VERENIGINGSSTATUTEN
Naam vereniging: De Vrije Gelijke Coalitie
Vestigingsplaats: Enschede
Datum laatste wijziging: 16 januari 2018
OPMERKING VOORAF
Deze statuten zijn alleen geldig voordat er een kieslijst is ingediend bij de Kiesraad voor de
Tweede Kamer of enige andere verkiezingen. Voordat de kieslijst(en) ingediend worden,
moeten de statuten bijgesteld worden, om o.a. het financiële plaatje rond te krijgen. Ook
moet vastgesteld worden, dat deze statuten provisorisch zijn, in dat de vereniging oﬃcieel
nog niet opgericht is.
DOEL
De Vrije Gelijke Coalitie (VGC) is een politieke partij die staat voor gelijke rechten, plichten
en kansen voor iedereen in Nederland, waarbij ten minste door de leden invulling gegeven
moet worden aan de bepalingen van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens
(EVRM), waarbij ook de dieren, de natuur en het milieu gerespecteerd dienen te worden.
VERKLARING LOGO
Blauw staat voor liberaal, rood voor sociaal en groen voor tribaal. Het integrale perspectief
wordt gerepresenteerd door de alomvattende gele driehoek. De plek van de drie
verschillende socio-economische perspectieven in het logo is esthetisch bepaald. Rood
vormt dus niet „de basis van de maatschappij”. Samenleven doe je samen. Wat dat betreft
zijn we voor een platte organisatie, waarbij sommige mensen meer een uitvoerende functie
hebben en anderen een verbindende. De richting wordt op basis van noodzaak bepaald.
VERPLICHTINGEN LEDEN T.O.V. DE VERENIGING
Ieder lid van de vereniging is het eens met het doel, waarbij de individuele vrijheden van de
verschillende mensen in Nederland gewaarborgd moeten worden. Als dusdanig
onderschrijven al de leden niet alleen het doel van de vereniging, maar ze begrijpen dat ze
hun vrijheden alleen in de eigen context kunnen uitdragen.
Leden noemen zichzelf geen politicus, omdat een dictator ook een vorm van politicus is,
wij zijn volksvertegenwoordigers.
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De leden stellen zich tot doel het partijprogramma kritisch te benaderen, waarbij ze aan
de hand van stelling, argumenten en onderbouwing de individuele vrijheden van mensen in
Nederland moeten waarborgen op een dusdanige wijze dat mensen binnen hun eigen
politieke opvattingen hun bijdrage kunnen leveren aan het systeem.
Dit houdt in dat ieder individu voor zichzelf hoort te kunnen bepalen of ze binnen een
sociale, liberale of wat sommige mensen bijvoorbeeld een anarchistische context noemen
hun bijdrage willen leveren. De vraag is, hoe zorgen we ervoor dat de noodzakelijke
vrijheden per individu gerespecteerd worden, zodat ze optimaal gebruik kunnen maken van
hun systeem?
Allereerst dient er een afdeling personeelszaken opgezet te worden. Wil iemand actief lid
worden van de partij en dit blijven, dan onderschrijven ze ook dat je nooit met de
procedures breekt. Iedereen die actief lid wil worden moet als onderdeel van deze
procedures eerst door personeelszaken onderzocht worden of ze daadwerkelijk bij de partij
passen. Personeelszaken onderzoekt dan naast politieke overtuigingen ook of iemand een
geestesstoornis heeft en/of een door het internationaal recht te erkennen strafblad.
Bij een geestesstoornis of te erkennen strafblad kunnen individuen geen lid worden. Als
iemand gedurende het actieve lidmaatschap een geestesstoornis ontwikkelt, dan wordt het
actieve lidmaatschap gepauzeerd tijden het aanhouden van deze geestesstoornis. Bij het
ontstaan van een door het internationaal recht te erkennen strafblad, wordt een lid per
direct geroyeerd.
De partij maakt als dusdanig onderscheid tussen actieve leden en passieve leden.
Passieve leden krijgen net zoals iedere andere burger wel de ruimte om kritiek in te sturen,
maar ondersteunen de partij alleen financieel en hebben dus geen beleidsbepalend karakter.
De actieve leden van de partij bepalen samen het beleid van de partij.
Individuen kunnen zich niet aanmelden als passief lid, voordat er een financiële regeling
is getroﬀen middels o.a. een bankrekening, om VGC te ondersteunen.
Passieve leden hoeven niet gekeurd te worden door personeelszaken, maar hebben dus
niet meer rechten dan andere mensen binnen de maatschappij. Omdat ze niet gekeurd zijn
door personeelszaken kunnen we ook niet vaststellen dat ze zich echt betrokken voelen bij
de partij en dat ze dus ook het principe van de vereniging van gelijkgestemden
onderschrijven. Als dusdanig kunnen ze, wegens een gebrek aan controle, ook geen actieve
aanspraak maken op het recht lid te zijn van een vereniging van gelijkgestemden. Hiervoor
moet je actief lid worden en gekeurd worden door personeelszaken.
De leden van de partij erkennen dat de partij is opgericht door Emile Michel Hobo en dat
hij zolang hij dit wenst de kieslijst aanvoert. Dit houdt wel in dat als ter zijner tijd een ander
lid de lijst aanvoerde en verkozen is dat, mocht Emile in willen grijpen, hij de volgende
verkiezingen af moet wachten, om voor die eerstvolgende verkiezingen opnieuw de lijst aan
te mogen voeren. Deze constatering wordt pas geschrapt bij het overlijden van Emile.
Het is altijd mogelijk om het lidmaatschap individueel op te zeggen, nadat de verkiezingen
zijn geweest. Het is voor Emile of enig plaatsvervangend directeur bij terugtreden van Emile
ook mogelijk leden te royeren, of ten minste het lidmaatschap stop te zetten, als blijkt dat ze
geen invulling geven aan het doel van de partij.
Komt het tot een juridische procedure, omdat leden bezwaar maken tegen hun royement
of gedwongen stop zetten van hun lidmaatschap, dan worden deze leden tussentijds
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geschorst, maar ze verliezen gedurende hun tussentijdse schorsing niet hun plek op de
kieslijst.
BASISPROGRAMMA
VGC heeft een enkel basisprogramma, waarbij alles inhoudelijk wetenschappelijk getoetst
en onderbouwd moet worden. Tot dit gebeurd is, geldt het basisprogramma als beste
redelijke alternatief. Dit programma is ook wat bijvoorbeeld aangeboden wordt aan het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Omdat de partij er voor indienen van de kieslijst geen financiën op nahoudt, ieder lid is tot
aan die tijd verantwoordelijk voor zijn eigen gemaakte kosten, wordt er vooralsnog nooit een
oﬃciële algemene vergadering belegd. Elke vergadering heeft dus per definitie een informeel
karakter.
BESTUUR
Het bestuur van VGC is in eerste instantie een niet-democratisch, maar wetenschappelijk
geleid bestuur, middels een (bij voorkeur creatief) directeur die het thema bewaakt, waarbij
contextuele vrijheden van individuen in Nederland gegarandeerd moeten worden. De eerste
directeur van VGC is Emile Michel Hobo, geboren 5 juli 1980, te Den Haag. Elke volgende
directeur wordt voor alsnog geselecteerd door de laatste directeur. Een directeur blijft net zo
lang aan als deze dat wil, maar krijgt geen voorkeursbehandeling qua plaatsing op de
kieslijst. Enkel als de directeur komt te overlijden, wordt er democratisch een nieuwe
directeur gekozen.
WIJZIGINGEN
De statuten en de structuur en het basisprogramma van VGC kunnen gewijzigd worden op
basis van een correct betoog: stelling, argumenten en onderbouwing. Er is echter één ding
dat onveranderlijk is: het doel van de partij.
WERKGROEPEN
Er dienen ten minste vier commissies genaamd werkgroepen opgericht te worden om de
verschillende invalshoeken in kaart te brengen qua socio-economische levenswijze: sociaal,
liberaal, tribaal en integraal. Elk van deze werkgroepen brengt de wensen in kaart van de
desbetreﬀende sociale groepering.
De werkgroep sociaal houdt zich bezig met de mensen die het liefste binnen een sociale
context werken. De werkgroep liberaal houdt zich bezig met mensen die het liefste binnen
de liberale markt ondernemen. De werkgroep tribaal houdt zich bezig met mensen die het
liefste zonder monetair systeem en sturende overheid samen initiatieven op willen zetten.
De werkgroep integraal vormt op basis van de geïndexeerde wensen van de andere drie
werkgroepen een sociaal bestemmingsplan, dat er op gericht is om mensen hun individuele
vrijheid te gunnen in termen van hoe ze invulling willen geven aan hun leven. Dit
bestemmingsplan kijkt hoe binnen welke context de verschillende wensen vervult kunnen
worden, zonder dat andere bevolkingsgroepen in hun levenswijze worden aangetast.
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FINANCIËN
VGC is een vereniging zonder winstoogmerk, zoals dat ook door de wet vereist wordt. Het is
gratis om lid te worden van VGC, voor zover er geen kosten verbonden zijn aan het
oprichten van de vereniging en registratie van de partij.
Leden van de partij moeten hun eigen reserves aanspreken, bijvoorbeeld om de politieke
partij te registreren voor de Tweede Kamer-verkiezingen. Voordat de kieslijst ingeleverd
wordt moet de financiële structuur van de partij gewijzigd worden om aan de waarborgsom
van €11.250,00 voor het registreren van de kieslijst te kunnen voldoen.
Emile Michel Hobo draagt de kosten voor de oprichting van deze vereniging en de
registratie van de politieke partij voor de Tweede Kamer verkiezingen, maar anders dan dat
in eerste instantie zeker niet.
BESTEMMING BATIG SALDO
VGC heeft geen bankrekening en dus geen financiën.
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