Afrikaner Volksparty
Aansoek om lidmaatskap
Ek ________________________________________________________(Naam en Van)
onderskryf die volgende grondslag:
1. Die Afrikanervolk erken in nederigheid die almag en oppergesag van die Drie-enige God;
2. Ons glo en weet dat die Drie-enige God verskillende volke en daarom ook die Afrikanervolk
in aansyn geroep het;
3. Ons glo dat die Drie-enige God die beskikker van die lotgevalle van volke is;
4. Ons erken ons swakheid voor- en die afhanklikheid van die Drie-enige God;
5. Die Heilige Skrif, die onfeilbare Woord van God, soos dit verstaan en uitgelê is in die
Calvinistiese Hervorming waarvan die Afrikanervolk die dankbare erfgename is, vorm die
grondslag van ons bestaan en stryd;
6. Ons erken dat ons voorvaders na geregtigheid vir ons volk en tegelyk vir alle ander volke in
hierdie land gestrewe het;
7. Ons eer ons heldedom en put inspirasie uit ons volk se heroïese geskiedenis;
8. Ons voorvaders se dapper en eerbare stryd het vir ons, ons eie onafhanklike, soewereine
republieke nagelaat wat gelei het tot die Republiekwording in 1961;
9. Ons duur gekogte vryheid is deur verraad en bedrog aan ’n godlose kommunistiese regime
oorhandig.
10. Ons erken nie die ANC/SAKP regime se gesag oor ons volk nie en beskou hulle as onwettig;
11. Ons besef dat daar geen kortpad na vryheid is nie, maar dat dit alleen deur volgehoue stryd
herwin kan word.
12. Ons besef dat ons vryheid alleen in verset buite hierdie bestel verkry kan word;
13. Ons neem nie aan enige verkiesings in terme van hierdie bestel deel nie;
14. Ons verwerp die Grondwet van hierdie bestel wat ’n oorlogsverklaring teen ons volk is;
15. Ons verklaar dat enigeen wat hierdie Grondwet onderskryf in vyandskap met ons volk
verkeer;
16. Ons bely dat skeiding van volkere nie ’n bose is nie, maar ’n edele beleid, wat voortspruit uit
nasionalisme en ontwerp is om ons volk en ook ander volke se afsonderlike identiteite te
handhaaf en te verseker op die basis van soort soek soort en leef en laat leef volgens God se
wil;
17. Ons het daarom geen skuldgevoel oor ons verlede nie, maar selfrespek om onsself te betuig
voor ons vyande;
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18. Ons is deur God se kultuur opdrag aan die mens verplig om aktief deel te neem aan, en te
stry vir, ons volk se vryheid;
19. Ons sweer trou aan mekaar dat ons nie sal rus voordat ons, ons vryheid in ons eie vaderland
verkry het nie.
20. As jy ’n trotse volk verkneg, word opstand teen die onreg, daardie volk se reg!
Die stryd wat ons vaders begin het
Sal woed tot ons sterf of oorwin het!
Ek onderneem om my te onderwerp aan die orde en dissipline van die party en die party getrou
te dien ten einde die doelwitte van die party te bereik en doen hiermee aansoek om lid te word.
Titel
Naam
Van
Posadres

Stad / Dorp
Kode
ID nommer
Tel (W)
Tel (H)
Selfoon
Faks


  
  
  
  
  

E-pos

Geteken te _________________________________ op hierdie _____________ dag
van_________________________________ 20_____________

_________________________________________
Handtekening
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