
 

STA01 Congresvoorstel Statuten tweede lezing 

Onderwerp: Statuten 

Indieners: [Team Statutenherziening] Michiel Lemmers, Pauline Gerth van Wijk, 

Jasper van den Hof, Rens Philipsen, Maarten Veld, Thijmen van Hoorn 

Woordvoerder: Michiel Lemmers 

Betreft: De Statuten 

Schrap: De volledige Statuten 

Vervang door: STATUTEN 

Artikel 1. De vereniging 

1. De vereniging draagt de naam Jonge Democraten. 

2. De vereniging heeft haar zetel in ‘s-Gravenhage. 

Artikel 2. Het doel van de vereniging 

1. De vereniging stelt zich als politieke jongerenorganisatie ten doel om 

politieke vormingsactiviteiten tot stand te brengen ten behoeve van 

jongeren in overeenstemming met de doelstellingen van D66. 

2. De vereniging tracht haar doel te verwezenlijken door het opstellen en 

uitvoeren van een programma van werkzaamheden. 

Artikel 3. Geen winstoogmerk 

De vereniging beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar 

activiteiten die erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of 

te bevorderen. 

Artikel 4. Leden, reünisten en donateurs 

1. De vereniging kent leden, reünisten en donateurs. 

2. Leden zijn natuurlijke personen die zich als lid bij het Landelijk Bestuur 

hebben aangemeld en door het Landelijk Bestuur als zodanig zijn 

toegelaten. Het Landelijk Bestuur kan besluiten een aangemeld lid de 

toegang tot het lidmaatschap te weigeren indien: 

a. toelating in strijd is met de Statuten of het Huishoudelijk Reglement; 

b. toelating niet in belang is van de vereniging. 

3. Tegen een besluit tot weigering van toelating staat beroep open bij de 

Algemene Ledenvergadering, waarvoor de procedure is vastgelegd in het 

Huishoudelijk Reglement. 

4. Alleen diegenen kunnen als lid van de vereniging worden toegelaten die 

bij het begin van het verenigingsjaar de leeftijd van twaalf jaar bereikt 

hebben, doch niet ouder zijn dan dertig jaar. 

5. Beleid ten aanzien van reünisten wordt vastgesteld door de Algemene 

Ledenvergadering. 

6. Donateurs zijn zij die jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage 

verlenen, waarvan de minimale hoogte door de Algemene 

Ledenvergadering wordt vastgesteld. 

Artikel 5. Persoonlijk lidmaatschap 

Het lidmaatschap is persoonlijk en zodoende niet vatbaar voor overdracht 

of overgang. 



Artikel 6. Einde van het lidmaatschap 

1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door het overlijden van het lid; 

b. door opzegging door het lid; 

c. door opzegging namens de vereniging. 

d. door ontzetting; 

e. als een lid bij aanvang van een nieuw verenigingsjaar de leeftijd van 

eenendertig jaar heeft bereikt. 

2. Opzegging door het lid geschiedt schriftelijk bij het Landelijk Bestuur. 

Opzegging dient te geschieden voor het eindigen van het verenigingsjaar. 

3. Opzegging namens de vereniging kan geschieden door het Landelijk 

Bestuur indien: 

a. het lid diens verplichtingen naar de vereniging niet nakomt; 

b. van de vereniging niet redelijkerwijs gevergd kan worden het 

lidmaatschap voort te laten duren. 

4. Ontzetting aat het lidmaatschap onmiddellijk eindigen en kan door het 

Landelijk Bestuur worden uitgesproken indien: 

a. het lid in strijd handelt met de Statuten, reglementen of besluiten der 

vereniging; 

b. het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

5. Van een besluit tot opzegging namens de vereniging of ontzetting wordt 

de betrokkene zo snel mogelijk schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte 

gesteld. Tegen dit besluit staat beroep open bij de Algemene 

Ledenvergadering, waarvoor de procedure is vastgelegd in het 

Huishoudelijk Reglement. 

6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, 

blijft de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd. 

Artikel 7. De Algemene Ledenvergadering 

1. Jaarlijks wordt tenminste één Algemene Ledenvergadering door het 

Landelijk Bestuur bijeengeroepen en wel binnen zes maanden na afloop 

van het boekjaar. 

2. Op deze vergadering wordt de jaarrekening over het afgelopen jaar 

behandeld. 

3. De goedkeuring van de jaarrekening door de Algemene 

Ledenvergadering ontheft het Landelijk Bestuur niet van zijn 

aansprakelijkheid voor het, in het verstreken verenigingsjaar gevoerde, 

financiële beleid waarover verantwoording is afgelegd. Omtrent het 

verlenen van decharge zal separaat door de Algemene Ledenvergadering 

worden besloten nadat de jaarrekening door de Algemene 

Ledenvergadering is goedgekeurd. 

4. Op schriftelijk verzoek van twee procent van de stemgerechtigde leden, 

is het Landelijk Bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene 

Ledenvergadering binnen vier weken. Als aan het verzoek binnen veertien 

dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot 

bijeenroeping van de Algemene Ledenvergadering overgaan. 

5. De bijeenroeping geschiedt door het Landelijk Bestuur via een 

schriftelijke oproep aan alle leden, welke ten minste zeven dagen voor de 

betreffende Algemene Ledenvergadering wordt verzonden. De oproep 

wordt verzonden naar het in de ledenadministratie bekende adres, 



waarbij de te behandelen onderwerpen worden vermeld. 

Artikel 8. Toegang tot de Algemene Ledenvergadering en stemrecht 

1. De Algemene Ledenvergadering is voor leden toegankelijk. 

2. Ieder ter vergadering aanwezig lid mag het woord voeren. 

3. Ieder ter vergadering aanwezig stemgerechtigd lid heeft één stem. Het 

is niet mogelijk een stem door een gemachtigde te laten uitbrengen. 

4. Alle besluiten waarvoor bij de wet of deze Statuten geen grotere 

meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte 

meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt onmiddellijk 

een tweede stemming gehouden. Indien de stemmen na de tweede 

stemming wederom staken, dan: 

a. is bij een verkiezing de kandidaat niet verkozen; en 

b. is in overige gevallen het voorstel verworpen. 

5. De exacte stemprocedure voor het verkiezen van personen is 

vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. 

Artikel 9. De orde van de Algemene Ledenvergadering 

1. De Algemene Ledenvergadering voorziet in haar eigen orde. 

2. De Algemene Ledenvergadering wordt voorgezeten door één of meer 

leden. 

3. De Stem- en Notulencommissie heeft ter vergadering de volgende 

taken: 

a. vaststellen of de Algemene Ledenvergadering een besluit genomen 

heeft; 

b. de inhoud vaststellen van een niet-schriftelijk vastgelegd voorstel; 

c. het notuleren van datgene wat tijdens de Algemene Ledenvergadering 

wordt behandeld. 

4. Indien het oordeel van de Stem- en Notulencommissie onmiddellijk 

betwist wordt, dan vindt een nieuwe stemming plaats, als: 

a. bij een schriftelijke stemming de meerderheid van de stemgerechtigde 

leden dit verlangt; of 

b. bij een niet-schriftelijke stemming een stemgerechtigde dit vraagt. 

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de 

oorspronkelijke stemming. 

5. De notulen van de Algemene Ledenvergadering worden zo spoedig 

mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de 

vergadering ter beschikking gesteld aan de leden. Tegen de tekst van de 

notulen kan beroep worden aangetekend totdat zij zijn vastgesteld. De 

Leden besluiten op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering over 

vaststelling van de notulen. 

Artikel 10. Het Landelijk Bestuur 

1. De leden van het Landelijk Bestuur van de vereniging worden door de 

Algemene Ledenvergadering in functie benoemd. Slechts leden kunnen 

benoemd worden tot lid van het Landelijk Bestuur. Tot de taken van het 

Landelijk Bestuur behoort onder meer het vaststellen van een actueel 

beleidsplan, dat inzicht geeft in de door de vereniging te verrichten 

werkzaamheden ter verwezenlijking van haar doelstelling, de wijze van 

werving van inkomsten, het beheer van het vermogen van de vereniging 

en de besteding daarvan. Het bestuur zorgt er voor dat de beheerkosten 

van de vereniging in redelijke verhouding staan tot de bestedingen ten 



behoeve van haar doelstelling. 

2. Eén functie in het Landelijk Bestuur kan slechts door één lid worden 

vervuld. 

3. Het Landelijk Bestuur bestaat uit een door de Algemene 

Ledenvergadering vast te stellen aantal van ten minste drie en ten hoogste 

negen personen, waarvan ten minste een voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester. 

4. Met inachtneming van de bij Statuten en Huishoudelijk Reglement 

vastgestelde regelen, kan ieder lid worden benoemd tot lid van het 

Landelijk Bestuur voor een periode van maximaal een jaar. Na afloop van 

de benoemingsperiode kan een lid van het Landelijk Bestuur voor 

eenzelfde periode worden herbenoemd. 

5. Het lidmaatschap van het Landelijk Bestuur is onverenigbaar met 

andere bestuurlijke functies binnen de vereniging. 

6. Leden van het Landelijk Bestuur ontvangen voor de door hen in die 

hoedanigheid voor de vereniging verrichte werkzaamheden geen 

beloning, middellijk noch onmiddellijk. Onder beloning wordt niet 

verstaan: 

a. een redelijke, niet bovenmatige vergoeding voor de ten behoeve van de 

vereniging gemaakte kosten; 

b. een niet bovenmatig vacatiegeld. 

7. Leden van het Landelijk Bestuur kunnen niet over het vermogen van de 

vereniging beschikken als ware het hun eigen vermogen. 

Artikel 11. Bestuursbevoegdheid van het Landelijk Bestuur 

1. Als minder dan de helft van de leden van het Landelijk Bestuur in 

vergadering aanwezig is, is het Landelijk Bestuur niet bevoegd tot het 

nemen van besluiten anders dan het besluit tot het uitroepen van een 

Algemene Ledenvergadering. 

2. Als het Landelijk Bestuur uit minder dan drie leden bestaat, roept het 

Landelijk Bestuur een Algemene Ledenvergadering uit teneinde te 

voorzien in de openstaande vacature(s). 

Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Landelijk Bestuur 

1. Het Landelijk Bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de 

vereniging in en buiten rechte. 

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee 

gezamenlijk handelende leden van het Landelijk Bestuur, onder wie in elk 

geval de Voorzitter, de Secretaris of de Penningmeester. 

3. Het Landelijk Bestuur is na voorafgaande toestemming van de 

Algemene Ledenvergadering bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten 

tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot 

het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of 

hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of 

zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt. 

Artikel 13. Schorsing en ontslag van de leden van het Landelijk Bestuur 

1. De leden van het Landelijk Bestuur kunnen te allen tijde door de 

Algemene Ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. 

2. Een lid van het Landelijk Bestuur kan te allen tijde ontslag nemen. 

3. Als een besluit tot schorsing niet binnen vijf maanden door een besluit 

tot ontslag is gevolgd, vervalt de schorsing en kan de betrokkene niet op 



basis van dezelfde feiten opnieuw worden geschorst. 

4. Schorsing en ontslag treden in werking direct nadat het besluit daartoe 

is genomen. 

5. Gedurende de schorsing kan de betrokkene diens functie in het 

Landelijk Bestuur niet uitoefenen. 

6. Indien de schorsing of het ontslag tot gevolg heeft dat minder dan drie 

leden van het Landelijk Bestuur in functie blijven, benoemt de Algemene 

Ledenvergadering interim leden van het Landelijk Bestuur. 

Artikel 14. Boekjaar 

Het boekjaar van de vereniging valt gelijk met het verenigingsjaar en loopt 

van één januari tot en met éénendertig december. 

Artikel 15. Financiën 

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 

a. de jaarlijkse bijdrage van de leden; 

b. vrijwillige bijdragen; 

c. subsidies; 

d. erfstellingen, legaten en schenkingen, met dien verstande dat 

erfstellingen uitsluitend mogen worden aanvaard onder het voorrecht van 

boedelbeschrijving; 

e. geleende gelden; 

f. opbrengst van vermogen en alle overige baten. 

2. Ieder lid is een jaarlijkse bijdrage verschuldigd aan de vereniging, 

waarvan voorafgaand aan ieder verenigingsjaar de hoogte voor de periode 

van dat verenigingsjaar wordt vastgesteld door de Algemene 

Ledenvergadering. Bij die vaststelling kan onderscheid gemaakt worden 

naar leeftijd of andere bij Huishoudelijk Reglement vast te stellen criteria. 

3. Bij Huishoudelijk Reglement wordt nader bepaald op welke datum 

uiterlijk aan de financiële verplichtingen moet zijn voldaan. 

4. Het Landelijk Bestuur van de vereniging kan, wanneer dit naar haar 

oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat de door het lid 

verschuldigde jaarlijkse bijdrage geheel of gedeeltelijk niet zal worden 

ingevorderd. De Penningmeester stelt de betrokkene schriftelijk op de 

hoogte van een zodanig besluit. Indien een gedeelte van het bedrag wel 

wordt ingevorderd, moet binnen dertig dagen betaling plaatsvinden van 

dit bedrag. Het besluit vervalt indien deze betaling niet tijdig plaatsvindt. 

5. De invordering van gelden met buitengewone middelen, zoals door 

tussenkomst van een incassobureau of deurwaarder, geschiedt krachtens 

besluit van het Landelijk Bestuur. 

6. Het Landelijk Bestuur bewaart de financiële administratie van de 

vereniging met inachtneming van de daarvoor gestelde wettelijke 

termijnen. 

7. De vereniging houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is 

voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van 

haar doelstelling. 

8. Onder vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de voorziene 

werkzaamheden als bedoeld in artikel 15.8 wordt begrepen: 

a. vermogen of bestanddelen daarvan die krachtens uiterste 

wilsbeschikking of schenking door de vereniging 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 vereniging, en 

c. activa en voor de voorziene aanschaf van activa aangehouden 

vermogensbestanddelen, voor zover de vereniging die activa 

redelijkerwijs nodig heeft ten behoeve van haar doelstelling. 

9. De vereniging 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 16. De Kascommissie 

1. De Kascommissie heeft tot taak het controleren van de door de 

Penningmeester gevoerde financiële administratie. 

2. Uit de financiële administratie als bedoeld in lid 1 dient duidelijk te 

blijken: 

a. de aard en omvang van de (eventuele) aan de afzonderlijke leden van 

het Landelijk Bestuur toekomende onkostenvergoedingen en 

vacatiegelden; 

b. de aard en omvang van de kosten die door de vereniging zijn gemaakt 

ten behoeve van het beheer van de vereniging, alsmede de aard en 

omvang van de andere uitgaven van de vereniging; 

c. de aard en omvang van de inkomsten van de vereniging, en 

d. de aard en omvang van het vermogen van de vereniging. 

3. De Algemene Ledenvergadering verkiest de leden van de 

Kascommissie. De Kascommissie bestaat uit ten minste twee leden van de 

vereniging die niet tevens zitting hebben in een orgaan van de vereniging 

dat onder controle van de Kascommissie staat. 

4. Het Landelijk Bestuur is verplicht aan de Kascommissie alle door haar 

gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de 

waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging 

te geven. 

5. De controle vindt ten minste eenmaal per jaar plaats, in ieder geval 

voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering waarop de jaarrekening 

wordt voorgelegd. De Kascommissie doet daar verslag van haar 

bevindingen. 

6. De last van een lid van de Kascommissie kan te allen tijde door de 

Algemene Ledenvergadering worden herroepen, onverminderd het 

bepaalde in artikel 2:48 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 17. Wijzigen van de Statuten 

1. Wijziging van de Statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van 

een Algemene Ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de 

mededeling dat een wijziging van de Statuten zal worden voorgesteld. 

2. Voorstellen tot het wijzigen van de Statuten moeten ten minste zeven 

dagen voor deze Algemene Ledenvergadering aan de leden zijn 

toegestuurd door degenen die deze vergadering hebben uitgeroepen. 

3. Tot wijziging van de Statuten kan door de Algemene Ledenvergadering 

slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derde 



van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten 

minste vijf procent van de stemgerechtigde leden aanwezig is. 

4. Indien tijdens een Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een 

voorstel tot statutenwijziging twee derde van de uitgebrachte stemmen 

het voorstel tot statutenwijziging steunt, maar waarbij niet de vereiste 

tenminste vijf procent van de stemgerechtigde leden aanwezig is, dient 

het voorstel bij een volgende Algemene Ledenvergadering wederom in 

stemming gebracht te worden. Het voorstel is aangenomen, indien tijdens 

deze tweede lezing wederom een meerderheid van tweederde van de 

uitgebrachte stemmen het voorstel steunt. 

5. De statutenwijziging treedt in werking nadat daarvan een notariële akte 

is opgemaakt. 

6. Het Landelijk Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte 

van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de Statuten, 

zoals deze na wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van de Kamer 

van Koophandel. 

7. De Algemene Ledenvergadering kan slechts tot wijziging van Artikel 1, 

Artikel 2, Artikel 4 lid 4, en de onderhavige bepaling besluiten, indien dit 

besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering waarin 

ten minste vijftig procent van alle stemgerechtigde leden aanwezig is. 

Artikel 18. Ontbinding van de vereniging 

1. Het bepaalde in Artikel 17 lid 1, 2, 6 en 8, is van overeenkomstige 

toepassing op een besluit van de Algemene Ledenvergadering tot 

ontbinding van de vereniging. 

2. De Algemene Ledenvergadering stelt bij het besluit tot ontbinding de 

bestemming van het overschot na vereffening vast. De bestemming is in 

overeenstemming met het doel van de vereniging, 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. 

3. Tenzij de Algemene Ledenvergadering anders besluit geschiedt de 

vereffening door het Landelijk Bestuur. 

4. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot 

vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven 

de bepalingen van de Statuten voor zover mogelijk van kracht. In stukken 

en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam 

worden toegevoegd de woorden ‘in liquidatie’. 

Artikel 19. De beginselverklaring 

1. De vereniging kent een beginselverklaring, welke als bijlage onderdeel 

uitmaakt van het huishoudelijk reglement. 

2. In de beginselverklaring staat omschreven wat de uitgangspunten van 

de vereniging zijn, en vanuit welke overtuigingen de vereniging handelt. 

De beginselverklaring mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met 

de wet of deze Statuten. 

3. Het bepaalde in Artikel 17 lid 3 en 4 is van overeenkomstige toepassing 

op het wijzigen van de beginselverklaring. 



Artikel 20. Slotbepalingen 

1. De Algemene Ledenvergadering kan één of meerdere reglementen 

vaststellen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze 

Statuten niet of niet volledig wordt voorzien. 

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de 

wet of deze Statuten. 

Toelichting: Na een jaar hard werken door de StatutenSuperSterren is het dan 

eindelijk zo ver: de herziene Statuten van de Jonge Democraten. Na het 

afgelopen Septembercongres zijn de geamendeerde Statuten voorgelegd 

aan de notaris. Alle amendementen zijn door hem geaccepteerd. Alleen bij 

artikel 10 lid 4 is een tweede zin toegevoegd om duidelijk te maken dat 

herbenoeming mogelijk is, mits iedere keer maximaal voor de termijn van 

een jaar. Wanneer we de Statuten nu in tweede lezing aannemen kan de 

notaris de Statuten passeren en zullen deze formeel van kracht worden. 

Deze Resolutie is voor iedereen te zien via deze link. 

 

https://voorstel.jongedemocraten.nl/res/38/_tQzO76MszFEGUgSRV63e1jSu-8DjekCg-l0Vd4C/

