RICHTLIJN CDA NETWERKEN
goedgekeurd in de vergadering van het partijbestuur van 23 januari 2017

Artikel 1
Het CDA is een netwerkorganisatie waarin het mogelijk wordt gemaakt voor leden om zich te
organiseren rondom een bepaald(e) thema of doelgroep.
Artikel 2
Om in aanmerking te komen voor erkenning dient een netwerk te bestaan uit minimaal
honderd, stemgerechtigde leden en zich duurzaam te verenigen rondom een bepaald(e)
thema of doelgroep. Een netwerk dient voldoende onderscheidend te zijn ten opzichte van al
bestaande organisaties of erkende netwerken binnen de partij.
Artikel 3
1. Het dagelijks bestuur van de partij beslist of een netwerk wordt erkend.
2. Op basis van een verzoek dat strekt tot oprichting van een nieuw netwerk, ingediend bij
het partijbureau van het CDA, beslist het dagelijks bestuur van de partij binnen vier weken
na ontvangst van het verzoek of het netwerk wordt erkend. Deze periode kan tweemaal
worden verlengd.
3. Een verzoek wordt in behandeling genomen indien het voldoet aan de volgende
voorwaarden:
● Het bevat de namen, adressen en handtekening van honderd individuele,
stemgerechtigde leden die aangeven zich te willen verbinden middels het netwerk.
● Het bevat de naam van het op te richten netwerk.
● Het bevat de doelstelling of doelgroep waar het netwerk zich duurzaam op zal
richten. Deze doelstelling of doelgroep dient voldoende onderscheidend te zijn ten
opzichte van al bestaande organisaties of erkende netwerken binnen de partij.
● Het bevat een plan van aanpak waarin de activiteiten van het netwerk voor het
komende jaar beschreven staan.
Artikel 4
Een netwerk dient één of meerdere vertegenwoordigers aanwijzen die het netwerk kunnen
vertegenwoordigen. De contactgegevens van deze vertegenwoordiger(s) dienen gedeeld te
worden met het partijbureau. Bij wijziging van gegevens of vertegenwoordiger(s) wordt het
partijbureau hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld.
Artikel 5
Indien een netwerk erkend is door het dagelijks bestuur van de partij mag men de naam
CDA uitdragen en tevens het CDA logo gebruiken. Tevens kunnen de netwerken aanspraak
maken op de projectensubsidie zoals deze bestaat voor afdelingen.
Bij erkenning van een netwerk door het dagelijks bestuur van de partij krijgt het netwerk een
vermelding op de website van het CDA. Deze vermelding bestaat onder andere uit een
beschrijving van het netwerk en een activiteitenkalender.

Artikel 6
Na erkenning door het dagelijks bestuur geldt de status van netwerk voor een periode van
vier jaar. Voorafgaand aan het aflopen van deze periode kan het netwerk opnieuw een
aanvraag indienen bij het dagelijks bestuur. Bij de beoordeling van deze aanvraag geldt
artikel 3 van deze richtlijn.
Artikel 7
Het is netwerken niet toegestaan contributie te vragen of te ontvangen van leden van het
CDA.
Artikel 8
Indien de aanvraag van een netwerk niet voldoet aan slechts één vereiste zoals genoemd in
artikel 3 lid 3 van deze richtlijn, kan het dagelijks bestuur van de partij besluiten het netwerk
de status van netwerk in oprichting te verlenen. Een aanvraag die niet voldoet aan meer dan
één eis zoals bedoeld in artikel 3 lid 3, wordt afgewezen.
Artikel 9
Een netwerk in oprichting mag niet de naam CDA uitdragen of het CDA logo gebruiken. Het
mag wel gebruik maken van de website en/of de nieuwsbrief om een oproep te doen aan de
leden om zich aan te sluiten bij het netwerk.
Artikel 10
Een netwerk in oprichting krijgt 12 maanden de tijd om een nieuw verzoek tot registratie in te
dienen bij het dagelijks bestuur van de partij. Indien het verzoek opnieuw wordt afgewezen is
de afwijzing definitief en verliest het netwerk in oprichting zijn status.
Artikel 11
Wanneer blijkt dat een netwerk niet meer bestaat uit minimaal honderd stemgerechtigde
leden, er sprake is van langdurige inactiviteit en/of een netwerk strijdig handelt met de
beginselen, uitgangspunten en statuten en reglementen van de partij kan het dagelijks
bestuur besluiten om de erkenning van het netwerk in te trekken.

