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De Jonge Democraten (JD) is een van de grootste politieke jongerenorganisatie van 
Nederland, met leden van 12 tot 30 jaar oud. De JD heeft een progressief-liberale visie en 
zet zich in voor een maatschappij waarin iedereen vrij is om zich te ontplooien volgens zijn 
eigen ideaalbeeld. Zij richt zich vooral op de volledige deelname van jongeren aan de 
politiek en de maatschappij. Belangrijke thema's zijn duurzaamheid, onderwijs, Europese 
samenwerking en integratie. De JD is onafhankelijk in ideologie en uitvoering, maar wel 
verbonden met D66. De JD is een vereniging. Dat betekent dat de Algemene 
Ledenvergadering uiteindelijk bepaalt. 
 
Qua inkomsten is de JD voornamelijk afhankelijk van ledencontributie en subsidiegelden die 
onder meer afhangen van de verkiezingsresultaten van D66. Daarmee kunnen de inkomsten 
sterk fluctueren en is een plotse terugloop in inkomsten niet geheel te voorspellen.  
 

Doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de Erwin Nypels Stichting 
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. 
 

De wijze van werving van inkomsten 
Inkomsten van de Erwin Nypels Stichting zullen met name worden gegenereerd vanuit de 
vereniging de Jonge Democraten. 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. 
 

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling 
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 moet vrij uitkeerbaar worden gehouden. 
Het vermogen tussen de 100 en 300% van de gemiddelde jaarbegroting mag worden 
vastgezet in spaardeposito's met een maximale looptijd van vier jaar.  
Het vermogen boven de 300% van de gemiddelde jaarbegroting mag worden geïnvesteerd 
in  spaardeposito’s met een langere looptijd en in indexfondsen. 
 

Organisatie 
Naam: Erwin Nypels Stichting 
KvK RSIN: 861076825 
ANBI-status: xxxx 
  
Bestuur 
Voorzitter: Jantien Dekkers 
Secretaris: Rob Arts 
Penningmeester: Marjet van Bezooijen 
  
Het betreft een onbezoldigd bestuur. Naast de bestuursleden zijn er geen anderen die 
werkzaamheden verrichten voor de stichting. 
 

 


