
STATUTEN. 
 
Artikel 1 - Naam en zetel 
1. De stichting is genaamd: Erwin Nypels Stichting. 
2. Zij is gevestigd te 's-Gravenhage.  
 
Artikel 2 - Doel  
1. De stichting heeft als doel het op financiële of op andere wijze ondersteunen van de 
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Jonge Democraten, ingeschreven in de Kamer 
van Koophandel onder nummer 40411132, hierna te noemen: "Jonge Democraten". 
2. De activiteiten van de stichting om dit doel te bereiken, bestaan uit:  
a. Het opbouwen en beheren van een reserve.  
b. Het opvangen van verliezen in inkomsten.  
c. Het dekken van de vaste lasten van de Jonge Democraten in noodgevallen.  
d. Het opbouwen van vermogen middels donateurs.  
e. Alle overige activiteiten die een bijdrage leveren aan dit doel of een bijdrage kunnen zijn.  
3. De stichting beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar activiteiten die erop 
gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken. 
 
Artikel 3 - Vermogen  
1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:  
a. het stichtingskapitaal; 
b. donaties;  
c. erfstellingen, legaten en schenkingen;  
d. eventuele andere verkrijgingen en baten; 
e. andere baten.  
2. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de 
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.  
3. Onder vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden als 
bedoeld in artikel 3 lid 2 wordt begrepen:  
a. vermogen of bestanddelen daarvan die krachtens uiterste  
wilsbeschikking of schenking door de stichting zijn verkregen, en die op grond van aan die 
uiterste wilsbeschikking of schenking verbonden voorwaarden, al dan niet in reële termen, 
in stand moeten worden gehouden;  
b. vermogensbestanddelen voor zover de instandhouding daarvan voortvloeit uit de 
doelstelling van de stichting, en  
c. activa en voor de voorziene aanschaf van activa aangehouden vermogensbestanddelen, 
voor zover de stichting die activa redelijkerwijs nodig heeft ten behoeve van haar 
doelstelling.  
4. De stichting mag ter financiering van haar doelstelling werkzaamheden verrichten of 
diensten verlenen tegen commerciële tarieven met het oogmerk hiermee, ter financiering 
van de activiteiten die erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te 
bevorderen, een positief resultaat te behalen.  
 
Artikel 4 - Bestuur  
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden.  



2. Leden van het bestuur worden door de Algemene Ledenvergadering van de Jonge 
Democraten benoemd. De kandidaat-leden van het bestuur worden voorgedragen door het 
stichtingsbestuur.  
3. Leden van het bestuur worden door de overige bestuursleden of door het Landelijk 
Bestuur van de Jonge Democraten geschorst. De schorsing eindigt indien niet binnen zes 
maanden na het opleggen van de schorsing is besloten tot verlenging van de schorsing of tot 
ontslag van het lid van het stichtingsbestuur.  
4. Leden van het bestuur worden door de overige bestuursleden of door de Algemene 
Ledenvergadering van de Jonge Democraten ontslagen. De Algemene Ledenvergadering van 
de Jonge Democraten kan binnen een periode van zes maanden maximaal één lid van het 
bestuur ontslaan.  
5. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.  
6. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar, waarbij het bestuur een 
rooster van aftreden opstelt. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. 
Bestuursleden zijn maximaal drie keer herbenoembaar.  
7. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zal er naar gestreefd 
worden om op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van de Jonge Democraten 
een of meerdere kandida(a)t(en) voor te stellen.  
8. In het geval dat het bestuur van de stichting ontbreekt, is het Landelijk Bestuur van de 
Jonge Democraten bevoegd tot het benoemen van een bestuur ad-interim.  
9. Leden van het bestuur ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid voor de stichting 
verrichte werkzaamheden geen beloning, middellijk noch onmiddellijk. Onder beloning 
wordt niet verstaan: 
a. een redelijke, niet bovenmatige vergoeding voor de ten behoeve van de  stichting 
gemaakte kosten;  
b. een niet bovenmatig vacatiegeld. 
Het beloningsbeleid wordt bij normale meerderheid vastgesteld door de Algemene 
Ledenvergadering van de Jonge Democraten.  
10. Leden van het bestuur kunnen niet over het vermogen van de stichting beschikken als 
ware het hun eigen vermogen. 
11. Kandidaat-bestuursleden dienen de Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen 
aan het Landelijk Bestuur van de Jonge Democraten. Het Landelijk Bestuur van de Jonge 
Democraten kan kandidaten weigeren op basis van de Verklaring Omtrent Gedrag.  
12. Het bestuurslidmaatschap is niet verenigbaar met:  
a. Het lidmaatschap van een volksvertegenwoordigend orgaan.  
b. Het lidmaatschap van enig bestuurlijk of vertegenwoordigend lichaam  
van een politieke partij of een daaraan gelieerde of daardoor erkende  
politieke jongerenorganisatie.  
c. Het bekleden van een functie binnen de Jonge Democraten, waarbij benoeming of 
verkiezing heeft plaatsgevonden door het Landelijk Bestuur, de Algemene Ledenvergadering 
of een Algemene Afdelingsvergadering.  
d. Indien binnen minder dan anderhalf jaar voorafgaand aan benoeming in het bestuur van 
de stichting décharge of ontslag is verleend door het orgaan dat de kandidaat heeft 
benoemd of verkozen in één van de in lid c benoemde functies. 
 
Artikel 5 - Bestuursvergadering, bestuursbesluiten en besluitvorming buiten vergadering 
1. Ieder kalenderjaar worden er ten minste twee vergaderingen gehouden. 



2. Vergaderingen worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk vindt of 
indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige 
opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de 
voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan 
worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een 
vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.  
3. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 2 bepaalde - 
door de voorzitter, voor zover mogelijk tenminste zeven dagen tevoren, de dag van de 
oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. 
4. De Landelijk Penningmeester van de Jonge Democraten alsmede de Landelijke Kas 
Controle Commissie worden opgeroepen voor de bestuursvergaderingen van de stichting.  
5. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, 
kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen 
met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het 
oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.  
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid 
wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.  
7. De notulen van de vergadering zijn opvraagbaar door het Landelijk Bestuur van de Jonge 
Democraten.  
8. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de 
meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig is.  
9. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle 
bestuursbesluiten genomen met meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. In het 
bestuur heeft ieder lid van het bestuur één stem. 
10. Een lid van het bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien 
hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang 
van de stichting.  
11. Uitkeringen van het vermogen van de stichting die meer dan tien procent (10%) van het 
totale vermogen van de stichting of meer dan vijfentwintig procent (25%) van de 
gemiddelde jaarbegroting van de Jonge Democraten beslaan, kunnen alleen worden gedaan 
met instemming van alle bestuursleden. Onder "gemiddelde jaarbegroting" wordt in deze 
statuten verstaan: het gemiddelde van de in de voorgaande vier jaar vastgestelde begrote 
uitgaven van de Jonge Democraten.  
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij een van de 
stemgerechtigden een schriftelijke stemming wenst. 
13. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de 
voorzitter. 
14. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit 
schriftelijk geschiedt en alle leden van het bestuur zich voor het desbetreffende voorstel 
uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd.  
 
Artikel 6 - Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Tot zijn taken behoort 
onder meer het vaststellen van een actueel beleidsplan, dat inzicht geeft in de 
door de stichting te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van haar doelstelling, de 
wijze van werving van inkomsten, het beheer van het vermogen van de stichting en de 



besteding daarvan. Het bestuur zorgt er voor dat de beheerkosten van de stichting in 
redelijke verhouding staan tot de bestedingen ten behoeve van haar doelstelling.  
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van 
overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, 
zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander 
verbindt.  
3. Het bestuur dient het vermogen van de stichting vrij uitkeerbaar te houden tot 
in ieder geval eenhonderd procent (100%) van de gemiddelde jaarbegroting.  
4. Vermogen boven eenhonderd procent (100%) van de gemiddelde jaarbegroting maar 
onder driehonderd procent (300%) van de gemiddelde jaarbegroting mag door de stichting 
worden vastgezet in spaardeposito’s met een maximale looptijd van vier jaar.  
5. Vermogen boven driehonderd procent (300%) van de gemiddelde jaarbegroting mag 
worden geïnvesteerd in spaardeposito’s en indexfondsen.  
6. Het vermogensbeheer en de vermogensopbouw door de stichting dienen als doel te 
hebben de continuïteit van de Jonge Democraten te waarborgen.  
 
Artikel 7 - Bestuursverdeling  
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. De 
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende 
bestuursleden.  
 
Artikel 8 - Einde bestuurslidmaatschap  
Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt:  
a. door overlijden van het bestuurslid 
b. bij afloop van de in artikel 4 lid 6 genoemde termijn waarvoor het bestuurslid 
is benoemd; 
c. bij ontslag van het bestuurslid; 
d. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;  
e. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); 
f. bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; alsmede  
g. indien het bestuurslid een functie aanvaardt die onverenigbaar is met het lidmaatschap 
van het bestuur van de stichting op grond van artikel 4 lid 12.  
 
Artikel 9 - Boekjaar en jaarstukken 
1. Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met eenendertig  
december van hetzelfde jaar.  
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles 
betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze 
werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende 
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit 
te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.  
Uit de administratie dient tevens duidelijk te blijken:  
a. de aard en omvang van de (eventuele) aan de afzonderlijke leden van het 
bestuur toekomende onkostenvergoedingen en vacatiegelden;  
b. de aard en omvang van de kosten die door de stichting zijn gemaakt ten 
behoeve van het beheer van de stichting, alsmede de aard en omvang van 



de andere uitgaven van de stichting;  
c. de aard en omvang van de inkomsten van de stichting, en  
d. de aard en omvang van het vermogen van de stichting. 
3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit 
worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het 
geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen twee maanden na afloop van het 
boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. 
4. Het bestuur laat de boeken van de stichting controleren door een externe deskundige die 
van zijn bevindingen aan het bestuur verslag doet.  
5. Naast de externe deskundige stelt de stichting haar boekstukken en een toelichting 
daarop ter beschikking aan de Landelijk Penningmeester en de Landelijke 
Kascontrolecommissie van de Jonge Democraten. Het stichtingsbestuur of een door het 
stichtingsbestuur aangewezen vertegenwoordiger presenteert zijn bevindingen over de 
boekstukken en de toelichting aan de Algemene Ledenvergadering van de Jonge 
Democraten. De Kascontrolecommissie van de Jonge Democraten geeft commentaar op de 
bevindingen. 
6. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld nadat het heeft kennis genomen van 
het door de externe deskundige uitgebrachte verslag.  
 
Artikel 10 - Reglement 
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin onderwerpen worden 
geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.  
2. Het reglement mag niet in strijd zijn met de wet of de statuten.  
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen. 
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 
lid 1 van toepassing.  
 
Artikel 11 - Statutenwijziging 
1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden 
genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig 
zijn, en met instemming van de Algemene Ledenvergadering van de Jonge Democraten.  
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. 
3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede 
de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel.  
 
Artikel 12 - Ontbinding en vereffening  
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden met instemming van de Algemene 
Ledenvergadering van de Jonge Democraten. Op het daartoe te nemen besluit is het 
bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.  
2. Het bestuur stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het overschot na 
vereffening vast. De bestemming is in overeenstemming met het doel van de stichting, met 
dien verstande dat het overschot besteed wordt aan: 
a. een algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet 
inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats tredende bepaling, met een soortgelijke 
doelstelling, of  
b. een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut 
beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. Bij het besluit tot ontbinding wijst het 



bestuur tevens een bewaarder voor de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van 
de ontbonden stichting aan. 
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar 
vermogen nodig is. 
4. De vereffening geschiedt door het bestuur.  
5. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving 
geschiedt bij de Kamer van Koophandel, bedoeld in artikel 11 lid 3. 
6. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van 
kracht. 
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden 
stichting gedurende de door de wet bepaalde termijn berusten bij het Landelijk Bestuur van 
de Jonge Democraten.  
 
Artikel 13 – Slotbepaling. 
1. Voor de eerste maal worden de leden van het bestuur bij deze akte benoemd. 
2. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend 
twintig.  
EINDE STATUTEN. 


