
ERWIN NYPELS STICHTING – 21 MAART 2020 

Beste lezer, 

Op 13 maart 2020 is de Erwin Nypels Stichting (ENS) opgericht. Omdat mogelijk niet iedereen bekend is 

met de achtergronden van de oprichting van ENS, willen wij hieronder zo helder mogelijk uiteenzetten (1) 

waarom ENS wordt opgericht en (2) wat het doel van de stichting is. 

1. Waarom is de ENS opgericht?  

De JD is voor haar inkomsten afhankelijk van  

(1) subsidie van het Rijk en (2) contributie van 

leden. De hoogte van de subsidie die wij ontvangen 

is afhankelijk van het aantal zetels dat onze 

moederpartij D66 heeft in de Tweede Kamer en 

ons ledenaantal. Dat aantal leden bepaalt ook 

hoeveel wij binnenkrijgen aan contributiegelden. 

In het verleden is gebleken dat als D66 het slecht 

doet, ons ledenaantal sterk afneemt. Oftewel, na 

een landelijke verkiezingsnederlaag zit de JD minimaal vier jaar lang met een financieel probleem: de 

subsidie kan zomaar halveren, terwijl we dan ook fors minder contributie binnenkrijgen. Daarom beschikt 

de JD over een reserve waarmee we de financiële gevolgen van schommelingen in het politiek klimaat 

kunnen opvangen. Dat geeft de kans in slechte tijden tekorten in de begroting op te vullen zodat wij steeds 

voldoende geld kunnen vrijmaken voor de doelstellingen van de JD. 

In het verleden heeft de Commissie Brand berekend hoe hoog onze reserves moeten zijn om het 

voortbestaan van de vereniging in slechte politieke tijden te waarborgen. Volgens de zogenaamde “Brand-

norm” heeft de JD een financiële reserve nodig van 70% van de lopende begroting en telkens 10% van de 

drie voorafgaande jaarbegrotingen. De kunst is om de reserve in goede tijden in stand te houden en aan 

te vullen, en bij tegenslagen langzaam en verantwoord uit te geven. 

Als de Brand-norm is behaald (zoals in 2015/2016) is er veel geld in reserve. Dat is goed, maar bij een 

vrijwilligersvereniging ook een groot risico. De ALV kan met een enkele stemming meer geld uitgeven dan 

verstandig is, waarmee zij het voortbestaan van de vereniging in gevaar brengt.  Het jaarlijks wisselende 

Landelijk Bestuur heeft toegang tot de volledige reserves, waardoor ondoordachte beslissingen of fraude 

veel schade kunnen aanrichten. Zelfs op zichzelf goedbedoelde investeringen van het vermogen – in 

bijvoorbeeld aandelen of vastgoed – kunnen desastreus uitpakken als het gevolg is dat de reserve in 

waarde daalt en/of niet (meer) liquide is als de JD het nodig heeft. Bij slinkende ledenaantallen in een 

politiek slecht klimaat, stijgt de kans op een kwalitatief minder goed bestuur en daalt het aantal actieve 

leden dat daarop toezicht houdt. Het verleden wijst ook uit dat de JD aansporing nodig heeft om in goede 

tijden te sparen. Zo ligt het bedrag van de algemene reserve op dit moment – ondanks het goede politieke 

klimaat – fors onder de Brand-norm. In 2019 bedroeg de algemene reserve ca. 55% van de Brand-norm 

en op grond van de huidige begroting groeit dat in 2020 jaar tot maximaal 64%. Met oog op de landelijke 

verkiezingen in 2021 (“regeren is halveren”), is dat een risico. 
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Op advies van de Commissie Vermogensbeheer II heeft ALV76 het Landelijk Bestuur opgeroepen zich in 

te spannen een rechtspersoon met een onafhankelijk bestuur op te richten die ten doel heeft de financiële 

reserve van de JD te beheren en naar een toekomstbestendig niveau uit te bouwen. De Commissie 

Bolknaak heeft dit plan juridisch, fiscaal en praktisch onderzocht en geadviseerd de Erwin Nypels Stichting 

op te richten, vernoemd naar één van de mede-oprichters van D66. Vervolgens is op ALV80 ingestemd 

met de voorgestelde statuten die op ALV85 nog enigszins zijn aangescherpt, alvorens de stichting op 13 

maart 2020 wordt opgericht.  

2. Wat is het doel van ENS? 

De Erwin Nypels Stichting (ENS) is de steunstichting van de JD, waarin het lange termijn vermogen wordt 

ingebracht. De stichting heeft als doel de continuïteit van de JD te waarborgen door het opbouwen en 

beheren van een reserve waarmee eventuele verliezen in inkomsten in slechte tijden kunnen worden 

opgevangen. De stichting heeft uitdrukkelijk niet ten doel winst te maken. In de statuten van ENS worden 

zeer strenge eisen gesteld aan het vermogensbeheer: 100% van de jaaromzet moet beschikbaar blijven 

op een spaarrekening. Tot 300% van de jaaromzet mag de reserve enkel worden vastgezet in deposito’s. 

Alleen boven de 300% mag ENS proberen rendement te behalen door investering in reguliere financiële 

producten. Dat beschermt de JD tegen vermogensverlies en zorgt dat altijd voldoende geld beschikbaar 

is als er tekorten ontstaan. Het stichtingsbestuur denkt mee en beslist over uitkering van de reserve aan 

de JD, om het voortbestaan van de JD in slechte tijden zo goed en lang mogelijk te waarborgen.  

In de statuten zijn waarborgen ingebouwd om ervoor te zorgen dat de Stichting niet teveel (financiële) 

macht krijgt of een eiland wordt dat te ver van de JD afstaat. De JD zal niet al haar weerstandsvermogen 

naar de Stichting overmaken, zodat de Stichting niet hoeft worden aangesproken voor kleine fluctuaties. 

Hoewel het bestuur van de Stichting onafhankelijk moet zijn, worden de bestuursleden wel benoemd door 

de ALV. Het bestuur van de ENS is verantwoordelijk voor de voordracht van bestuursleden. Bovendien 

nemen de Landelijk Penningmeester en de Landelijke Kascommissie deel aan de vergaderingen van de 

Stichting. Hierdoor wordt de stand van zaken van de Stichting overgebracht aan de ALV van de JD en 

andersom. De Stichting wordt ook jaarlijks gecontroleerd worden door de Landelijke Kascommissie van 

de JD en de externe accountant. Tot slot is beoogd belangenverstrengeling te voorkomen door in artikel 

4 lid 9 van de statuten een lijst met functies op te nemen die onverenigbaar zijn met deelname aan het 

stichtingsbestuur. Hierdoor zijn de bestuursleden zoveel mogelijk onafhankelijk van zowel de JD als D66. 

Het bestuur bestaat op dit moment uit drie leden: Jantien Dekkers (voorzitter), Rob Arts (secretaris) en 

Marjet van Bezooijen (penningmeester). Het bestuur is uiteraard onbezoldigd; ook worden geen 

vacatiegelden, vergaderkosten of reiskosten uitgekeerd. 

Naast de relatie tussen de JD en de Stichting hebben we de vereniging de Vrienden van de JD. Deze 

vereniging heeft als doel om de JD te ondersteunen maar is ook een reünistenvereniging. De Stichting 

past goed naast de VJD als beheerder van het vermogen, ook van donateurs. Het initiatief voor het vinden 

van donateurs en fondsverwerving ligt nog steeds bij de JD en VJD. 

 


