbestuursvergaderingen worden tenminste tien -
dagen tevoren schrifteljjk geconvoceerd . ----------------
A. De hoofdbestuursvergaderingen worden geleid door de -
in dit artikel onder lid een bedoelde voorzitter. ------
5. leder hoofdbestuurslid brengt ter vergadering een ---
stem uit. ----------------------------------------------
6. a. Celdige beslulten worden genomcn met tenminste de -
volstrekte meerderheld van het in totaal door de ter ---
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde hoofdbe- ----
stuursleden uitgebrachte aantal geldige stemmen. -------
Blanco stemmen worden geacht niet te zjjn uitgebracht. --
In-Jien Je stemmen staken over een voorstul, geeft 1e ---
stem van de voorzitter de doorslag. ------------- ------
6.b. over personen wordt schrifteHJk gestemd, over zaken
mondeling, tenzJJ de voorzitter van de vergadering een --
andere wjjze van stemmen voorstel* en geen der stemge- --
rechtigde aanwezigen zich daartegen' verzet . ------------
7. Hoofdbestuursleden kunnen zich btf schrifteljjke vol- -
macht door een mede-hoofdbestuursl id ter vergadering ---
doen vertegenwoordigen. Een hoofdbestuurslid kan -------
slechts een raede-h-ofdbestuursl id vertegenwoordigen. ---
8. Een unanieme schrifteljjke verklaring van de gezamen-
lyke fungerende hoofdbestuursleden heeft dezelfde ------
rechtsKracht als een besluit hetwelk met algemene stem-
men werd aangenomen in een vergaoering, waarin alle ----
fungerende hoofdbestuursleden aanwezig of vertegenwoor-
digd waren. ---- --____« --- _ --- _ -------------------------
9. Van het in een hoofdbestuursvergadering verhandelde -
worden notulen gehoudeti door de sekretaris of de plaats-
vervangend sekretaris en by ontstentenis van dezen wyst
net hoofdbestuur een van ztfn leden hiertoe aan; de no- -
tjlen worden door de vergadering vastgesteld en door de
voorzitter en de notulist ondertekend. -----------------
10. In het huishoudclijk reglement kunnen nadere bepa- --
lingen worden opgenomen omtrent de verdeling van de ----
werkzaamheden van het hoofdbestuur, alsmedc omtrent de -
hoofdbestuursvergaderingen. ----------------------------
BESTUURSTAAK EN VERTEGENHOORDICING : --------------------
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je leden van het dageijjks bestuur;
b. de fraktie van de partjj in de Tweede Kamer;
c. de leden van de stichtingsbesturen;
d. de voorzitters en sekretarissen van dc kringen en in-
dien deze zitting hebben in het dageiyks bestuur, oicgen
zy een vervanger aanwyzen; ;
e. een beperkt aantal adviseurs, echter zonder stemrecht.
2. Behouden.s de beperkingen volgens de statuten en de —
wet is het hrofdbestuur belast met het besturen van de
party.
3. Het hoofdbtrtuur is bevoegd tot het instellen van
party-organen en tot delegatie van speciale werkzaamhe-
den aan die partyorganen. De party-organisatie zal in --
het huishoudeiyk reglement worden vastgelegd. Het hoofd-
bestuur zal een commissie aanstellen met de opdracht een
voorstel of wtyziging van dit rcglement aan het hoofdbe-
stuur aan te bieden ter goedkeuring en/of amendering. --
A. Het hoofdbestuur is bevoegd tot het sluiten van
overeenkorosten tot het kopen, ten andere titel verwerven
bezwaren of vervreemden van registergouderen. De uitvoe-
ring hiervan legt het hoofdbestuur by het dagelflks be- -stuur. -_._. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5. Het hoofdbestuur is bevoegd tot de verkiezing van de
onafhankeiyke commissie en het aanwyzen van de landeiyke
lystaanvoerder voor de Tweede Kamer en-Eur opese verkie-
zingen. -__-____• «.
6. Het hoofdbestuur is bevoegd tot de vaststelling en --
wyziging van de statuten zoals aangegeven in artikel 23.
7. In het huishoudeiyk reglement kunnon nadere bepalin-
gen worden opgenomen oratrent de samenstelling en het
funktioneren van party-organen.
8. De hoofdbestuursleden, genoemd onder artikel 15 lid 1
sub c hebben zitting voor de tyd van twee Jaren.
By wisseling van funktie in kieskring, stichting, frak-
tie of dageiyks bestuur, verlaat dt- oude funktionaris —
het hoofdbestuur om plaats te maken voor het nieuwe be-
stuurslid.
JAARVERSLAG. REKENING EM VERANTWOORDINC;
Artikel 16.
1. Het verenigingsjaar loopt geiyk met het kalenderjaar.
2. Hr. dageiyks bestuur is verplicht .van de vermogens- -
toestand van de party zodanige aantekeningen te houden,
dat daaruit te alien tyde de rechten en verplichtingen -
van de party kunnen worden gekend.
3. Op de jaarvergadering als bedoeld in artikel 17
brengt het hoofdbestuur zyn Jaarverslag over het afge- - ;
lopen verenigingsjaar uir. en doet, onder overlegging van j
een balans en een staat van ontvangsten en uitgaven - --
de Jaarrekening -, rekening en verantwoording over zyn,
in dat verenigingsjaar gevoerd bestuur. De Jaarrekening
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wordt vastgesteld door het hoofdbestuur en behoeft de —
goedkeuring van het r.ongres. Indien het congres door on-
voorziene omstandigh*. jen niet byeen kan komen, beslist -
het hoofdbestuur met twee/derde van de geldig uitge-
brachte stemmen.
4. ffet congres benoemt jaarlyks uit haar midden een
comtnissie van tenminste drie leden al.<; kascomraissle,
welke tot taak heeft toezicht te houdeh op het finan- —
cie'le beleid van het bestuur. Indien het congres niet —
byeen kan komen door onvoorziene omstandigheden, wordt -
deze bevoegdheid naar het hoofdbestuur gedeltgeerd.
De kascomraissie onderzoekt de rekening en verantwoor- —
ding van het hoofdbestuur en brengt verslag van haar be-
vindingen uit aan de leden van de party. —
5. Het dageiyks bestuur is verplicht aan de kascommissie
alle gewenste inlichtingen te verschaTfen, haar desge- -
wenst de kas en de waarden ,te tonen en inzage van de boe-
ken en bescheiden van de party te geven.
HET CONGRES:
Artikel 17. * -
1. Het congres is het hoogste party-orgaan. Aan het
congres komen in de party alle bevoegdheden toe, die
niet door de wet of door de statuten aan het hoofdbe- --
stuur zyn opgedragen.
2. Jaariyks, voor een en dertig mei, wordt de Jaarverga-
dering - het congres - gehouden. Tydens dit congres
komen onder meer aan de orde:
a. het Jaarverslag en de Jaarrekening;
b. de begrotlng voor het koraende verenigingsjaar. Het --
bepaalde in de voorlaatste zin van lid drie van artikel
16 is van overeenkomstige toepassing;
c. voorsteller. .van het hoofdbestuur of van de leden.
3. Andere congressen worden gehouden zo dikwyis het
hoofdbestuur dit wenst, of de besturen van tien kies- --
kringen gesteund door minimaal tien procent der lande- -
lyke betalend* leden dit schriftciyk aan het hoofdbe- --
stuur verzoeken, onder opgave van de onderwerpen die de
verzoekers aan het congres wensen voor te leggen.
Indien het hoofdbestuur niet binnen twee maanden na
ontvangst van e«?n zodanig verzoek, hieraan gevolg geeft,
met inachtneminfc van de voorgeschreven convocatieter- --
myn (tenminste tien dagcn voor de vergadering) hebben de
verzoekers het recht, zelf tot het beleggen van de ver-
gadering over te gaan en deze uit te schryven met in- —
acntneming van de voorgeschrever. convocatietcrmyn.
Een zodanige vergadering voorziet zclf in haar leiding
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V2 /g5 02
en is bevoegd rechtsgeldige besluiten te nemen, maar
uitsluitend over die onderw^rpen, waarover de vergade- -
ring is verzocht en net quorum ret betrekking tot de
stemming is behaald. Dit is twee/derde van minimaal
tie.-; proctnt van het landeiyk ledental.
BIJEENROEPINC VAN HET CONGhES;
Artikel 18.
De congressen worden byeengeroepen dcor het dageiyks
bestuur, zy worden gehouden binnen Nederland.
De convocatie geschiedt schrifteiyk aan de adressen van
de afgevaardigden. De terrain vocr de convocatie be-
draagt tenminste tien dagen. In de convocatie worden de
te behandelen onderwerpen vermeld. Eveneens zullen ge-
lyktydig met de oproeping de agenda alsmede de hierop --
betrekking hebbende bescheiden (voorstellcn met toelich-
ting) aan de afgevaardigden worden toegezonden.
TOEGANC EN STEMRECHT. VERTEGENWOORDIGING:
Artikel 19.
1. Toegang tot het congres hebben alle leden van de
party die hun contributie hebben betaald.
2. Geschorste en ontzette leden hebben geen toegang tot
het congres.
3. Alle toegelaten leden van het congres zyn stemge-
rechtigd. Door elk lid van het congres kan een stem
worden uitgebracht.
A. Personen welke niet uitdrukkeiyk door het hoofdbe- --
stuur ter vergajering zyn uitgenodigd, hebben geen toe-
gang tot het congres.
VOORZITTERSCHAP - NOTULEN.
Artikel 20.
"i. Het congres wordt voorgezeten en geleid door de
party-voorzitter. £• --
2. *'an het verhandelde in het congres worden door de
sekretaris of plaatsvervangend sekretarls van het dage-
iyks bestuur en by diens ontstentenis door degene die —
cJaartoe door de voorzitter van de vergadering wordt aan-
gewezen, notulen gehouden, die door de voorzitter en de
notuliat worden ondertekend.
3. 7-i) die de vergadering bjjeenroepet. kunnen een nota- —
ri^el oroces-verbaal van het verhandelde dcen opmaken. -
De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal
wordt ter kennis van alle leden gebracht, onder andere -
door publicatie in de partjjorganen.
BESLUITVORHING VAN HET CONGRES;
Artikel 21.
1. Voorzover de wet of de statuten niet anders bepalen -
worden alle besluiten van het congres genomen met vol- -
strekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
Iminimaal vyftig procent plus een).
2. Terv.lnde geldige besluiten te kunnen nemen, dienen -- :
ter vergadering minimaal tien procent van de leden van - i
de party aanwezig te zyn \. Indien ter vergadering het verelste quorum niet aan- ',

wezig is, zal een nieuwe vergadering worden byeengeroe- ]

tm**?ft •*;.-
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pen, te houden niet eerder dan twee doch niet later dan
acht weken na de eerste vergadering, waarin omtrent de op
de agenda voor die vergadering vermelrie onaerwerpen
kan worden besioten, ongeacht het aantal aanwezige leden.
By de oproeping tot de nieuwe vergadering wordt vermeld,
dat en waarom lean worden besioten ongeacht het aantal
aanwezige leden.
Indien de stemraen staken over een voorstel, beslist de --
stem van de voorzitter.
4. Over personen wordt schrifteljjk gesiemd, over zaken —
raondeling, tenzty de voorzitter van de vergadering een
andere wtyze van stennen voorstel r. en geen der stemge-
rechtigde aanwezigen zich daartegen verzet.
TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN HET CONGRES:
Artikel 22.
Tot de taak en de bevoegdheden van het congres behoort: -
1. De toetsing van het politieke beleid, met name van rle
frakties in de Eerste Karaer en in de Tweede Kamer der
Staten Ceneraal en van de fraktie in het Europese Parlt-
ment. —
2. De toetsing van het beleid van het hoofdbestuur en
van de jongerenorganisatie.
3. Het aannemen van moties en het doen van uitspraken
met- betrekking tot het parttjprogramma, alsook over orga-
nisatorische zaken en vraagstukken van politick beleid. -
Een motie of uitspraak raoet schrifteiyk worden iugediend
en dient door vflf personen te worden ondersteund.
4. De benoeming van een kascommissie van tenminste drie -
leden, als bedoeld in artikel 16 lid 4.
5. De goedkeuring van het parttyprogranma.
6. De bekrachtiging van de programma's met betrekking tot
de verkiezlngeti van de leden van de'Eerste Kamer en van -
de Tweede Kamer der Staten Ceneraal en van het Europese -
Parlement. — --«.—..——-_ — -.-_. _-—_
7. Het nemen van beslissingen in de gevallen waar het
hoofdbestuur zich niet bevoegd heeft verklaard.
8. Het nemen van een beslissing ov%r een voorstel tot
ontbinding van de party, zoals geregeld in artikel 24. --
9. Indien belangrgke beslissingen moeten worden genon:«n -
die aanzienltyk afwjjken van door het congres eennaal
vastgestelde IJJnen, waarlangs de politick van de part.;] --
zich heeft te ontwikkelen, kan het hoofdbestuur een
buitengewoon congres bjjeen roepen, dan wel, indien het --
byeenroepen van een buitengewoon congres niet mogeHjk is,
ẑ n beslissing t?r bekrachtiging aan het hoofdbestuur
voorleggen. i
STATUTENWIJZIGINC; .'
Artikel 23. i
1. In de statuten van de partfl kan geen verandering j
worden gebracht dan door een besluit van een hoofdbe- )
stuursvergadering waartoe is opgeroepen met c^ mededeling I
dat aldaar wjjziging van de statuten zal worden voorge- — j
steld. |
2. ZJj die de oproeping tot een hoofdbestuursvergadenng -
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ter behandeling van een voorstel tot statutenwyziging
hebben gedaan, moeten tenminste dertig dagen voor die
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgeiiragen wyziging wo«-rdeiyk is opgenomen, op een
daarvoor geschikte en aan te wyzen plaatj voor de leden -
van het hoofdbestuur ter inzage leggen tct na afloop van
de dag, waarop de vergadering zal worde-i gehouden.
3. Een besl'jit tot wyziging van de stat ;ten, tehoeft
tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwyziging treedt niet in-working dan na- —
dat hiervan een notariSle akte is opgemaakt.
ONTBINDING EN VEREFFENING:
Artikel 24.
1. De party kan worden ontbonden door een besluit van
het congres. Het bepaalde in de leden e~n, tw»e en drie -
van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toe- —
passing.
2. Het dageiyks bestuur is belast met de vert ffening van
het vermogen van de ontbon<i.n verenicing, ter.zy by het --
besluit tor. ontbinding andere vereffenaars worden aange-
wezen. ----— —------- — -__- _-
3. Aan het batig saldo na vereffening, wordt een bestern-
mi rig gegeven als te bepalen door het hoofdbestuur, by
het besluit tot ontbinding van de part]]. De bes'temming --
zal moeten stroken met het doel van de party.
A. By een besluit tot ontbinding van de party genomen
door het congres geschiedt de liquidatie door het dage- -
lyks bestuur net inachtneming van het bepaald* in artikel
1702 van het Burgerljjk Wetbock.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT;
Artikel 25.
1. Het hoofdbestuur kan een huishoudeltfk reglement vaat-
stellen en kan in een aldus vastgesteld reglenent aan- --
vjllingen en/of w'Jzigingen aanbrengen.
2. Het huis'ioudeiyk regletnent nag niet in stryd zyn net -
de wetteiyke bepalingen, ook waar deze geen dwingend
recht bevatten, noch met de statuten.
3. Wcnneer een bepaling van de statuten of het huishou-
deiyk reglement aanleidlng geeft tnt meer dan een ui'. • •-
legging, ZT! de u it legging van he', hoofdbestuur bin''»*:.d •
zyn voor de party en haar leden, tonzy later het congrcs
een ar.dere uit.'egging geeft, in welk geva1 alle hande- --
lingen en besluiten overeenkomstig de uitlegging van het
hoofdbestuur verricht en genomen voor het besluit van het
congres, nun rechtskracht behouden, wordende de uitleg- -
ging door het hoofdbestuur tot het tydstip van het be- --
slu'i van het congres beschouwd te zyn opgenomen in de --
sta-uten of het huishoudeiyk reglement dcr party.
GESCHILLEN;
Artikel 26.
1. In alle gevallen, waarin tussen de party en de leden
of donateurs een geschil cntstaat, wordt binder.d be-
slist door het congres.
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2. In ?lle gevallen, waarln door de statuten of het
huishoudeltjk reglement niet is voorzien, beslist het --
hoofdbestuur. als tet de gehele partii betreft en 'net
congres niet bjjeen is.
Artikel 27.
Tenslotte verklaarden de komparanten dat tot eerste be-
stuursleden worden benoemd, zulks in afwaking van arti-
kel 12 sub twee, drie en vier van de statuten:
1. de heer Dingeman Hendrikus Matheus' Segers, politicus,
wonende te Linden, gemeente Beers, Steegstraat 14, ge- -
boren te Weert, op een juni negentienhonderd vier en
dertig, in de funktie van voorzitter;
2. de heer Willem Johannes Wflngaarden, parti culler, wo-
nende te Kloosterhaar, gemeente Hardcnberg, Duytsch-
straat 14, geboren te Vlaardingen, op achttien februari
negentienhonderd acht en twintig, in de funktie van
sekretaris tevens vice-voorzitter; «•
3. de heer Hendrikus hubertus Antonius van der Hetfden, -
wonende te Roermond, HendriKlaan 151, politicus, gebo- -
ren te Kerkrade, op elf September negentienhonderd een -
en dertig, in de funktie van penningmeester tevens
vice-voorzitter;
4. de heer Theodorus Pieter TermJJn, wonende te Rotterdam
Al art Schweii'erplaats 152, geboren te Schiedam, op
tivti november negentienhonderd dertig, in de funktie
van twcede penningmeester;
5. de heer Willem Josua Beaux, wonende te Almere, Olde-
wierde 273, Statenlid provincie Flevoland, geboren te --
Ansterdam, op een en dertig Juli negentienhonderd der- -
tig, in de funktie van bestuurslid;
6. mevrouw Elisabeth Maria Anna Bouman, wonende te
Amsterdam, Liendenhof 31, gemeenteraadslid in Amsterdam,
geboren te Amsterdam, op acht augustus negentienhonderd
zes en vflftig, in de ftrktie van tweede sekretaris.
De komparanten zjjn mJJ, notaris, belcend.
WAARVAN AKTE, IN MINU'JT OPGEMAAKT, is verleden te GRAVE
op de datum in het hoofd van deze akte gemeld.
Na zakeiyke opgave van de inhoud van deze akte aan de --
verschenen personen hebben deze eenparig verklaard van -
de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op --
volledige voorlezing daarvan geen prtJs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door d<? -
komparanten en mjj, notaris, ondertekend.
W.wyngaarden; D.Segers; E.Koekx.

VOOP AFSCHRIFT:
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Tei.wo-4693ao AAN: Alle leden en sympathisanten
Postgln.5287188 ! van de CENTRUMPARTIJ.

On»kwmw>rk: DB/dS/ML
Datum : 9 mei 1986 .

Geachte partijleden, . ' ".''',,
• . ' - • . ' ' ' ' , . • : ! • t ' '. '. '•"'••I.'

•';' De Tweede Kamerverkiezingen staan voor de deur.'Op 21 mei 1986 gaan "
we de strijd in om te scoren. Maar om'te scoren, dient er vooraf veel *';'
werk te worden verzet. Belangrijk daarbij is, dat overal folders ver- :
spreld worden en dat op de daarvoor bestemde plaatsen (aanplakborden)

. 'afftches' geplakt worden. i ' i ;

"_'0ok uyi hiilp is daarbij onontbeerlijk. Wij hebben iedereen nodig en daar-
,''.om roepen wij ook Q op, om in uw dorp of woonplaats een aantal folders

weg te brengen, zodat men daar weet, dat onze partij, de CENTRUMPARTIJ
; meedoet aan.de verktezingsstrjjd. ,

I WtJ hebben al zoveel tegenwerking en gebleken is, dat de rechtstaat in
Nederland geen rechtstaat meer is. De Raad va State doet uitspraken te-
gen het advies van de Kiesraad en tegen de Kieswet in, een Haags rechter

' meent zelfs de Centrumpartij, zonder net 'hoger beroep1 af te moeten
' wachten failliet te moeten verklaren, terwijl de Centrumpartij niets
'met deze zaak te doen heeft en ten ONRECHTE hierin ts betrokken. Een •
leugenachtig advocaat uit Heerlen probeert ons het leven zuur te maken
(Mr.Baburek, Schaesbergerweg 60 te Heerlen) en sleept ons van proces
naar proces omdat de CENTRUMPARTIJ volgens hem handtekeningen zou hebben
yervalst, terwijl de CENTRUMPARTIJ daar niets mee te maken heeft. Veel

1 tegenwerking, veel problemen, maar we gaan door en laten ons niet door
de eerste de beste onderuit halen. Dat verwachten wij ook van u, want
wanneer u angst toont, wordt de terreur nog groter. Dus op de barrica-
den.

Ingesloten doen wij u het verkiezingsprogramma '86-'90 en een folder
. toekomen. Meerdere folders, aanplakbiljetten en voor zover de voorraad
strekt stickers kunt u bestellen aan het partijbureau 070 - 469380 of

', bij het. secretariaat 08850 - 21413.

-' Laat zien dat de Centrumpartij bestaat en dat we er tegen aan gaan, we
wijken niet voor rode terreur, zelfs niet wanneer de overheid hier aan

• meewerkt. Juist dan zullen we onze tanden laten zien en doorzetten. We
1 geven het nooit op en we zullen overwinnen.
I':
Veel succes tot.spoediq en blijf strijdbaar.

D.H.M.Segers. . .
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NEDERLANDERS.

vdfeen v. 00! da' h< ! ••• Neder'and soc.asl en econo
•V'Si-p f.i.-r j'.-.k ;;o!'t'ek g.'>ed fout zit De armen worden
'/cods a'1 •'." en d;? njken steeds njker Op vele p'aatsen
>.oidt ?ij PI-; •" s!.:v. arr»>o"de geleden
Het beleid van de gsvestigde politiekc partijen, en het
naakt n:et u't. of dit van rie zijde van het CDA. WD of
PvdA word! gevoerd is er met op gericht om de echte
minima bij t«- stnan Ondanks gedane beloften van Den
U/l. iaat hij nu reeds weten. met te kunnen garanderen
rial de mir..r-a m de toekomst gespaard blijven Loze be-
icftcn dv/s waar mets achter schuilt dan alleen maar
iiif^.' OP 'Vnvrop vcor de Kiinstoandc verkiezingen.

c>- '.ir.dse • t;;er d.'m o.k hjn verstiind ge-
strr.ks

r>-< r-oic- r.a Over

de

crimmalite.it -.: . • r .. t, .-_";; "! t-. ' ;!(••' .-.''? c^ t f 1 :

verbeurdverk'jr.ng v.ir h..'t cigendommen
• Doelgericht opsporingsbeleid naar illegaal in Neder-
land verblijvende buitenlandert, hot sanit'onuren van
herhalmgen do.,r :r..cdoi >an gevangeni3st:sf en hot bu-
we^ksteliigen van een «ersr,e<de uitwijsprocedu>e op kos-
ten van het iupd van herkomst Het btoppen van suculc
U'tKenngen aan il'egaien betere controle op de in-;ch'ij-
\:r.gen in de gemeenieiijke registers, en een e'tfctievu
cuO'd^natic tiissen ci'!ker,r,gsorganen en gemeentehjke
instanties. a.in de hand van verblijfs- en werkver^un-
nmgen
• Kriminele buitenlanders, die hier veroordeeld worden
tot een gevan-genisstraf van meer dan zes maanden. run
straf uit laten zitten m het land van herkomst. met hier-
aan verbonden. terugkeerverbod naar Nederland
• Het aandragen van oplossmgen die leiden tot vrijwil-
lige remigratie van m ens land verblijvende uthmsche
nupde'heden. Zie h.orvoor onze nota .Ontwikkelingshulp
en Remigratie".
• Het ipbtellen v;f:i een oc-gf-'jk kontrolosystce^ on de
;•/.':•/•'..'•.:rii vap Ontwikkelingshulp. !<'','• v<;r, ''•.; n'ij:t?f.;c'p

•• i •..•-.kei' di! is 5 ' . ' : • . - ' " , ' •_• : j wa;.-0'-r. of:n c ' . ' j in,,.-!
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Wat wil oe CENTRUMPARTIJ? ? t:o vi,:.,:i di<^ doo' volen
v>orcit c;f:-!e'J D(> .'Pecsten vor u kennun d-o CENTHUM-
PAPTIJ i!'t cie nfcpt:eve en oiju'sto pubhkaties die er
zijn ve-scnerten. RODDEL!!! E1 wj tdt v/el OVER de
CENTn'JMPAPTU gespioken m;inr nooit Mi.T de
CENTRUWPARTIj Men hceft nog nooit t-et lef c:oh«;d do
CENTROMPART'j -rot argymenten to bosfijden. bijvoor-
bl:u'<! " t" " It'.'' </-•: O ' i C i . S S - " D •• . ; ' V.;.: t-p r P'C" t'

:' ,- .- . • • • • • • ! . !•••/. i • • •>••' n ' . . . . • ., , . . ' • • • • • i - . , .

. " • • C5 T>1-. ' , ' - • • -"• ' , :,V - , . - : t . : ' - • •: — Vt'LiG LN LEtF-
BAAR

ceil wcei .tan r.etweris. . , '•;, cii" . o -:
9 Opiieffmg van de v-oningnood do^r o-..,;.f ^wl l ;i-.,!,v
/<OP"-.gooi.w en 'cccstard verhuien tegen betaalbare
prijzen.
• ben doeltre'fende o-.»£trijd'ng van torronsme, cjeweld,
bedreiging en intimiriatie STOP DE GEWELDSPIRAALM

• Het stoppen vr.n verloedering en vcrpaupcring <n
de stcclen Het opkpap-en en weer lecjfbaar maken
\ ' : ' l .•.Oi.;'1'Vi; CM li'C't ~Ct VClO" 3PQ tC fJOSC hifdOO

iOOf ti: VC!

Gironummfjr 43.45/90.
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Brtr»ft: ySFGADEEING KRINGBESgDSEN CEITTHUTIDEMOGEATEN EN CSKgRUKFARTIJ 86
DEN HAAGl

Op 11 augustus 1986 te 20.00 uur werd er vergaderd door het voorlopig
kringbestuur van de kring Cd/Cp 86 in perceel Van Ilerlenstraat 54- te
's-Gravenhage.
Aanv;ezig v;aren:
JANI-iAAT J.G.H.

Vexgadering ward geopend door JAM1AAT. Kij stelde voor om de functies
van het Kringbestuur Den Haag vast te stellen, bestaande uit drie
hoofdfuncties en drie nevenfuncties.
Hoofdfuncties: voorzitter, secretaris en penningmeester:
Nevenfuncties: Vice-voorzitter, -secretaris en -penningmeester.
Vcorr~00teld werd de functies als volgt te verdelen:

voor CP/OD
CP 86
CP/GD
CP 86

(Burgerbelang Eederland)

Hoofdfuncties:

ITevenf uncties:

1
2 voor
1 voor
voor
voor

1
1 BBN

Het voorstel werd aangenomen en de functies werden als volgt verdeeld;
Voorzicter 1 CP/CD
Secretaris
Penningmeester

CP 86
CP 86

Vice voorziter CP/CD
Vice secretaris BBN
vice penningmeester CP 86
JANMAAT had zich voor geen der functies kandidaat gesteld. Het was
zijn overtuiging dat de kaderfuncties over zoveel mogelijk leden moet
worden verdeeld en dubbele functies moeten v;orden voorkomen, daar waar
de groeiende organisatie dit toelaat.

-Vervolgens-
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Vmvolgblad nr.: 1. blj opwatferapport nr.:

informatlerapport nr: 2

Vervolgens werden de antv.roordbrieven van de CD en van CP 86 besproken.

JANKAAT bracht naar voren, dat uit net antwoord van net D3 van CP 86
nogmaals blijkt, dat van sanenverking tot fusering tussen CD en CP 86
niets terecnt zal komen.
Verder werd besloten, nu fusering in de Kring Den Haag een feit is,
een brief te zenden naar andere kringen in de provincie Zuid Holland,
IToord Holland en Utrecht. Deze brief zal worden saniengesteld.

Hierna volgde de rondvraag en werd de vergadering besloten.
De volgende vergadering werd vastgesteld op 23 September 1986.

Aan de leden werd een brief overhandigd welke door net DB Van CP 86
Kring Rotterdam aan de leden was toegezonden en waaruit blijkt dat
fusering in de kring Rotterdam in een gevorderd stadium verkee]
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RiJkavoorllchtingsdienst
Persarchfef
Tel. nr. 61418t

No.

*

TwenUche Ctr.

19

Paraaf:

^Centrumrechts
,verbroedert'
tot een partij

Den Haag - De ccnirumrechtse
partijen in Nederland fuseren
tot een partij, die deelneemt aan
de provinciale statenverkiezin-
gen in mei 1987. Dat heeft een
viertal rechtse politieke organi-
saties tljdens een geheim gehou-
den vergadering in het Hilton-
hotel Schiphol besloten. De
bijeenkomst stond onder voor-
citterschap van PJ. Lier, die
eerder in net nieuws kwam als
de .halfbroer van koningin Ju-
liana*.
J.G.H. Janmaat, nu voorzitter van
de Centrum-Democraten (CEj).
nam vanuit Den Haag persoonlijk
het voortouw om onderlinge vetes
tussen de rechtse partijen uit te
praten. Die mondden eerder uit in
de royering van Janmaat als voor-
zitter van de Centrum-Partij (CP)
en dit jaar ook het faillisement van
de organisatie. De vier partijen, de
failliete CP. de Centrum-Demo-
craten, de^entru^nnartii '86 tont-
staan na'e'enafsplitsingmet de CP)
en het Bulger Belang Nederland
hebben mi ae strij
en komen binnenkort met een ge-
meenschappelijke kieslijst voor de
statenverkiczingen. De nieuwe
partij gaat de verkiezingen in on-
der het motto .Nederland voor de
Nederlanders'. Het bestuur rekent
minimaal op twee zetels in de pro-
vinciale staten in Zuid-Holland.
Geprobeerd wordt om ook in
Utrecht en andere gewesten voet
aan wal te krijgen.
Aan het roer van de nieuw partij
staan Janmaat. mr. R.C. Sangster.
kringvoorzitter van de CD in Den
Haag en ook Licr. Dit drieman-
schap hceft de ruziende en ver-
snipperde partijtn dc afgelopen
weken tot een fusie weten te bewe-
gen ,om de fatale politick van de
heersende partijen te keren' en om
'.Nederland weer leefbaar te ma-

ken', zo blijkt uit een intern stuk
van de nieuwe partij. Samen tellen
de fuserende clubs zo'n 600 leden,
afkomstig uit Almere, Amster-
dam, Den Haag, Haarlem, Utrecht
en Rotterdam. De Nederlandse
Volksunie en de partij Neerlands
Herstel zjjn geweerdom .extreem-
rechts' buiten de deur te houden.
Uit het intern stuk blijkt de recen-
te verkiezingsnederlaag voor een- .
trum-rechts (Tweede Kamer) te
worden toegeschreven aan onder-
meer de .interne onenighcid tus-
sen diverse personen in de partij,
descheurlngin 1984 met als gevolg
de afsplitsing van de Centrum-de-
mocraten, het faillissement van de
Centrumpartij en de negatieve be-
nadering door de media*. In een
ander stuk wordt gememoreerd
aan het .succes* van de CP in de
beginperiode van de partij. Dat
succes ligt na de verbroedering
volgens het bestuur weer binnen
handbereik.
Opvallend is dat een aantal afde-
lingen van de CP'86, de partij die
onstond na ruzie binnen de CP, te-
gen de zin van voorzitter D. See-
gers aan de fusie meedoet. Gepro-
beerd wordt ook Seegers over te
halen om centrumrechts nieuw le-
ven in te blazen. Hij is alleen be-
reid mee te doen als Janmaat, met
wie hij nog steeds ruzie heeft, niet
bovenaan de kieslijst wordt gezet.
Als dat gebeurt, wordt Lier als eer-
ste man van de nieuwe partij naar
voren geschoven, stelt kringvoor-
zitter Sangster desgevraagd. De
naam van de nieuwe partij wordt
hoogstwaarschijnlijk Centrum
Partij-Nederland, nu de kiesraad
deze week een verzoek van Jan-
maat om CP'86 te mogen heten,
heeft afgewezen. Binnenkort ver-
gadert het.congres^yan de nieuwe
partij over de defjriitieve vaststel-
ling van de kieslijst.



Informatierapport

Door rapporteur In te vuffen

Vdgnr. : 1.

Datum : 2 dae. 1*86

Evaluatle:

Door BVD In te vuf/en

BO :

BUI. :

Dlstr.:

ACD 861216 013

datum 09.DEU986

CO

b. .-—d.

Caatraaaartij '86

Laagiaaa Mar aakar aagiat da Taraiaavda Taraia Tarn da Caatraa Partij rora
ta krijgaa. laaval aalka aak aiat ia da lijm 4ar T«r«aektiag lag, baataat
•r argaaiaateriaak vaiaig raraekil a«t hat origiaaal. Allaaa 4a paraeaal*
aaaaaatalliag ia aagal gawijaigd.
•a kat varkiaaiagatalMLala aa aa aaar*aaa vaarafgagaaa Baaktagraap raa ia
•aliga partijaaerataria kaaaaa Taal ladaa 4a Caatraa Partij
Tarlataa.
Taar fa rarkiaaiagaa raa aai jl. aatraf 4it 4a graap Aiaciaaatam raad

, aa da Tarkicaiagaa kabaaa diraraa kriagaa taek aag voar JANMAAT'a
Caatraaa*aa«rat«a gakasaa.

•at roaraalig kaaarlid laaa JAIMAAT aadaraaaat aariaaaa pagiagaa kat aitaaa-
gavallaa "raektaa alak" waar aij alkaar ta krijgaa.

Dit allaa ia araaval aiat aaataad aaa diagaaaa, dia aa kat failliaaaaaat vaa
da Caatraa Partij aaa aaartgalijka palitiak badrijraa oadar da aaaa Ccatroa-
partij '86.

Da avraag Taa dit CP '•e-iaitiatiaf ia aaparkt. Maa atraaft aardar aaar aaa
daidalijka kaara aat vaiaig aaaaaa daa aaar aaa aaziamla Tartagaawoordigiag
aat raartdaraad raaia. lat baataar aa da ladaa raa CP '86 aija gavorrca ait
kat aaataad Taa da failliat* Caatraa PartiJ. Middala aaa aallataga-eeaaiaaia

vordt gatraekt
CP '86 Taa rraaada aaattaa TriJ ta kaadaa.

•at Dagalijka Baataar Taa CP '86 ia ala Talgt aaaaagaataldi

• Taaraittar
• aaarataria
• paaaiagaaaatar
• 2a paaaiagaaaatcr
• 2a aaarataria

Op daadardagaTaad 20 aaT«»aar 1986 kaaft ta Karkrada aaa KaofdaaataaraTar-
gadariag Taa CP '86 plaatagaTaadaa. Aaavcaig eirea 25 gakallataarda paraoaaa
waaraadari
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Vervolgblad nr: 1. blj operatlerapport nr.:

Informatterapport nr.:

M«t aaa* da pall tick* taakaaat TBB CaatraBpartij '86 ataad tar diacaaaia.
Laagaaaa aaar aakar aallaa pagiagaa aadaraaaaa vardaa Gaatraapartij '86 tat
aaa palitiaka faatar TBB aatakaaia ta lataa fraaiaa. Taaalatt* aag Tarvaekt
vardaa dat kat CP-ataaacapotaatiaal raa aaifa Jfaraa tarag -circa 15 kamar-
aatala- aaar kat ragariagaaalaid aardar ia taa- daa afgaaaaaa. Mat ia aa
aaak aaa gaada partij-argaaiaatia ap ta aaavaa, aadat da kiaaar watr Tar-
traavaa krijgt ia CP '86.

I*t graatata praklaaa aij daaa gavaaata aatwikkaliag ia aa paria-paaitia vaaria
ladaa Taa aa Caatrma Partij «ija gaaaaaaTraara. Sit aaakt aiat allaaa aaga-
ateard Ttrgaaaraa •aaagalijk, aaar aat aaaa Aaalaaaa aaa Tarkiaaiagaa ia aaa
Trijaal aaaagalijk* aakk g*w*r4*a.
Maar waiaig paraaaaa aija aaraid 4a kaadtakaaiagaalijat ta aatortakaaaa.
laadtakaaiagaa Tarwarraa ap Talaa Taarvaadaala af aat gait -aaala laaa JAHMAAT
Taer da C«atraadaaacrat«a gaaaaa aoa kaaaaa- vil aaa aiat ia aTtrvtgiag aaaaa.
Op karta taraija aal ait aatakaaaa aat CP *86 allaaa ia riaTalaad
aaa d« Tarkiaaiagaa Taor da PraTiaciala Stataa aal daalaaaaa. Oak aaa da daal-
gaaaaataraadaTarkiaaiagaa aal CP '86 aiat daalacaaa; dit Taaraaaalijk vagaaa
gaarak aaa gaaakikta kaadidataa.
Da apaaaw Taa CP '86 aal gakaal gariekt vardaa ap da kaararTarkiaaiagca Taa
1989.

Da aaaia Taa kat palitiaka gaaaaraa ia CP '86 aal galagd vardaa ia aagaaaaad*
kaiakaaarrargadariagaa. Ia aaTalgiag Taa da Caatraa Partij aallaa kriagaa
vardaa apgariakt, dia allaaaal afaaadarlijk tat atiaktiag aallaa vardaa ga-
aaaaardaard. Dat kaat valiavaar par kriag / kQQ,—, aaar kat ia da aaiga aaaiar
aa aaigatiaa aagaataard palitiak ta kaaaaa kadrijTaa.
Ta AMtardaa ia da atiaktiag 8T01CA iaaiddala apgakaTm aa aticktiag SO&EBA
ajpgariekt* t
Da Stickting tedarataaaiag fiaaaaataraadalid Aaatardaa ia aada aaad-
aakalijk tar kaaaliaariag Taa da fraetiagaldaa TBB kat Aaatardaaaa raadalid.
D« 8TQBCA ia apgakaTaa vagaaa praalaaaa raad da aaar tijdalijka fraotia-
acdavarkar .

Da idaalagiaoka aadarataaaiag Taa Caatraaparti 4̂ *86 vardt Taraargd daor «aa
vataBBckappalijk aaraaat vaarTaa aa d«
ladaa »ijm. Taal aatakaaia kaaft dit baraaa aag aiat, aadat CP '86 idaalegiack
aaavalijka raa da Caatraa Partij Taraokilt.
Deordat aaa aiat aaar ov«r aaa kaaaraatal baackikt rait ar aak gaaa aabaidia
ta kalaa.
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Vetvolgblad nr.: 2. blJ operatiarapport nr.:

Informatlerapport nr.:

Op k«rt« t«mija k«*pt ••» ook v**r •!§•• p«rio«i«k«B IB ••loop t« Jnuutca
br«aff«B. V»»r B«t l«B««liJk ai«*v« vor4t Ait MD« FLBVOQEV8n; kriag Aw§t«rd
gm*t «iek act "D« ANITBUinW11 pr«>«Bt«r«B.
D* fiB«B«iSl« po*iti« TAB CP "16 !• v«iBif roo«kl«Brif, k«tg«*B ««B fer>«
••Icauwiaf is ro»r «iT«r«« p«rtiJ-*ctiTit«it«B.
Ktrat p«r jaBBari 19t?t «!• *• e«atribBti* -aaar B«B k««pt- sal
kaa ««B r««l* l«««abalaa«
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Uittreksel

U 4580^262.211 CP 86 Alf. . _Voor: Mfirft * Afz. : ID/H«erl«a
fjx Naam: Ref.nr.: 85/86

Datum : 17.11-86
U i t : KftXK F Mfl/Co : 203770^55

2* Naam: Agnr. 861120-151
XJEXX

Aard v.h. stuk: c«ntru« Partij

Op ««n aec«ptfir«ka«rt, te«g«B«a««n aam
, ataat als fironum«r Tarn a«

C«mtm« Partij '86 T«r«el«:
GI/1 93^72

KXU09M



Informatierapport

Door rapporteur In to vutfen

Voignr. : <|

Datum = 9_12-1986

Evaluate:

Door BVD In te vu/ten

BO :

BUI. :

Dlstr.:

ACD 870205 039

datum Q2.FEai987

CO

b. _ d.

Betrwft: Hoofdbestuurevergadering Centrum Partij '86 gehouden op 20 november 1986.

Op donderdag 20 november 1986 werd in zaal oaf! De Jraat, Crachtersstraat 11,

Kerkrade-West•een vergadering gehouden van het hoof'bestuur van de Centrum Partij

•86.

Aanwezig waren 22 personen, waarvan bekend:



VervolgMad nr.:-] btj operatterapport nr.

Informatlerapport nr.: -|

Afwezig:

Agenda

1) Opening

2) Ingekomen stukken en mededelingen

2a) De groep Janmaat en wat doen we ermee

3) Toelichting op de ni«we vereniging Centrum Parti j '86

4) De kringen, hun leiders, hun leden, hun taken

5) De slechte financiele situatie van de partij

6) De verkiezingen 198?

7) Partijprogranma

8) Het congres

9) Rondvraag

10) Sluiting

1) Opening

•pende de HB-vergadering op een formele wijze

2) Ingekomen stukken en mededelingen (door )

a) Brief van

Hi j wilde zich kandidaat stellen voor de provinciale staten verkiezingen

in de provincie Noord-Holland voor de Centrum Partij '86 (OP*86).

Inmiddeli heeft hij zich teruggetrokken.

b) Brief kiesraad

Mededeling dat naam Centrum Partij (CP'86) in kiesregister is ingeschreven

en dat de naam Centrum Partij is geschrapt.



Vwvolgblad nr.ig blj oparatierapport nr.:

Informatterapport nr:

2a) De groep Janmaat en wat doen we ermee.

Er ontstond een discussie of het zin had on een discussie aan te gaan met

de groep Janmaat of niet.

hield een korte inleiding.

Hij deelde mede dat een gesprek met Janmaat zinloos was. Janmaat wil niet

samenwerken met CP'86 maar wil de parti 3 en naam overnemen.

De discussie werd geleid door

Hij begon met een inventarisatie van de Sprekers.

: Deze wil met gelijkgezinden uit de groep Janmaat om de tafel gaan

zitten met de bedoeling om tot samenwerking te koraen.

Commentaar : Voorstel is irreeel vanwege de houding Janmaat die zijn

zin door wil drijven en onbetrpuwbaar bleek te zijn.

Het enige doel ran Janmaat is de naam CP weer in handen krijgen.

: Voor samenwerking gelijkdenkenden. Geen geruzie.

: Signaleert versnippering binnen Rechts Nederland. Wat er moet

gebeuren is het onschadelijk maken van Janmaat.

Commentaar : Als dit onmogelijk is, zoals in het vefleden reeds is

gebleken, dan moeten we proberen leden van de Centrum Democraten over te

halen naar Centrum Partij »86 te komen.

: Janmaat is binnen Centrum Democraten een dictator. Volgens de

statuten is hij de enige die beslissingsbevoegdheid heeft. Janmaat is niet
op-JTij te zetten.

Eindconclusie: Geen Gesprek met Janmaat.

3) Toelichting op de nieuwe vereniging Centrum Partij "86.

_ a) Oprichting van ordedienst die defensief moet gaan werken. Bescherming van

leden tijdens vergaderingen.
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Vetvolgblad nr.: -i blj operatierapport nr.:

Informatlerapport nr.:

b) International samenwerking.

Om dit onderwerp werd heengedraaid. Men zei alleen dat men met gelijk-

gezinden wilde samenwerken.

c) CP'86 moet zich meer gaan manifesteren.

zegt al begonnen te zijn door eon brief te hebben geeonden

aan , lid van de geaeenteraad in Veldhoven voor de PPR.

De inhoud van de brief is niet bekend.

d) Provinciale Staten verkiezingen.

Men wil van linkse partijen en groeperingen de ondertekenaars van de verkie-

zingslijsten gaan bekijken. Twijfelgevallen wil men gaan benaderen om te vragen

of men weet voor wie men getekend heeft.

Concreet wil men dezelfde methode hanteren die de PSP bij laatste verkie-

zingen heeft toegepast.

*0 De kringen, nun leiders, nun leden en nun taken.

Nadat een inleiding had gegeven over de zaak (Heerlen), nam

het woord over.

Op bouw organisatiestructuur.

Aantal kringen 19 gelijk aan het aantal kieskringen volgens de kieswet.

Kringen zijn aparte rechtspersonen (Stichtingen).

Onder de kringen zijn afdelingen gepland.

Elke kring moet een blad uitgeven.

Door de vergadering werd een commissie ingesteld die zich gaat bezighouden met

verwikkelingen rondom de organisatie.

In de commissie zitte: .

Er kwamen allerlei vragen waar of v;egens tijdsrebrek of uit onwil geen ant-

woord op werd gegeven.

5) Financien:

Êr is geen geld binnen de partij.

Voor het uitschrijven van deze HB vergadering heeft men Fl 2000,— geleend

van ' .
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Veivolgblad nr.: If blj operatierapport nr:

InformBtierapport nr.:

Men hoopt dat de leden snel hun contributie betalen.

Het ledenbestand is echter onbekend.

6) Provinciale Staten-verkiezingen.

In eerste instantie wordt alleen meegedaan in Flevoland.

is benaderd door een zekere Tan Burgerbelangen, omdat deze

bang was dat CP'86 in Zuid-Holland mee zou doen aan de Provinciale Staten-

verkiezingen.

Het vervolg van deze inforraatie is dat CP'86 nu inderdaad mee gaat doen aan

de P.S.-verkiezingen in Zuid-Holland.

De overige provincies kunnen worden vergeten wegens gebrek aan geld en mensen.

7) Partijprogramma

Niet behandeld.

8) Congres.

Naar aanleiding van de affaire Kedichem, durft men geen nieuw congres te orga-

niseren. vertelde dat de Centrum Partij vanuit Duitsland een plaats

om te vergaderen is aangebodenf waar men bovendien de veiligheid van de personen

garandeerde.

Dit aanbod kwam van de NPD (Nationale Partei Deutschland)

Volgens Segers kan er niet in het buitenland vergaderd worden (Ten behoeve van

het congres),omdat rechtspersonen in Nederland ingeschreven,in Nederland

moeten vergaderen.

Ontsjtappings-clausule in de statuten zegt dat het hoofdbestuur besluiten mag

nemen, indien het houden van een congres onmogelijk is.

TUBsen het congres en hoofdbestuursvergadering zotyQan eventueel een algemene

ledenvergadering komen,in het buitenland gehouden, en die daardoor alleen

adviserende besluiten zou kunnen nemen.

9) Rondvraag.
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Vervolgblad nr.: 5 bij operatierapport nr.:

Informatlerapport nr.:

Begon met de mededeling dat de penningmeester

is gegaan.
naar Janmaat

: Wil Jeugdorganisatie binnen CP'86 opzetten.

merkte op dat deze jeugdorganisatie met de "Oranjejeugd" in Belgie

samen een kamp op konden zetten.

: Wilde weten welke Internationale contacten er waren.

gaf een atnwoord op deze vraag:

Belgie

Duitsland:

Oostenrijk:

Frankrijk:

Italie:

Griekenland:

V.S.

Zuid-Afrika:

Vlaams Blok.

Het Dagelijks Bestuur van de Centrum Partij is onlangs bij het

congres van het Vlaams Blok in Roeselaere geweest.

Binnenkort vindt er een orienterend gesprek plaats.
NPD.

In Willigen Aa een bijeenkomst geweest waarbij een

toespraak heeft gehouden. Contactpersoon bij de NPD is

uit Oberhausen. HtfLderwerk en drukwerk voor CP'86 zal door

de NPD worden verzorgd.

Freiheitlige Partei Ostenreich.

(Contact wordt onderhouden met voorzitter)

Le Pen.

M.S.I.

Novo Democratia.

Me Carthy Stichting.

HNP

Herstichte Nasionale Partij.

KP

Konservatieve Partij.

Oranjewerken.

Brandwa.
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tevens dienende als stichtingsakte.• „„._"_
HAA» EN ZETEL. 870205

De Stichting draagt de naam: Stichting Kring ..................... en heef t
haar zetel in ...........
Zij wordt voorta aangeduid als " De Kring ".
DOUR.
Artikel 2.
De Stichting is opgericht op ................... De Stichting is aangegaan
voor onbepaalde tijd.
DOEL EN WERKWIJ2B.

De Stichting stelt zich ten doel de elect or ale en representatieve belangen v
de CENTRUMPARTIJ '86 in ...................... te behartigen.
De Stichting tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
a.) net geven van bekendheid aan de politieke doelstellihg van de G.P. '86 in

al dan niet periodiek verschi jnende geschrif ten in ..... ................
in net opatellen en verspreiden van propaganda voor C.P. '86
het beleggen van bijeenkomsten en het houden van spreekbeurten.
het meedoen aan plaatseli jke , provinciale en landelijke alsmede Europese
verkiezingen

e.) alle overige wettige middelen die tot het belang van de C.P. '86 kunnen
bijdragen.

DONATEURS.
Artikel TT
De Stichting kent geen leden wel dona tears.
Donateurs van de Stichting kunnen zijn natuurlijke en rechtspersonen, die zi
bereid verklaard hebben de Stichting f inane i eel te steunen met een door het
kringbestuur vast te stellen minimum bijdrage.
AANMELDING EN TOELATING.

1.) De aanmelding voor het donatexirschap dient schriftelijk te geschieden.
2.) De beslissing omtrent toelating berust bij het kringbestuur.
3.) De wijze van betaling van de donaties wordt bij huishoudelijk reglement

geregeld.
BINDS JAN HET DONATBURSCHAP.

1.) Het donateurschap kan te alien tijde wederzijds door opzegging worden
beeindigd. Bij beeindiging van het donateurachap door de donateur blijfl
de jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het gehele
jaar verschuldigd behoudens ontheffing door het kringbestuur op grond vt
bijzondere omstandigheden.

2.) Opzegging namens de Stichting geschiedt door het kringbestuur.
GELDMIDDELBN.

De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit:
a.) Een door het Bestuur van de C.P. '86 vastgesteld percentage van de uit

ontvangen contributies.
b.) Donaties
c.j Abonnementsgelden.
d.) Schenkingen, erfstellingen, legaten alsmede alle overige wettig verworv'

baten.

Het kringbestuur stelt jaarlijks de minimum donatie vast.

zie - 2 -



1.) Het kringbestuur bestaat uit minimum drie en maximaal negen personen
waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

2.) Het kringbestuur benoemt uit haar midden de voorzitter, seoretaris en
penningmeester alsmede hun vervangers. De voorzitter, secretaris en
penningmeester vormen net Dagelijks Bestuur van de Stichting.

3*) Benoeming van het Dagelijks Bestuur behoeft de goedkeuring van net
Dagelijks Bestuur van de C.P.'86.

4.) Het Dagelijks Bestuur van de Stichting treedt op namens het kringbestuur
De Stichting wordt in- en buiten rechten vertegenwoordigd door het presi-
dium van de Stichting bestaande uit de drie leden van het Dagelijks

* Bestuur van de Stichting.
5.) De in het vorige lid genoemde leden van het Dagelijks Bestuur treden op

als woordvoerders van het kringbestuur.
6.) Het kringbestuur benoemt uit haar midden een kascommissie, voor de duur

van het boekjaar.
7.) De leden van het kringbestuur worden gekozen voor een periode van vier

jaar, gelijklopend met de termijn waarih de verkiezingen worden gehouden
van de Tweede Earner der Staten Generaal. Na de periode van vier jaar of
bij tussentijdse verkiezing voor de Tweede Kamer der Staten Generaal
treden de leden van het kringbestuur af. Elk aftredend lid is terstond
herkiesbaar. Een lid dat in een tussentijdse vacature wordt benoemd neem
de plaats in van zijn voorganger.

8.)Alle leden van het kringbestuur worden geacht lid te zijn van de C.P.'86
-9.) Het lidmaatachap van het kringbestuur eindigtt '

"bij beeindiging van het lidmaatschap van C.P.'86
door bedanken
door overlijden
door onder curatelestelling en faillisement
door royement ingevolge een besluit van het kringbestuur genomen met

a.
bi
c,
d.
e,

2/3 meerderheid,
BESTUUHSPUNCTIES EN BB3LUITVORMING.
Artikel_l57
1.) Kringbestuursleden worden uit de kring benoemd door het kringbestuur, me

inachtneming van artikel 9 sub. 7 en 8.
2.) Het kringbestuur vergadert zo dikwijls als het Dagelijks Bestuur van het

kringbestuur dit noodzakelijk acht echter tenminste ie"n maal per jaar
alsmede op voordracht van tenminste drie leden van het kringbestuur.
leder lid van het kringbestuur brengt ter vergadering slechts e'e'n stem u:
Geldige besluiten worden genomen met tenminste de volstrekte meerderheid
van het in totaal door de ter vergadering aanwezige uitgebrachte aantal
geldige steamen.

%) Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling. Bij het
staken van de stemmen geldt de stem van de voorzitter dubbel.

6.) Van het in een kringbestuursvergadering en vergadering van het Dagelijks
Bestuur van de Stichting besprokene wordt door de secretaris een besluit*
lijst vastgesteld.'Dit document wordt na goedkeuring door de voorzitter i
schrijver getekend. Een afschrift van deze'besluitenlijst wordt aan het
partijsecretariaat van C.P.'86 toegezonden.

Artikel̂ U.
1.) Het kringbestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het

kopen, ten and ere titel verwerven of bezwaren of vervreemden van registe:
goederen. De uitvoefing hiervan behoeft de instemming van het Dagelijks
Bestuur van C.P.'86.

2.) Het kringbestuur doet voorstellen terzake de kandidaatstelling'van perso-
nen aan het Hoofdbestuur van C.P.'86 uit de kring
voor verkiezingen op plaatselijk, provinciaal, landelijk en europees

* niveau.
3.) Het•kringbestuur is'belast met het besturen van de haar toebedeelde krin,
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1;J Het stichtingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.
2.) Het Dagelijkabeatuur is verplicht van de vermogenstoestand van de atichti

zodanige aantekeningen te houden waaruit te alien tijde rechten en ver-
plichtingen blijken.

3*) De penningmeeater doet in zijn jaarverslag over het afgelopen atichtings-
jaar onder overlegging van een ataat van ontvangaten en uitgaven rekening
en verantwoording over zijn gevoerd beleid. De jaarrekeriing behoeven de
uitdrukkelijke goedkeuring van de penningmeeater van C.P. '86.

4i) De jaaratukken dienen vooraf door de kaacommiaaie te worden gefiatteerd.
5.) De aeoretaria doet aan het einde van het atichtingajaar een veralag van c

uitgevoerde werkzaamheden, de bereikte reaultaten, nog niet gerealiaeerdc
doelstellingen alamede beoogde taakatellingen voor het komende jaar.

6.) De penningmeeater voegt bij de jaarstukken een begroting van inkomsten ei
' uitgaven voor het komende sticht ings jaar.
7.) De jaarverslagen sub 3.) 5.) en 6.) dienen uiterlijk binnen 3 maanden na

het veratrijken van het atichtingajaar aan het Dagelijka Beatuur van
C.F.'86 te worden voorgelegd.

STATUTBNWIJZIGING.

1.) Veranderingen in de statute!! Van de Stichting vereisen de ins tenoning van
' het Dagelijks Beatuur van C.P. '86

2.) Statutenwijzigingen behoeven tenminste 2/3 meerderheid van stemmen van h<
' kringbeatuur zelf.
3.) De inwerkingatreding van atatutenwijzigingen is na het opmaken van een

notarî le akte.
ONTBINDING.
ATtikel 147

1.) De stichting kan worden ontbonden door een besluit van het voltallige '
' kringbeatuur met een meerderheid van 4/5 van het aantal geldige stemmen.

2.) Hen bealuit subi 1.) behoeft de uitdrukkelijke inatemming van het Dageli,
* Bestuur van C.P* '86

3.) Het Dagelijks Bestuur van het.kringbestuur is belaat met de vereffening "
' het vermogen van de ontbonden stichting.
4.) Het batig saldo na vereffening wordt door de penningmeeater van C.P.'86

bestemd voor door hem aan'te wijzen aotiviteiten die vallen buiten het
financieel beleid van C.P. '86.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel
1.) Het kringbestuur kan een huishoudelijR reglement vaststellen en kan het
' aldus vastgestelde reglement wijzigen.
2.) Het huishoudelijk reglement mag niet in atrijd zijn met de wettelijke be;

lingen, ook waar deze geen dwingend recht bevatten, noch met de atatuten
3.) Ben huifeoudelijk reglement en wijzigingen daarop vereisen de goedkeuring

van C.P. '86
GESCHILLEN;
Artikel 1b.
!•) In alle gevallen waarin tusaen kringbeatuur en donateura eengeschil ont-

ataat wordt bindend besliat door het Dagelijks Beatuur van C.P. '86
2.) In alle gevallen, waarin door de atatuten* of het huishoudelijk reglement

niet is voorzien beslist het kringbestuur.

Tens lot te verklaarden comparanten dat tot eeratekringbestuuraleden worden
benoemd, zulksin afwijking van artikel 10 sub. 1.) :
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Informatierapport

Door rapporteur In to vuHen

Volgnr. . 1.

Datum : % M

Evaluate:

Door BVD In M vuffen

BO : Q. ..Q.JL...3:.

BUI. :

ACD 870513 068

datum 12.MEI1987

CO

b. d.

'86

IB 1986 im Bit d* failliata boadal VBB da Caatrma Parti j, CaatrwapartiJ '86
oatataaa. Zoala uit da Baaaagalijkkaid al blijkt, baataaa ar tuaaaa baida
vareiaa wciaig T«raekill«B. H«t k«BB«rk*Bd« T«r«ekil mit k«a IB d« partij-
orcaaiaati*. Ie*v«l laa« JAMMAAf blijft Telk««d«B dat d« C«ntru» Partij la
at«k(«ap««ld d*«r BVD-ag«t«B, ka«ft ••& *ioh »ij CP '86 garaalia««rd dat
f««d« orgaaiaati* ••a. ••rat* T«r*iat* la roor k*t T*»rtb«ataan ran d« parti j.

0« •rgaaiaatia raa CP '86 la «•«• aaparkt vaa apsat. laa atvk dag«lijka »a-
atavr g«at*«ad daer aaa a«*gaand koofdaaatvitr an aavwalijka iaapraak raa da
ladaa, kaaft a« a^aa jaar laag ai*«w« eoafliektaa Taraadaa. Naa kaaft kiarbij
*kTt galmk gaaad dat aa kat Tarkiaaimgadaaaela Tan 1986 mija
palitiaka aapiratiaa dafiaitiaf lijkt ta sijm kvijtgaraakt.
Dia aapiratiaa waraa aiat gariag. Madat kij aa aaa jaraalaaga iatar&a aaekta-
atrijd op kat juiata (rarkiaaiaga-) aaaaat kat li jataaaYoardaraekap Juid Tar-
orard rakaada aoadaraaar op Tarkiaaiag tot kaaarlid.

Door kat rartrak Tarn alaaf aaa opgalaekt 9.B. Tan Tiar kard-
_warkaada paraoaaa aTar. Dria yaa kaa aollaa da koaaada jaraa aog ala gaaaaata-
Iraadalid raor da CaBtruapartij oTar da aadiga iakoaatan voor aoodaakalijk
partijwark baaakikkaa. Da functiaa aija opaiavw rardaald aat ala raavltaat
dat da partij a« door aaa (atarka) Troaw vordt galaid. EOB gagoran waar da
orariga DB-ladaB aiek gakaal bij lijkaa ta kabboa aaorgolagd.

D.B. - CP '86 i

ToorBittar/paaBiBgaaaatar
aaarataria
2a aaerotaria
2a pOBaiagaaaatar



Vervolgblad nr.: 1, bij operatierapport nr.:

Informatterapport nr:

reateert tea Taeatmre vaarreer Teerlepig geea kaadidaat vordt geaockt.

0* feitelijke werksaaakedea Tarn de peaaiagaeeater werdea deer
Terriekt.

CP '86 keeft femeel eek eea weteaaekappelijk bareau waarram bekalra DB-
ledea ea oek nit Vtreekt deel uit aaakt.
Qeaiea de drakke verkcaaakedea Taa eerdergeaeeade DB-ledea >al eTeataeel
weteasekappelijk verk gekeel Teer rekeaiaf vaa aeetea keaen.
CP '86 keept biaaeakert wel eea vemiernvd partijprograraa mit te breagea.
Maar Terlaidt veraekilt de veraiemwde Teraie weiaig Taa ket origiaeel.

CP '86 sai de keaeade Jarea aleekta eea beeekeidea politieke rel kmanea ea
willea spelea. let deel dat de iaTleedrijke partijledea reer egea ataat §•
eea laagaaae aergraldige epbomw, waarbij allerlei eageweaate -eKtreae-
eleaeatea geea kama cmllea krijgea eaige iarloed ait te eefeaea. Zij >ija
ereataeel wel welkea ale lid.
Deer de paria-pesitie vaaria CP '86 deer kaar tegeaetaadere is geaaaeemrreerd
kaa de partij aiet deaeeratiaek faaetieaerea. let atatmtair Toorgeaekreren
jaarlijkae eeagrea keeft kaar eeatrelefmaetie rerlerea aaa ket koefdbeattrar.
lea eeagrea ia lederlaad ia eaaegelijk ea eea eeagrea, ia ket baitealaad
gekeadea, ia aiet reektageldig. Ia de praktijk betekeat dit dat ket dagelijka
beatamr rrijw«l aateaoea eptreedtt ket IB werdt keefdaakelijk aekriftelijk
ea telefeaiaek geeeaaalteerd.
Be miteiadelijke deelatelliag TaM ket kaidige DB ia ea ia 1989 op Teraat-
veerde wijse aaa de rerkiesiagea te kmaaea deelaeaea.

CP '86 sal veerlepig geea fweie aet de Ceatraadeaecratea aaagereerd deer
•aaa JAUfAAT aeer aaatreTea.

CP *86 keeft er alle Tertreavea ia dat reel veeraalige ledea vaa de Ceatraa-
partij, die bij de Ceatraadeaeeratea tereekt sjji gekeaea deer de opetelling
Taa de ex-reerBitter , ep kerte teraija veer de gelederea Taa CP '86
callea keaea Teraterkea. Mea keept daa ep eea ledeatal Tea eirea 1500 pera.
te kaaaea rekeaea.

CP '86 eaderkeadt ep beaekeidea aekaal imteraatieaale betrekkiagea aet gelijk
geateade cielea ia aadere laadea.
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Informatierapport

Door rapporteur In to vullen

Volgnr. : 1

Datum : 2 8 - 9 - 1 9 8 7

Evaluatle:

Door BVD In te vullen

BO : 2.23...4fi.2

Bijl. : ~

Diatr.: .BCA.

ACD 871016 123

datum 15. OKI. 198 7

CO

d.

Betreft: Div. stukken betreffende de Centrum Partij *86

Onlangs werden diverse stencils verkregen die betrekking hebben
op de Centrum Partij '86 zie de bijlagen t.w.:

Centrum Nieuws
Een pamflet van de CP '86.

20QMS



Centrumpartij '86
VIncIt Amor Patrlae

HAofdMkraUriaat
Rbstbus 6
/690AAB«rganttMlm
T«l.05234/1244
Postgiro 1934072

)j>s kenmerk.

Aaenda van de 2e HooFdbestuursvergadering van tie

Centrumpartij '66 te houden op 16 oktober 1E/B7

A G E N D A

Datum:

1.) OPENING.

2.) NOTULEN VERGADERING 20.11.1986

3.) INGEKOMEN STUKKEN

4.) MET VERTREK VAN DE HEER SEGERS.

5.) TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER.

6.) JMRVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER.

7.) PAUZE.

8.) DE CENTRUMDEMOCRATEN.

9.) DE KRINGEN

10.) CENTRUMN-3EUWS

11.) RONDVRAAG

12.) SLUTTING

DE SECR!



Informatierapport

Door rapporteur In t» vu/fen

Volgnr. : 1

Datum : 1 1 _ i - | _ 1 9 8 7

Evaluatle:

Door BVD In to vu/fen

BO : ..

BJI. :

Dlrtr.: BCA

ACD 871208 057
datum 08.DEC 1987

CO

b. d. ,—

Betreft: Hoof dbestuursvergader ing Centrum Parti j '86 gehouden op 16 oktober
1 987

Op vrijdag 16 oktober 1987 om 20.00 uur vond ten huize van
in Almere een hoofdbestuursvergadering van de C.P.'86 plaats.

Vooraf aan deze vergadering was er verzameld op het NS station te
Almere waarna men met auto's naar het huis van DE GROOT reed.
Aanwezig waren 11 personen te weten:

IJet bestuur van C.P.'86 is momenteel als volgt:
I voorzitster

secretaris
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid.

20QM8



Vervolgblad nr.: 1 by operatierapport nr.:

Informatterapport nr.:

Agenda

1. Opening

2. Notulen vergadering 20-11-1986

3. Ingekomen stukken

*t» Het vertrek van de heer

5. Toespraak van de voorzitter

6. Jaarverslag van de penningmeester

?. Pauze

8. De Centrum Democraten

9. De kringen

10. Centrum Nieuws

11. Rondvraag

12. Sluiting

Ad.1

De vergadering werd door de voorzitster geopend. Geen bij Bonder heden.

Ad.2

Aangezien de vergadering van 20-11-1986 bijna een jaar geleden was gehouden,

wist niemand meer precies wat er toen besproken was.

Ad.3

Dit onderwerp werd niet afzonderlijk behandeld, maar kwam ter sprake tijdens

de gehel* vergadering.

heeft in een brief zijn lidmaatschap opgezegd. Ala reden geeft hij op

zijn slechte gezondheid. In de brief zegt verder nog een vordering te

hebben op de Centrum Parti j '86 voor een bedrag van /2000, —

Door net bestuur wordt deze vordering betwist. Van de vordering heeft het bestuur

/500, — toegekend. Dit bedrag is inmiddels overgemaakt naar . is

hierop naar een deurwaarder gestapt om de resterende /1500, — nog geind te krijgen

De zaak loopt nog steeds, Van C.P.*86 zijde heeft men al geklaagd dat de onkos-

ten van de advocaat zo hoog zijn.

Ondanks deze actie van was de stemming t.o.v. zijn persoon niet vijandig

te noemen.
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Vervolgblad nr.: 2 b'J operatterapport nr.:

Informatlarapport nr: 1

Ad.5

In haar toespraak haalde de voorzitster fel uit naar de terreur van Links

Nederland. Een direct gevolg hiervan is dat de Centrum Partij '86 niet in

staat is om voor haar vergaderingen een gepaste zaal te huren. On toch fatsoenlijk

te kunnen vergaderen zijn we uitgeweken naar de woning van een van onze leden.

Alle uitlatingen van de Centrum Partij '86 worden bekritiseerd door Links Neder-

land

Autochtone Nederlanderszijn of worden steeds aan de kant geschoven. Dit moet

veranderen, we laten Nederland niet verkwanselen.

De groei van de Centrum Partij '86 was een dringend vereiste. beweerde

een brief te hebben ontvangen van Joseph Luns waarin deze net programaa van de

Partij volledig onderschrijft.

voegde hieraan toe dat hij druk doende was om van de heer Luns toe-

stemming te verkrijgen om de brief te publiceren.

Ad.6

Net als met de notulen van de vorige vergadering was ook hier bij de financial

niemand op de hoogte met de financiele perikelen van de Partij.

Ad.7

Qeen bijzonderheden

Ad.8

gaf een overzicht van de ontwikkelingen met de Centrum_Democraten

tot nu toe.

In maart 198? vindt een gesprek plaats met Janmaat over een "samenwerking"

Centrum Partij '86 en Centrum Democraten. Het gesprek heeft geen resultaat. Het

blijkt dat Janmaat alleen interesse heeft voor de naam van de Centrum Partij

In juni 198? wordt een brief ontvangen van . Hij maakt op dat

moment deel uit van een commissie binnen de Centrum Democraten die moet proberen

om tot een fusie tekomen met de Centrum Partij '86. In de brief biedt de C.D.

aan om in de toekomst bij de verkiezingen een lijstverbinding aan te gaan met

de Centrum Partij '86. Eenzelfde brief zou ook door verstuurd

zijn. Voor een volledig samengaan van beide partijen heeft ook nog con-

tact opgenomen met en .

Reactie van de vergadering.

Sommigen leden willen op het voorstel om samen te gaan positief reageren omdat
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Vervolgbtad nr.: 5 blj operetierapport nr.:

Informatlerapport nr.: 1

de versnippering van Rechts Nederland te ver gaat. De twee partijen zitten in

elkaars vaarwater. Het bestuur van de C.P.'86 heeft geeninteresse in een samen-

gaan. De zaak verandert op het moment dat Janm at eruit stapt.

Geen fusie due, maar wel een lijstverbinding tussen C.P.'86 en C.D. A l l een

Janmaat persoonlijk is het hier niet mee eens.

Een voorgesteld gesprek tussen Janmaat en gaat niet door. Janmaat had

hierom gevraagd.

ging nog even door over de buitenlandse samenwerking.

Op 1J november 198? vindt in Belgie een bespreking plaats met het Vlaams Blok.

In Engeland komt in het blad van het Nationaal Front een publicatie over de

Centrum Partij '86. Verder noemde hij een onduidelijke samenwerking met een aantal

West Europese landen.

Ad. 9

Er wordt momenteel een inventarisatie gemaakt naar de toestand van de C.P.'86

zal trachten om de ledenlijst te achterhalen. Hij zal deze doorzenden

naar de verschillende hoofdbestuursleden in de kringen. Aan de hand van deze

lijsten moet men nagaan wie nog tot het bestand van de Centrum Partij '86 behoort

en wie niet. Vervolgens wordt van de hoofdbestuursleden verwacht, na de inventarisatie,

dat zij de kringen nieuw leven in blazen. De coordinatie van deze heropleving

ligt bij

Het ligt in de bedoeling om van de verschillende kringen afzonderlijke stichtingen

te maken.

Ad.10

Centrum Nieuws verschijnt niet frekwent. De oorzaak hiervan ligt op de eerste plaats

aan geldgebrek en op de tweede plaats aan cpoy gebrek.

Er wordt naar gestreefd om het blad regelmatig te laten verschijnen.

Rondvraag

Enkele leden informeerden naar de demonstratie van 17 oktober 1987 in Den Haag.

Zij waren voornemens om daar naar toe gaan. Het hoofdbestuur van de C.P.'86 heeft

beslist dat niemand aan de demonstratie zal deelnemen.

Vergaderingen Hoofdbestuur. Men wil komen tot enige regelmaat.

Einde vergadering 00.30 uur
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Informatierapport

Door rapporteur In to vullen

Volgnr. : 2 .

Datum : 29 -7 -1988

Evaluatie:

Door BVD In te vuflen

BO :

Distr,

ACD880805 016

datum OUUG.1988

CO

b. d. __

Betreft: Cr is is C P ' 8 6 .
Na het uiteenvallen van de Centrumpartij hebben de restanten CP'86
en Centrumdemocraten een marginaal politiek bestaan geleid.
Het actieve deel van CP'86 bleef beperkt tot het dagelijks bestuur,
dat op basis van enkele zetels in diverse gemeenteraden getracht heeft
een functionerende partij op te bouwen.
Dit is volkomen mislukt. Na KEDICHEM zit de schrik voor de "fascisme-
bestrijders" er dusdanig in dat zelfs een aangepast functioneren onmoge-
lijk bleek.

De opbouw van een uit kringen bestaande basis is beperkt gebleven
tot de kleine kringen Amsterdam en Almere.
De aanwezige leden kwamen al snel tot de conclusie dat men geen enkele
invloed kon uitoefenen op de dominerende DB-leden .en

Het is niet verwomlerlijk dat in die situatie ook geen representatief
hoofdbestuur kon worden samengesteld. De afgelopen jaren zijn enkele
HB-vergaderingen gehouden, maar van enige invloed en storing van het
DB kan niet gesproken worden. Circa zes maanden geleden heeft in Almere
de laatste HB-vergadering plaats&feyonden. Hier waren onder meer aanwezig

CP186 is er niet in geslaagd regelmatig^ HB-vergaderingen en een jaar-
lijks congres (statutair verplicht) te organiseren. In "Centnmnieuws"
heeft men eenmaal de leden via een aanmeldingsstrook de gelegenheid
geboden zich voor een te organiseren congres aan te melden. Slechts
tien leden hebben daarop positief gereageerd. In de praktijk heeft
CP'86 in feite uitsluitend uit een dagelijks bestuur bestaan.

De activiteit en goede samenwerking is nu uit het DB verdwenen. De
.huidige samenstelling :

; voorzitter
; penningmeester

; secretaris

~zal op korte termijn gewijztgd worden.
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Vervolgblad nr.: 1 Wj operatierepport nr.:

Informatlerapport nr.:

Het conflict heeft dergelijke vormen aangenomen dat de kans op sen
breuk zeer groot lijkt. Het lijkt niet waarschijnlijk dat CP'86 een
DB-crisis zal overleven. De restanten, die politiek actief willen
6lijven zullen zich waarschijnlijk bij de Centrumdemocraten van JANMAAT
aansluiten. Volgens net DB heeft CP'86 circa 300 "leden", waarvan
er ongeveer 150 contributie betalen.
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Informatierapport

Door rapporteur (n to vutten

Volgnr. : i

Datum : 4 -10 -1988

Evaluatle:

Door BVD In to vufton

BO ,
aji. =
Distr.:

ACD 881101 162

datum 25.OK11988

CO

b. d. ̂

Betreft:
CEHTRDMPARTIJ '86.

Centrumparti j '86 heeft zojuist haar. eerste 'paleisrevolutie overleefd.
Het in ongenade gevallen"staatshoofd heeft volgens
eigen persverklaringen de eer aan zichzelf gehouden. Het gedrag
van de onderdanen zou haar plotseling te extreem zijn geworden.
Vanzelfsprekend is echtgenoot ~~ook afg'e-
'treden.

Centrumparti j '86 heeft inmiddels een nieuw dagelijks bestuur. De
samenstell ing zou nu alsvolgt zijn:
Voor z itter
secretar is
penningmeester
lid

jftoor het functioneren van Centrumparti j '86 lijken deze toch wel
ingrijpende mutaties weinig gevolgen te zullen hebben . De partij
f unctioneerde nauwelijks. Wel is de mogelijke fusie Centrumparti j
'86 - Centrumdemocraten Hi ̂ h
Vrijwel iedereen, die van Centrumparti j en later Centrumdemocraten
lid is (geweest), is van mening dat een fusie noodzakelijk is, teneinde
zelfs maar een marginale politieke toekomst te hebben.
Persoonlijke tegenstellingen hebben dit tot op heden verhinderd.
Ook na het vertrek van -die nooit meer met JANMAAT
zou willen samenwerken- is een fusie npg niet- wa^rschi -jnli Ik .
De problemen liggen niet aan de kant van de Centrumdemocraten. JANMAAT
heeft geen concurrentie terzake zijn leidende positie. Bij C'86
lijkt de verdeling nu "fifty-fifty".
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Infbrmatierapport

Door rapporteur In to vullon

Volgnr. : 3

Datum : dec.'88

Evaluatle:

Door BVD In te vullon

BO : 221..VZ2,

BIJI. : -...!...-

CNrtr:

ACD 8901 17 090

datum 16. JAN 1989

CO

b. / d. —-

Betreft:
:- Partijprogramma van de Centrum-partij*86

Verkregen werd bijgevoegd exemplaar van het partijprogramma van de
Cftntrumpartij "86.

200MB



RIJKSPOLITIE DISTRICTEK APELDOORN/PLEVOLAND.

DISTRICTS INLICHTINGEN RECHERCHE

nummer: 10/89
datum • 13-1-1989

8 9 0 2 0 3 0 2 3

2 FF«. 1989

Aan: Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,

's-Gravenhage.

Evaluatie: Datum bericht: 1- Bijlage(n)

Betreft: Folderen strookjes t.g.v* van CoP«"86 te MEEDEo

In de avondoren van 3-1-59 ward te Needs gefolderd met sirookjes t«g0v«
C.P. "86 te Almere* (zie bijgevoegde strook)*
Oetracht wordt te onderzoeken wie hier debet aan is4 .

TJ bebt het p;isterRvond voor *e fr.1"'. weer Vwrren hc^en.

De raiRdpna in on? Isnd neem+ pchrikl-.arende vorr-on r!;.n.

^r is iporoenteel ^^r\j in one Innd ^ie hier
pork aan wil atellfin.Zi.1 wil flit doen rt.m.v. eon Volksrrfj-«'»^enduin

'••ont u het hiier ino«jc eens l?nt cr^ da t dpn we ten .

Or>s ad res ia: f1 .?. '86, Post>
T«?l.0'3?40-1 9855 • ̂ ij voortast

1) lenzij andere rubricering vereist.
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Vlndt Amor PatrlM

Centruinpartij '86
De nationaal-democratische beweging in Nederland

Partijsecretariaat
Albert Neuhuysstraat 7
3314 TA Dordrecht
Tel. 078-136730
Postgiro 1934072

O
UitCo:

Origineel in:

Aimere, 30 maart 1989

Geachte Heer ,

Bijgaand doe ik U — n.a.v. uw telefonisoh verzoek — ons
informatiepakket toekomen. Mocht U nog nadere vragen hebben
dan verneem ik dat nog gaarne van U.

Tevens heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt een inschrijf-
formulier en acceptgirokaart bij te voegen. Na ontvanget van
net ingevulde inschrijfformulier en uw giro-overschrijving
ontvangt U een lidmaatschapekaart weIke U de gelegenheid
biedt onze partij-bijeenkomsten bij te wonen, tevens wordt U
dan regelmatig gelnformeerd door ons kwartaalpartijorgaan
Centrumnieuws.

De Hoop uitaprekende dat ook U onze gelederen komt versterken.
verblijf ik

Hoogachtend,

W.J.Beaux

Afd. Propaganda Centrumpartij '86

C.P. '86
Postbua 176
1300 AD ALMERE
Tel. 03240 - 19855



Informatierapport

Dooi rapporteur In te vu/len

Volgnr. : 1

Datum : 2? aUgUstUB

Evaluatle:

Door SVD In te vuUan

BO : £&JLUL£zJLj^

Dletr.:

ACD

datum

CO

b.

Betreft:

:Ijzerbedevaart in Diksmuiden.

Deze bijeenkomst werd bijgewoond door duizenden
nationalistische getinte personen. Door ward deze
bljeenkomst ervaren als een groot zang feest waaraan een massa
Vlaamse gezinnen en aantal extreem rechtse Belgische en
buitenlandse groeperingen deelnamen.

Met aantal bezoekers was minder dan voorgaande Jaren.
terwijl de aktiviteiten nagenoeg overeenkwamen met die van vorig
Jaar .

Oe weersomstandigheden waren door de regen niet zo gunstlg
Vanwege de vele parapluien kon niet waarnemen of er

door Nederlanders toespraken werden gehouden.
Door zijn .2 tot 3 groepjes Duitsers, waarschiJnlijk

Jonge National Democraten waargenomen. Elke groep bestond uit 20
tot 35 personen in leeftijd variewrend van 20 tot 3B Jaar. Deze
jongeren waren gekleed in korte lederen broeken en zongen
atriJdliederen. Men had geen opvallende aanstootgevende
uitmonsteringen bij zich.

Ook werden er meerdere Engels sprekende personen
aangetroffen.

heeft GEEN groepen Nederlanders of andere hem bekende
Voorpost aanhangers uit Nederland ontmoet of gezien.

Van Voorpost Nedecland waren op de IJzerbedevaart aanwezig:

Zij bemanden samen met nog een tiental Belgische Voorpost
aanhangers, waaronder , een grote tent op het lerreln van
de Ijzerbedevaart. Aan belangstellenden werden informatics over
Voorpost verstrekt en men trachtte Voorpost atttibuten te
verkopen.

In de tent van Voorpost, die zo'n 40 tot SO meter lang was,
stond aan eeig zijde over de gehele lengte een stand van de
Centrum PartiJ '86 uit Nederland. Oe stands werden bemand door
een vijf 'a 6 tal mannen en vrouwen van middelbare leeftijd.

Ook het Vlaams Blok was ruim vertegenwoordigd.
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Vervolflblad nr.: 1 bij operaUsrapport nr.: 3~9'/} - /T'-

informatierapport nr.: ^

Na a-Floop van de kerkdienst ontstond er een opatootje
veroorzaakt door een auto van de Vlaamse Televiaie. Deze reed
onder politiebegeleidin£ tegen de menaenmassa in hetgeen
weerstand opriep. Deze mane LI v re leverde echter de nodige
problemen op en de rijkswacht voelde zich geroepen een twintal
willekeurige gekozen jonge lieden aan te houden en per bus af te
voeren.

WVMX



(«.v.p. In twM-voud insturen)

684 14/02/1990

Rapporteur i kenmerk i 2.2.

Am t 8VD ta.v. BVO /

Ondtrwerp i jfOj_<jeren centrum Democraten

In de maand december 1989 is er door Centrum Democraten te Aimere, kennelijk
met het oog op de aanstaande gemeenteraads verkiezingen gefolderd in
Almere Haven. Geen problemen, dan dat inwoners klaagden.

Tel. nrs. in folder:

03240 - 19855
078 - 136730
05234 - 1244

Folder gaat hierbij.
684.

• r

ACD900;26 041

*** 25APR.19M)

CO
b.

Telefonisch geinformeerd (Ld. t

* dootheton ntet van toepwdng

XKM05M



90o;ze 041

NATIONAAL-
democraten

DE STEEDS STIJGENDE WERKELOOSHEID
IS GEEN NOODLOT,

DAT WE MAAR LIJDZAAM OVER ONS KEEN
MOETEN LATEN GAAN !

WAT WE MOETEN DOEN ???

OMDRAAIEN SVP.



MTiamjEHDCRATISCHE POL1T1EK KAN MERKELOOSHEID ML CE W& U!
NATIONAALDEMOCRATISCHE POLITJCI WETEN DAT ONZE WELSTAND ALLEEN GE-
WAARBORGD IS INDIEN DE: THANS HONDERDU1ZENDE HERKELOZErNEDERLANDERS
WEER NUTTIG EN BETAALD WERK VERRICHTEN.
ER IS WERK GENOEG TE DOEN IN ONS LAND MAAR DAAR IS GELD VOOR NODIG
OH DE INVESTERINGEN VAN OVERHEID EN BEDRIJFSLEVEN. DUS VAN BEIDEN,
TE FINANC1EREN. D£ HAAGSE CORRUPTE POLITIEKE KLIEK HEEFT ECHTER DE

AFGELOPEN 25 JAAR ONS DURE GELD, MET GAAT OH VEEL HEER DAN HONDERD

MILJARD GULDEN, OVER DE BALK GEGOOID AAN ONTWIKKELINGSGELD, SUBS I-

DIES, E.G. B1JDRAGEN EN GA ZO MAAR DOOR- GEWOON FOETSIE1., WEG NIETS

MEER, VAN TERUG TE VINDENtiET GELD VOOR WERK IS ER NU AL NIET HEER,

EN STRAKS OOK NIET MEER VOOR ONZE SOCIALE ZEKERHEID EN GEZONDHEIDS-

ZORG.

STOP DEZE KRANKZ1NNIGE GELDSMIJTERIJ EN INVESTEER IN EIGEN LAND, IN

ElGEN VOLK, DAT IS REGEREN EN BESTUREN.

HET 6EZMETS OVER VREEHDELIN6ENHAAT IS ONZ1N.DAT IS ALLEEN MAAR TAK-

TIEK VAN DE HAAGSE POLITIEKE KLIEK OM DE AANDACHT AF TE LEIDEN VAN

HUN MAFFIAANSE PRAKT1JKEN. BuiTENLANDERS ZIJN GEEN ZONDEBOKKEN MAAR

wu NEDERLANDERS ZIJN HET SLACHTOFFER VAN EEN GEMEEN POLITIEK BESTEL
ECHTE POi^ITIEK DIENT DE BELANGEN VAN HET VOLK EN STOPT VERDERE VER-
VREEMDING WEER IN BE1DER BELANG VAN GAST EN GASTHEER. VREEMDEL1NGEN
MOETEN TERUG, WU ZIJN NIET HET WERELDARBEIDSBUREAU NOG MINDER
'S WERELDS SOCIELAE DIENST!!
ALLE WERKNEMERS ZOUDEN NIET ALLEEN VOLLEDIG MOETEN MEEBEPALEN,
MOETEN ALS HEDE-ONDERrCMERS DEEL HEBBEN AAN HET GEHELE ECONOMISCHE
HANDELEN. ALLEEN ZO KAN DE REVOLUTIONAIRE ELECTRONISCHE INDUSTRIE
IN TOOM GEHOUDEN WORDEN ZONDER DAT DEZE ONTWIKKEL1NG GEHEEL TEN
LASTE GAAT VAN DE WERKNEMER. DOOR PARTIC1PATIE MOET GEGEVEN WORDEN
WAT DOOR AUTOMAT ISERING GENOMEN WORDT.
IN IEEER GEWL IS HET TIJD VOOR EEN HIEUME POLITIEKI!

C.P.'86 DE NATIONAALDEMOCRATISCH PARTIJ
IN NEDERLAND
POSTBUS .176 TELEFOON 03240 - 198 55
1300 DA ALMERE GIROREKENING 1934072



900;26 041
GEEF ONS UW MENING

JA NEE
IK BEN VOOR VREEMDEUNGEN-STOP. NEDERLAND
VOOR DE NEDERLANDERS O

DE EIS VAN C.P. '86 DAT SCHUNASIELZOEKERS EN
CRIMINELE VREEMDELINGEN ONS LAND UIT MOETEN
STEUN IK O O

O
NEDERLANDSE ARBEIDSPLAATSEN ZIJN OP DE
EERSTE PLAATS VOOR NEDERLANDSE STAATS-
BURGERS O O

DAT C.P. '86 PROTESTEERT TEGEN DE VERVREEMDING
VAN ONS VADERLAND IS JUIST O O

DOE MEEI SCHRUF ONS OF MELDT U AAN ALS UD.

NAAM

ADRES

PLAATS/CODE

O

EEN HART -
VOOR NEDERLAND C.P. 86

DE NATIONAALDEMOCRATISCH PARTU
IN NEDERLAND

POSTBUS 176 TELEFOON 03240 - 19855

t̂ OO A 0 ALMERE GIROREKENING 1934072



PLAATS VOOR ASIELZOEKERS !?
DOOR DE NASSALE INSTROOM VAN ASIELZOEKERS BJEDT ZICH DE UNIEICE GE-
LEGENHEID AAN CM DE WERELD OP OVERTUIGENDE W1JZE TE TONEN DAT W1J
NEDERLANDERS QMS KOLONIAAL VERLEDEN TE BOVEN ZIJN GEKOMEN! ONZE
EHINENTE POLITICI. VAKBONOSLEIDERS EN KERKVORSTEN ZIJN NU IN STAAT
DE VRUCHTEN VAN HUN MAZE POUTIEK TE OOGSTEN. IrfANNEER NU ELKE P0~

LITICUS EEN AS1ELFAMILIE IN ZIJN BUNGALOW GASTVRIJHEID VERLEEND,

HANNEER DE PASTOOR EN DOMINE HUN RIANTE PASTOR1ES TER BESCH1KK1N6 £

STEUEN EN DE VAKBONDLEIDERS HUN VEEL TE RU1ME WONIN6EN EN VAK-

BONDPALEIZEN MET ASIELZOEKERS VULLEN DAN KUNNEN ZEKER EXTRA 100.000

VAN DIE VREEMDELINGEN. DIE UITSLUITEND OP IN HUN VAOERLAND VERVALS-

TE IDENTITEITSPAPIEREN RE IZEN, MORDEN GEHUISVEST. OOK U KUNT OF ALS

CHRISTEN, OF ALS K1EZER,OF ALS BE I DEN, DIE DEZE POLITIEK STEUNEN UM

BESCHEIDEN B1JDRAGE LEVEREN. GtEF SPONTAAN b.V. 5-1QZ VAN UM NETTO-

LOON, ZO'N AALHOES MOET MET TOCH NAARD ZIJN OM DAARHEDE UM GEHOEDS-

RUST EN M1SPLAATST SCHULDGEVQEL TE SUSSEN. OF NOG BETER; NEEH OOK

EEN AS1ELZOEKER BIJ U IN HUIS EN CURING HEN MET L1EFDERIJKE ZORGEN,

NET MOET TOCH NOGELIJK ZIJN EEN KAMERTJE VR1J TE HAKEN. tN DAN

STEMT U GERUST VERDER OP UW FAVOR 1ETE PARTIJ.

DANK zu DIE HAAGSE POLITIEKE MAFFIA is ONS LAND TOTAAL VERVREEMD

EN ONLEEFBAAR AAN HET WORDEN, MAAR VOOR HEN IS HET EEN HEMELS VI-

SIOEN WANT IN ENKELE JAREN IS ONZE SAMENLEVING EEN VAN CRIHINALI-
TEIT ST1JF STAANDE HULTIRACIALE HUTSPOT GEMORDEN. (
HOE? U DOET NIET MEE? U VINDT DAT HAANZIN?
MftT? U VINDT DAT MEN STRENGER MOET CONTROLEREN, DESLISSEN EN

TERUGSTUREN NAAR HET LAND VAN HERKOMST,

PAH K1EST U TOCH C.P/85 DE NAT 1ONAALDEMOCRAT1SCHE PARTU IN NEDE&-
LAND.NATIONAALDEMOCRATEN UIT UIEFDE VOOR NEDERLAND, VOOR EEN
ZEKERE TOEKOMST VOOR ONZE KINDERENi

c.p.'se
Postbus 176
1300 AD ALMERE



0 4 1

C.P.IW

o "Centrumparty"
Nationaaldemocratische Beweging

in Nederland

Postbus 176
1300 AD Almere £ D
Tel. 03240/19855 "



ECHT GENOEG VAN:
* Van die invasie van horden O

vreemdelingen!

* Van die meedogenloze crfminaliteit!

* Van die gedwongen multiraciale hutspot!

* Van die milieu - vemietigende Industrie!

* Van die onrechtvaardige bezuinigingen!

* Van die miljarden verkwistende overheid!

WIJ ZIJN MET ECHT SPUUG ZAT! U OOK?

DAN IS ER TOCH: CP. '86
"De Centrumpartij" Telefoon:
Postbus 176 03240/19855
1300 AD Almere 078/136730

05234/1244



90(K>26 041

GEEF ONS UW MENING

JA NEEN

IK BEN VOOR HET RECHT OP tEVEN. OOK VOOR MET VER-

WEKTE ONGEBOREN LEVEN. VOOR MET WEERLOZE KIND 0 0

IK BEN OF ALS CHRISTEN OF ALS KIEZER. OF ALS

BE1DEN VOOR HET INSTANDHOUDEN VAN ONZE NEDERLANDSE

-oEZlNNEN 0 U

IK EIS NEDERLANDSE KINDERBIJSLAG UITSLUITEND VOOR
NEC€RLANDSE KINDEREN 0 0

IK BEN VOOR HET INSTANDHOUDEN VAN HF.T NEDERLANDSE
VOLK IN Z1JN GEHEEL EIGEN HOEDANIGHE1D 0 0
IK VIND HET JUIST DAT C.P/85 TEGEN ABORTUS IS EN
TEGEN DE TOTALE VERVREEMDING VAN ONS VADERLAND 0 0

NAAM
ADRES
PLAATS/CODE

c.p.'se WIL:
—«*,

OtoEEMDELINGENSTOP Ml! NEDERLAND VOOR DE NEDERLANDERS. C.P.'SC

WIL EEN EIGEN VADERLAND VOOR ALLE NEDERLANDERS ZOALS IN DE

GRONDWET GEGARANDEERD. WlJ PROTESTEREN TEGEN DE VERWERPELIJKE

POLITJEK VAN ZITTENDE HAAGSE KLIEK. VERGEET N1ET. . . . ELKE STEM

OP ONS C.P/86 IS EEN ERGEN1S VOOR ALi ES WAT ROOD. 7WART OF L1BE-

RAAL IS,

STEUN ONS IN ONZE STR1JD TEGEN ONRECHT EN DISCRIPIIWTIE VAN ONS
EIGEN VOLK.

C.P. '86



BENT U HET EENS MET DE HAAGSE POLITIEKE
KLIEKOM
NEDERLANDSE KINDERTJES TE ABORTEREN
EN IN PLAATS DAARVAN
BUITENLANDSE KINDERTJES TE ADOPTEREN ??

BENT u ER VOOR DAT HOMO'S EN LESBIENNES KINDEREN KUNNEN ADOPTEREN?
BENT u ER VOOR DAT GASTCRWINELEN, DRUGSHANDELAREN, PSEUDOASIEL-
ZOEKERS EN KINDERPORNOHANDELAREN HET VADERLAND VAN ONZE KINDEREN

EN KLEINKINDEREN GAAN BEVOLKEN EN BEVUtLEN?

BENT u VOOR ABORTUS (DIT is KINDERMOORD) IN HET ZIEKENFONDSPAKKET ?
BENT u VOOR NEDERLAND VOOR DE BUITENLANDERS?
AtS U DAAR ECHT ALLEMAAL MEE INSTEMT DAN VERZEKEREN WIJ U DAT U IN

ENKELE JAREN ZULT (.EVEN IN EEN GROTE CRIMINELE MULTIRACIALE ROTZOOI

HOE ? U WILT DAT NIET! u VINDT DAT ONAANVAARDBAAR EN WAANZINNIG?
VftT ?U VINDT DAT WIJ NEDERLANDSE GEZINNEN NODIG HEBBEN EN DUS AAN

NEDERLANDSE KINDEREN DE VOORKEUR MOETEN GEVEN? U BENT DUS OOK
TEGEN DE BETALING VAN NEDERLANDSE KINDERB1JSLAG NAAR HET BUI-

TENLAND?

ER TEGEN ZtJN IS NIET VOLOOENDE! tR MOET WAT TEGEN GEDAAN WORDEN!

KIES EN STEUN C.P.'SB - DE NATIONAALDEMOCRATISCHE PARTIj IN NEDER-
LAND. ALLEEN C.P/86

NATIONAALDEMOCRATEN - UIT LIEFDE VOOR NEDERUAND, VOOR EEN ZEKERE
EN VEIL1GE TOEKOHST VOOR ONZE KINDEREN!!

WACHT NIET LANGER MELDT u AAN ALS LID EN STEUN ONS STREVEN VOOR EEN
EIGEN VEIL IG EN SCHOON VADERLAND! EEN IA IT

VOOR NEDERLAND

C D 'QC DE NATIONAALDEMOCRATISCH PARTIJ
.r. DO IN NEDERLANO

POSTBUS 176 TELEFOON 0 32 40 - 1 98 55

1300ADALUERE GIROREKENING1934072


