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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

! Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

Erwin Nypels Stichting

Jantine Dekkers

https://jongedemocraten.nl/erwin-nypels-stichting/

Marjet van Bezooijen

Lange Houtstraat 11, 2511 CV Den Haag

Rob Arts

Peet Wijnen

Nederland

7 7 6 4 2 3 3 3
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Levensbeschouwing - Politiek

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

Cyriel van Vugt

erwinnypelsstichting@jongedemocraten.nl
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! Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de$instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

De Erwin Nypels Stichting is de steunstichting van de JD, vernoemd naar een van de 
medeoprichters van D66. De Erwin Nypels Stichting heeft derhalve tot doel in tijden 
van financiële krapte de vereniging bij te staan en daarmee de continuïteit van de JD te 
waarborgen. Dit doet zij door het opbouwen en beheren van een financiële reserve 
waarmee deze eventuele verliezen in inkomsten in de toekomst kunnen worden 
opgevangen. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. 

Het landelijk bestuur van de Jonge Democraten kan een verzoek doen tot uitkering van 
de Erwin Nypels Stichting op het moment dat er behoefte is aan extra financiële 
ondersteuning. Er is vervolgens sprake van een marginale toetsing door het bestuur 
van de Erwin Nypels Stichting; het opstellen van de begroting is immers de taak van 
het landelijk bestuur van de JD. Er is daarom niet eenduidig vastgelegd wanneer er 
een uitkering plaats zal vinden. Wel zijn er in een separaat document de voornaamste 
randvoorwaarden vastgelegd waaraan getoetst zal worden. Deze voorwaarden zijn bij 
het landelijk bestuur van de JD bekend. 

Inkomsten van de Erwin Nypels Stichting zullen met name worden gegenereerd vanuit 
de JD. Er wordt jaarlijks met het opstellen van de jaarbegroting door de 
penningmeester vastgesteld hoeveel geld er naar het reservefonds binnen de Erwin 
Nypels Stichting kan worden overgemaakt. Aanzien deze transacties in de 
jaarbegroting worden opgenomen, worden deze transacties aan de algemene 
ledenvergadering van de Jonge Democraten voorgelegd en moet worden ingestemd 
door de leden. 
Een tweede mogelijkheid tot werving van inkomsten is via de Vrienden van de Jonge 
Democraten (VJD) die financiële fondsenwerving tot doel hebben. Met de VJD zal 
worden afgestemd dat zij de geworven financiële middelen aan de Erwin Nypels 
Stichting zullen overmaken ter ondersteuning van de Jonge Democraten. 
Tot slot kunnen donateurs direct geld overmaken op de bankrekening van de Erwin 
Nypels Stichting. 



03 van 06

! Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).

De ENS heeft een onbezoldigd bestuur.
Om de ENS te besturen worden er kosten gemaakt. Het is niet wenselijk dat deze 
kosten uit de reserve worden betaald en/of dat er veel betalingsverkeer is op de 
(spaar)rekeningen van de ENS. Eventuele kosten gemaakt door de ENS zullen daarom 
door de Jonge Democraten worden vergoed. 

Zie url

Op het congres in 2017 in Venlo is de onderstaande Organimo door de algemene 
ledenvergadering aangenomen. Het bestuur van de Erwin Nypels Stichting zal 
onderstaande richtlijnen zo goed mogelijk proberen na te leven.
ORG 06: De JD streeft naar een totaal beschikbare reserve (incl. reserveringen en 
weerstandsvermogen) van minimaal €426.000 Het weerstandsvermogen dient 
€100.000 te zijn. Het weerstandsvermogen van de JD altijd onmiddellijk opneembaar 
dient te zijn. 
Voorts zijn de volgende richtlijnen in de statuten opgenomen:
De eerste 100% van de gemiddelde jaarbegroting (gedefinieerd als het gemiddelde 
van de in de voorgaande vier jaar vastgestelde begrote uitgaven van de Jonge 
Democraten) moet vrij uitkeerbaar worden gehouden.

https://jongedemocraten.nl/erwin-nypels-stichting/

https://jongedemocraten.nl/erwin-nypels-stichting/

Open

Open
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Activa
Passiva

" 
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Balansdatum
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Financiële vaste activa
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Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenom

en.

Vul de balansdatum
 in. Als u daarna verdergaat verschijnen autom

atisch de jaartallen boven de kolom
m

en.

217

252.692
60.000

21
15

252.495

0

252.713
60.015

252.713

252.692
60.000

252.713

98

59.917

0

60.015

60.015

3
1

1
2

2
0

2
1

31-12-2021
31-12-2020 (*)

31-12-2021
31-12-2020 (*)

In 2021 heeft de EN
S een bedrag van EU

R
 192,690 aan inleg ontvangen en is er EU

R
 4,20 aan rente ontvangen. D

e bestuurskosten zijn volledig gedekt 
door de Jonge D

em
ocraten. D

e negatieve rente van EU
R

 2,55 is w
el voor rekening van de EN

S gebracht. O
nder vorderingen is ook nog een bedrag van 

EU
R

 15,36 voor bestuurskosten uit 2020 opgenom
en, dit bedrag is inm

iddels betaald. D
e schulden zijn aan de R

abobank en bestaan voor EU
R

 2,55 uit 
negatieve rente en EU

R
 18,37 uit bankkosten, beide over decem

ber 2021. Beide bedragen zijn in januari 2022 betaald. 
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# Staat van baten en lasten 

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

% %

% %

% %

% %

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

% %

%

%

%

%

%

%

+

+

+

+

Som van de baten % %
+ +

Lasten

% %

% %

% %

% %

% %

% %

% %

% %Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten % %

% %

% %
+ +

Som van de lasten

0 0

0 0

192.694 60.000

682 588

2021 2020 (*)

193.376 60.588

201 98

192.691 60.000

484

685

490

588
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# Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

In 2021 heeft de ENS een bedrag van EUR 192,690 aan inleg ontvangen en is er EUR 
4,20 aan rente ontvangen. De bestuurskosten zijn volledig gedekt door de Jonge 
Democraten. De negatieve rente van EUR 2,55 is wel voor rekening van de ENS 
gebracht. Onder vorderingen is ook nog een bedrag van EUR 15,36 voor 
bestuurskosten uit 2020 opgenomen, dit bedrag is inmiddels betaald. De schulden zijn 
aan de Rabobank en bestaan voor EUR 2,55 uit negatieve rente en EUR 18,37 uit 
bankkosten, beide over december 2021. Beide bedragen zijn in januari 2022 betaald. 

https://jongedemocraten.nl/erwin-nypels-stichting/ Open


