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De Partij
Artikel 1
De politieke beweging is een vereniging genaamd Helder Lokaal. De notariële akte is op 15 oktober 2020 verleden ten  
overstaan van notaris mr. A. Verhoeks

Werkgebied
Artikel 2
1. Helder Lokaal heeft als werkgebied het grondgebied binnen de stadsgrenzen van de gemeente Den Helder.
2. Bij een gemeentelijke herindeling zal dit werkgebied zijn de nieuwe gemeente waarin de huidige gemeente Den Helder 

van deel zal uitmaken.

Lidmaatschap
Artikel 3
1. Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt bij het secretariaat van de partij. partijbureau@helderlokaal.nl of  

via www.helderlokaal.nl/lidworden.
2. Het bestuur onderzoekt de antecenten op juistheid.
3. Indien de antecenten juist zijn wordt de aanmelder vermeld in het register aspirant-leden.
4. Aspirant-leden blijven dit tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering. In deze vergadering besluiten de leden 

middels een schriftelijke stemming of het aspirant -lidmaatschap omgezet kan worden tot een lidmaatschap.
5. Het bestuur kan voorafgaand aan de schriftelijke stemming in lid 4 een stemadvies geven met omkleedde redenen.  

Het aspirant -lid is gerechtigd hierop een toelichting te geven.
6. De algemene ledenvergadering kan zonder opgave van reden het aspirant-lid het lidmaatschap weigeren.
7. Het nieuwe lid dient een aanmeldingsformulier in te vullen om in het ledenregister te worden opgenomen. 
8. Vanaf de uitslag van de schriftelijke stemming met een positief besluit van de leden gaat het lidmaatschap in.
9. De vereniging kent aspirant -leden, leden, leden van verdienste en ereleden.

Lokaal politieke onafhankelijkheid
Artikel 4
1. Helder Lokaal streeft ernaar dat haar (aspirant-)leden lokaal politiek onafhankelijk dienen te zijn in haar werkgebied.
2. Van leden die lid zijn van een lokale partij in het werkgebied van Helder Lokaal zal na constatering het lidmaatschap  

per direct beëindigd worden.
3. Van leden die een politieke functie binnen het werkgebied voor een partij vervullen zal na constatering het  

lidmaatschap per direct beëindigd worden. Die functie kunnenzijn onder andere burgemeester, wethouder,  
gemeenteraadslid, lid van een raadscommissielid, adviseur, bestuurslid en welke functie dan ook in de ruimste zin. 

4. Leden die lid van een landelijke partij zijn kunnen lid worden indien zij geen politieke functie voor deze partij binnen  
het werkgebied van Helder Lokaal vervullen, zoals vermeldt in lid drie. Indien zij alsnog een functie vervullen  
overeenkomstig het gemelde in de lid drie, dan zal het lidmaatschap per direct beëindigd worden.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
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Rechten en plichten van de leden
Artikel 5
Leden die niet geschorst zijn kunnen:
1. Deelnemen aan algemene ledenvergaderingen.
2. Verkozen worden tot bestuurslid.
3. Zich kandidaat stellen voor de verkiezingen als gemeenteraadslid.
4. Zich beschikbaar stelen voor de in te stellen commissies of functies in te stelen door de algemene ledenvergadering.
5. Elk lid dient zich te conformeren aan de statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging.
6. De naam van een kandidaat mag niet voorkomen op een lijst, indien de kandidaat tijdens de zittingsperiode van het  

orgaan waarvoor de verkiezing zal plaatshebben, niet de voor de zitting nemen in dat orgaan vereiste leeftijd zal bereiken.
7. Een lid jonger dan 18 jaar heeft geen stemrecht. Maar heeft voor het overige dezelfde rechten als de overige leden.
8. Leden die de partij vertegenwoordigen dienen representatief gekleed te zijn.
9. Van de leden wordt verwacht dat zij zich in woord en geschrift uiten zonder schuttingtaal of beledigingen.
10. Het indienen van agendapunten voor de algemene ledenvergaderingen.

Rechten en plichten van aspirant-leden
Artikel 6
1. Bijwonen van de algemene ledenvergaderingen zonder stemrecht.
2. Woord voering tijdens de algemene ledenvergaderingen.
3. Zich kandidaat stellen voor de verkiezingen als gemeenteraadslid indien de leeftijd van 18 jaar wordt bereikt op de dag 

van de gemeenteraadsverkiezingen of zoveel eerder.
4. Zich kandidaat stellen voor de verkiezingen als bestuurslid indien de leeftijd van 18 jaar wordt bereikt op de dag van de 

algemene ledenvergadering waarin deze bestuursverkiezing plaatsvindt of zoveel eerder.
5. Elk (aspirant) lid dient zich te conformeren aan de statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging.
6. De naam van een kandidaat mag niet voorkomen op een lijst, indien de kandidaat tijdens de zittingsperiode van het  

orgaan waarvoor de verkiezing zal plaatshebben, niet de voor de zitting nemen in dat orgaan vereiste leeftijd zal bereiken.
7. Een kandidaat-lid jonger dan 18 jaar heeft geen stemrecht. Maar kan zich kandidaat stellen overeenkomstig lid 6 van 

dit artikel. Na zijn toelating als lid kan hij indien verkozen de functie of plaats terstond innemen. Maar heeft voor het 
overige dezelfde rechten als de overige leden.

8. Leden die de partij vertegenwoordigen dienen representatief gekleed te zijn. 
9. Van de (aspirant) leden wordt verwacht dat zij zich in woord en geschrift uiten zonder schuttingtaal of beledigingen.
10. Het indienen van agendapunten voor de algemene ledenvergaderingen.

Contributie
Artikel 7
1. Het verenigingsjaar is gelijk aan een kalenderjaar en tevens boekjaar.
2. De penningmeester is verantwoordelijk voor inning en registratie van contributies.
3. De vereniging kent twee soorten contributies. Te weten leden van 18 jaar en ouder en leden jonger dan 18 jaar.
4. Leden die na twee betalingsherinneringen een contributie-achterstand hebben van drie maanden of meer worden 

automatisch geschorst en hebben geen stemrecht meer bij algemene ledenvergaderingen, bestuursvergaderingen en 
andere bijeenkomsten waarin gestemd moet worden.

5. Een (aspirant)lid met een betalingsachterstand als genoemd in het vorige lid krijgt een op schrift gestelde bevestiging 
van deze schorsing.

6. En lid die zijn contributie-achterstand van drie of meer maanden niet voldoet binnen 2 maanden van de bevestiging als 
in het vorige lid genoemd zal voor ontzetting uit het lidmaatschap worden voorgedragen bij de eerstkomende  
algemene ledenvergadering.

7. De contributie is voor leden van beneden de 18 jaar € 1,95 per maand en voor leden van 18 jaar en  
ouder € 4,95 per maand. De contributie kan zonder wijziging van dit huishoudelijk reglement op een algemene  
ledenvergadering worden gewijzigd. Waarbij middels een hoofdelijke stemming de meeste stemmen gelden.

8. De contributie moet worden voldaan per jaar bij vooruitbetaling in de maand januari.
9. Aspirant-leden betalen tot aan het nieuwe boekjaar per maand.
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Donateurs
Artikel 8
De vereniging kent donateurs. Deze zijn geen lid van de vereniging en doen een vrijwillige bijdrage in geld en/of in natura.  
De vereniging kent geen minimum of maximum donateursbijdragen.

Doel en uitvoering
Artikel 9
Helder Lokaal probeert politiek actief te zijn binnen gemeente Den Helder.

1. Helder Lokaal wil haar doel bereiken door:
 a. Deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Den Helder met een door  

 de leden vastgesteld verkiezingsprogramma.
 b. Actieve ledenwerving.
 c. Regelmatig het houden van bijeenkomsten voor leden en/of belangstellenden.
 d. Regelmatig informeren van de leden en belangstellenden door middel van de website,  

 e-mails aan leden en belangstellenden en de lokale pers in de ruimste zin van het woord.
 e. Het voeren van verkiezingscampagnes.
 f. Regelmatig informeren en enquêteren van leden en inwoners van de gemeente Den Helder inzake het  

 innemen van standpunten inzake voorgenomen besluiten in de gemeenteraad welke niet zijn vermeld of  
 afwijken van het verkiezingsprogramma.

 g. Elk wettig middel om haar leden en/of inwoners te benaderen.

2. Helder Lokaal gaat uitvoering geven aan het vorige lid door:
 a. Het opstellen van een verkiezingsprogramma.
 b. Het houden van verkiezingen tijden een algemene ledenvergadering van aangemelde  

 kandidaat gemeenteraadsleden.
 c. Het aanmelden van de verkozen kandidaat gemeenteraadsleden bij de bevoegde instanties.
 d. Het houden van ledenwervingen.
 e. Periodiek houden van informele bijeenkomsten ten einde de leden en belangstellenden op de hoogte te houden  

 van het reilen en zeilen van de vereniging, wethouder, fractie en raadscommissies.
 f. Door middel van een aan te stellen woordvoerder van de vereniging regelmatig de pers,  

 de leden en de inwoners op de hoogte te houden middels alle mogelijke communicatiekanalen.
 g. Voor zover nodig de leden en/of inwoners te enquêteren inzake politieke besluiten
 h. Functies die onaanvaardbaar zijn.

Artikel 10
Bij Helder Lokaal is het hebben van dubbele en meer petten in principe binnen de vereniging onaanvaardbaar.
1. Bestuursfuncties en politieke functies door eenzelfde persoon te bekleden is onaanvaardbaar.
2. Mochten er voor bestuursfuncties en/of politieke functies te weinig leden zijn, dan kan middels een besluit van de 

algemene ledenvergadering dispensatie geven voor de tijd dat er geen leden beschikbaar zijn. De functie waarvoor 
dispensatie is verleend kent geen stemrecht.

3. Het bestuur moet in de eerstvolgende algemene ledenvergadering een agendapunt opnemen voor de functie  
waarvoor dispensatie is verleend. 
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Ledenvergadering
Artikel 11
1. De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging.
2. Toegang hebben alle leden die voldoen aan het gestelde in de artikelen 3, 4, 5 en 63/
3. Zij kiest de voorzitter uit de geagendeerde leden.
4. Zij kiest de bestuursleden uit de geagendeerd leden.
5. Zij kiest de leden van de kascommissie en andere commissieleden.
6. Zij geeft goedkeuring aan de jaarrekening en de begroting.
7. Zij kan de statuten en huishoudelijk reglement wijzigen.
8. Zij kan de contributie wijzigen.
9.	 Zij	kan	besluiten	nemen	inzake	organisatorische	en	financiële	aangelegenheden.
10. Het bestuur schrijft een algemene ledenvergadering uit binnen drie maanden van een nieuw kalenderjaar.
11. Het bestuur schrijft overige algemene ledenvergaderingen uit naar behoefte.
12. Een algemene ledenvergadering dient minimaal twee weken van tevoren te worden aangekondigd.
13. (Aspirant)Leden kunnen tot zeven dagen voor aanvang van de algemene ledenvergadering agendapunten inbrengen bij 

het bestuur.
14. De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter. Bij diens afwezigheid kiest het bestuur uit hun  

midden een van haar leden aan als vicevoorzitter. Dit indien de vereniging geen vicevoorzitter kent.
15. Bij een agendapunt waar de voorzitter persoonlijk is betrokken dient het bestuur een vervanger aanwijzen  

overeenkomstig het vorige lid.
16. Stemmen geschiedt schriftelijk indien het over personen gaat. Bij andere agendapunten kan dit bij handopsteking. 

Indien vijfprocent van de aanwezige leden (inclusief bestuur) dit wenst moet er schriftelijk worden gestemd.
17. Bij een schriftelijke stemming dient een stemcommissie te worden benoemd. Deze bestaat uit minimaal twee leden.
18. De secretaris maakt de notulen van elke bestuurs- en algemene ledenvergadering. Indien dit gewenst is kan een  

notulist worden benoemd. Deze dient (Aspirant)lid van de vereniging te zijn.
19. De algemene ledenvergadering is besloten en alleen toegankelijk voor personen die voldoen aan het gestelde in de 

artikelen 3, 4, 5 en 6. Op verzoek van leden kan er gestemd worden of de gehele vergadering openbaar is of alleen bij 
bepaalde agendapunten.

Algemene Ledenvergadering op verzoek
Artikel 12
1. Op verzoek van ten minste tien procent van de leden kan een algemene ledenvergadering worden bijeengeroepen.
2. Deze algemene ledenvergadering dient het bestuur binnen zes weken, na ontvangst van het verzoek, uit te schrijven.
3. Deze vergadering dient vier weken van tevoren te worden aangekondigde bij de leden.
4. De (Aspirant)leden kunnen tot veertien dagen voor aanvang van deze algemene ledenvergadering agendapunten 

inbrengen bij het bestuur.

Bestuur
Artikel 13
1. De vereniging kent een bestuur uit minimaal 3 leden en maximaal 9 leden. Doch dit aantal dient altijd oneven te zijn.
2. De voorzitter wordt gekozen door de algemene ledenvergadering overeenkomstig artikel 10 lid c.
3. Het bestuur kiest uit hun midden een secretaris en een penningmeester.
4. Bij meer dan drie bestuursleden kunnen deeltaken aan de overige bestuursleden worden gegeven.
5. Het bestuur wordt voor vier jaar gekozen. Een rooster van aftreden zal het bestuur onderling samenstellen.
6. Aftredende bestuursleden mogen zich herkiesbaar stellen.

Bevoegdheden Bestuur
Artikel 14
1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de besluiten de algemene ledenvergadering.
2. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
3. Het bestuur kan geen overeenkomsten aangaan die niet zijn goedgekeurd door de algemene ledenvergadering.
4. Het bestuur mag geen uitgaven doen boven het goedgekeurd budget door de algemene ledenvergadering.
5. Het bestuur of bestuurslid die strijdig handelt met lid c en d is hiervoor persoonlijk aansprakelijk.
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Taken bestuur
Artikel 15
1. Het bestuur maakt een rooster van aftreden. Deze dient zodanig te zijn, dat een bestuurslid niet langer dan een  

periode van vier jaar onafgebroken deel kan uitmaken van het bestuur zonder een herverkiezing. 
2. Het bestuur leidt de vereniging.
3. Het bestuur vergadert minimaal tweemaal per kalender jaar. En zoveel maal als zij dit wenselijk vindt.
4. Het bestuur bereidt een algemene ledenvergadering voor. 
5. Het bestuur zorgt voor ledenwerving.
6. Het bestuur stimuleert leden om zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. En legt een lijst  

daarvan voor ter goedkeuring van de algemene ledenvergadering.
7. Het bestuur bereid een verkiezingsprogramma voor.
8. Het bestuur bereid een verkiezingscampagne voor.
9. Het bestuur stelt de begroting en jaarrekening op ter goedkeuring van de ledenvergadering.
10. De taken van de bestuursleden worden separaat vastgesteld en worden vastgesteld door de algemene  

ledenvergadering.
11. Het bestuur kan uitsluiten geldige besluiten nemen indien ten minste de helft plus een van het bestuur aanwezig is.
12. Bij het staken van de stemmen wordt het onderwerp op de eerstvolgende bestuursvergadering geagendeerd.  

Staken de stemmen dan weer dan is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Dagelijks bestuur
Artikel 16
Bij een bestuur van meer dan vijf leden wordt een dagelijks bestuur gevormd.

Commissies
Artikel 17
1. De vereniging kent commissies die naar behoefte worden ingesteld.
2. De grootte van een commissie is minimaal drie en maximaal zeven leden. Doch het aantal commissieleden dient altijd 

oneven zijn.
3. De ledenvergadering stemt over het instellen van een commissie en het kiezen van commissieleden.
4. (Aspirant)leden kunnen zich beschikbaar stellen voor een commissie.
5. Van een commissie maakt minimaal een bestuurslid deel uit.
6. Commissies vergaderen zoveel zij nodig achten.
7. Elke commissievergadering dient veertien dagen van tevoren te worden aangekondigd.
8. Commissies kunnen voor een bepaalde tijd worden ingesteld, tijdelijk of permanent.
9. Commissieleden worden voor maximaal drie jaar benoemd en zijn direct herkiesbaar.
10. Het bestuurslid die deel uitmaakt van de commissie maakt deel uit van de commissie zolang hij bestuurslid is. 

Kascontrolecommissie
Artikel 18
1. De kascontrolecommissie wordt jaarlijks benoemd door de algemene ledenvergadering.
2. De commissie bestaat uit twee leden niet zijnde bestuursleden. 
3. Elke jaar treedt een lid af en kan een nieuwe worden benoemd.
4. Het aftredend lid mag nog voor een periode van twee jaar aansluitend worden benoemd. Alleen indien er geen  

tegenkandidaten zijn.
5. De algemene ledenvergadering kan een reservelid benoemen. Deze heeft geen stemrecht. Bij ontstentenis van een 

benoemd lid van de kascontrolecommissie treedt het reserve lid direct toe tot deze commissie. 
6. De commissie heeft als taak de kas en banktegoeden te controleren en de daarbij behoren bescheiden.
7. De bevindingen worden schriftelijk vastgelegd in een document getekend door de beide leden van de commissie.
8. Het document genoemd in lid g wordt voorgelezen op de Algemene ledenvergadering.
9. Bij goedkeuring door de algemene ledenvergadering wordt decharge aan de penningmeester verleend.
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Coalitievorming
Artikel 19
1. Het bestuur en de gekozen leden als gemeenteraadsleden bereiden de coalitieonderhandelingen voor en kiezen  

uit hun midden een afgevaardigden uit het bestuur en een uit de gekozen gemeenteraadsleden voor om de  
coalitieonderhandelingen te voeren. Zij krijgen een mandaat voor deze onderhandelingen.

2. Het concept coalitieakkoord dient ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering te worden aangeboden.

Financiën
Artikel 20
De jaarrekening dient uiterlijk een halfjaar na het einde boekjaar te zijn vastgesteld door het bestuur en gepresenteerd in de 
algemene ledenvergadering ter vaststelling.

Raadpleging leden en inwoners
Artikel 21
1. Het bestuur en/of de fractie kunnen tussentijds een (leden)raadpleging houden onder de leden en/of de  

bevolking gebruikmakend zowel digitaal, mondeling of schriftelijk.
2. De raadplegingen zijn niet bindend doch moeten richting geven inzake onderwerpen die niet in het  

verkiezingsprogramma en/of coalitieakkoord zijn vermeld of bij veranderende situaties.

Wijziging huishoudelijk reglement
Artikel 22
1. Op verzoek van tenminste 10 procent van de leden kan een verzoek tot wijziging van het huishoudelijk reglement  

worden ingediend.
2. De wijziging wordt in de eerstkomende algemene ledenvergadering geagendeerd.
3. De wijziging kan van kracht worden indien driekwart van de aanwezige leden voor stemt.
4. Indien dit niet het geval is dan kan in een volgende algemene leden vergadering dit opnieuw op de agenda worden 

geplaatst.
5. Deze algemene ledenvergadering dient minimaal veertien dagen na de eerdere stemming te worden gehouden.
6. In de dan te houden algemene ledenvergadering is een meerderheid van stemmen geldig voor de wijziging van het 

huishoudelijk reglement.

Privacy
Artikel 23
De voorletters, voornamen, achternaam en woonplaats van leden en aspirant-leden mogen worden gebruikt in in- en 
externe communicatie. De overige gegevens mogen alleen na schriftelijke toestemming worden gebruikt in in- en externe 
stukken. Dit geldt niet voor de aan te maken ledenkaart. Deze kaart mag alleen in bezit zijn van de het bestuur.

Afdrachten wethouders, gemeenteraadsleden en raadscommissieleden
Artikel 24
1. Wethouders dragen van het bruto maandsalaris tien % af aan de vereniging.
2. Gemeenteraadsleden dragen van de bruto maandelijkse raadsvergoeding 10 % af aan de vereniging.
3. Raadscommissieleden dragen tien % af aan de vereniging van de bruto vergoeding per bijgewoonde raadscommissie 

vergadering.

Fractie
Artikel 25
1. De fractie bestaat uit de gekozen gemeenteraadsleden en de raadscommisieleden.
2. Zij kiezen uit hun midden een fractievoorzitter. Deze moet een gemeenteraadslid zijn.
3. In de fractievergadering heeft elk fractielid stemrecht.
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Fractie-assistent
Artikel 26
1. De fractie-assistent wordt gekozen door de fractie en raadscommissieleden. 
2. De fractie-assistent zal een beloning krijgen gelijk aan vijf % van de raadsvergoeding van een gemeenteraadslid.  

Indien de fractie groter is dan drie gemeenteraadsleden dan is de vergoeding gelijk aan vijf % van drie  
gemeenteraadsleden.

3. De fractie-assistent heeft geen politieke stem.

Communicatie
Artikel 27
1. Communicatie intern.
 a. Algemene ledenvergaderingen.
 b. bestuursvergaderingen.
 c. Commissievergaderingen.
 d. Nieuwsbrieven aan de leden.
 e. Fractievergaderingen.
 f. Vergadering bestuur en fractie.
 g. Correspondentie onderling.
 h. Raadpleging leden.
 i. Website.

2. Communicatie extern
 a. Persbijeenkomst.
 b. Persberichten.
 c. Interviews met pers.
 d. Raadpleging inwoners.
 e. Overige communicatie.
 f. Website.

Vaststelling Huishoudelijk reglement.
Artikel 28
Dit huishoudelijk reglement is voor het eerst vastgesteld tijden de algemene ledenvergadering op dinsdag 6 april 2021.


