Statuten
van de
Stichting
Wetenschappelijk
Bureau 066

11 november 1993

Artikel 1.

De stichting draagt de naam: Stichting Wetenschappelijk Bureau D66, en is gevestigd te 's-Gravenhage.

Artikel 2.

1.
2.

De stichting heeft ten doel: het verrichten of doen verrichten van wetenschappelijk werk ten behoeve
van de politieke partij DEMOCRATEN D66, en haar fracties in vertegenwoordigende lichamen.
Zij zal daartoe onder andere:
a.
b.
C.

bestaande en nieuw op te richten werkgroepen begeleiden en hun werk coördineren;
op eigen initiatief of op verzoek adviezen geven;
studies en wetenschappelijk materiaal publiceren.

Artikel 3.

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
vrijwillige bijdragen;
a.
b.
erfstellingen, legaten en schenkingen;
C.
subsidies;
leningen;
d.
e.
opbrengst van vermogen en alle overige baten.

Artikel 4.

1.

2.

3

4.

Het bestuur wordt benoemd door de landelijke algemene ledenvergadering van D66. Onverminderd
het overige in deze statuten bepaalde is het bepaalde in artikel 26 van de statuten van D66 op de
stichting van toepassing en wordt geacht woordelijk in dit artikel 4 te zijn opgenomen en daarvan
deel uit te maken. Het lidmaatschap van het bestuur, voor zover het in de artikel 26 lid 6 en 7 van
de statuten van D66 bedoelde leden betreft is onverenigbaar met het lidmaatschap van het
hoofdbestuur van d66 en van de D66-fracties in de Eerste en/of Tweede Kamer en/of het Europees
Parlement.
Het bestuur kan, vooraf, op basis van de door hen gewenste samenstelling van het bestuur,
richtlijnen opstellen met betrekking tot de aan de kandidaten voor het bestuurslidmaatschap te stellen
eisen. Op basis van deze richtlijnen kan het bestuur een voordracht formuleren uit de zich
aangemeld hebbende kandidaten.
Iedere kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van de ondertekende verklaring, als bedoeld in
artikel 11 van de statuten en tevens in overeenstemming te zijn met de kandidaatstellings- en
verkiezingsvereisten zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van het huishoudelijk reglement van D66.
Het lidmaatschap van het bestuur eindigt twee jaar nadat het een aanvang nam. Een aftredend
bestuurslid kan ten hoogste tweemaal achtereenvolgens worden benoemd. Voor zover nodig wordt
de termijn van twee jaar verlengd met de tijd tot de eerstkomende algemene ledenvergadering van
D66. Het mandaat van het bestuurslid, die bij tussentijds aftreden wegens plaatsvervulling in het
bestuur werd opgenomen, eindigt met het moment dat het mandaat van zijn voorganger geëindigd
zou zijn.

Artikel 5.

Zowel de zitting hebbende bestuursleden gezamenlijk als de voorzitter, secretaris en penningmeester
ieder afzonderlijk, vertegenwoordigen de stichting in en buiten rechte.
Uitgaven van meer dan honderd gulden (f 100,00) behoeven de goedkeuring van voorzitter en
penningmeester.
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Artikel 6.

Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
a.
b.
C.
d.
e.

f.

overlijden;
aftreden volgens het bepaalde in artikel 4;
schriftelijk als bestuurslid bedanken;
verlies van lidmaatschap van D66, indien zulks het gestelde in artikel 26 lid 6 van de
statuten van D66 ontkracht;
verlies van de kwaliteit van hoofdbestuurder van D66 casu quo van lid van de D66-fracties
in Eerste of Tweede Kamer of Europees Parlement, krachtens welke men in het bestuur van
de stichting is benoemd;
ontslag of royement door het stichtingsbestuur op grond van het gestelde onder sub d. of e.,
dan wel krachtens een besluit van het stichtingsbestuur met algemene stemmen van alle
zittende leden van het bestuur, zij het dat betrokkene zich van stemming dient te onthouden.

Artikel 7.

Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of drie bestuursleden dit wensen, doch tenminste
eenmaal per jaar.
Besluiten kunnen slechts genomen worden in een vergadering, waarin tenminste de absolute
meerderheid van de zitting hebbende bestuursleden aanwezig is, en worden genomen met absolute
meerderheid van stemmen, zulks onverminderd het in artikel 6 sub f. en artikel 14 sub a. bepaalde.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 8.

Bestuursleden kunnen alle besluiten, met uitzondering van die onder artikel 6 sub f. en 13 sub a. bedoelde,
welke zij in vergadering kunnen nemen, ook buiten vergadering nemen. Daartoe worden de voorstellen aan
alle bestuursleden toegezonden en een besluit is alsdan genomen, indien zoveel van de zitting hebbende
bestuursleden zich tegenover de secretaris van de stichting, schriftelijk of telegrafisch voor het voorstel
hebben verklaard, als nodig is in een voltallige bestuursvergadering.

Artikel 9.

1.
2.

De stichting heeft een bureau.
De stichting kan de leiding van het bureau toevertrouwen aan een door haar te benoemen directeur
en stelt alsdan diens bevoegdheden vast.

Artikel 10.

1.
2.
3.

Aan de stichting kan worden toegevoegd een raad van advies, die uit ten hoogste elf leden bestaat.
Het stichtingsbestuur regelt in een afzonderlijk reglement de taak en de werkwijze van de raad van
advies.
Het stichtingsbestuur kan personen, van wie in hoge mate een wetenschappelijk inzicht mag worden
verwacht, tot lid van de raad van advies benoemen. Deze benoeming geldt voor de periode van twee
jaar. Herbenoeming van eenzelfde termijn is mogelijk.

Artikel 11.

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
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2.

3.
4.
5.

Voor één april van elk jaar biedt de penningmeester aan het stichtingsbestuur een begroting aan en
voor één juni een door een registeraccountant gecontroleerde balans en een rekening en
verantwoording over het afgelopen boekjaar.
Goedkeuring door het stichtingsbestuur van vermelde jaarstukken strekt tot decharge van het door de
penningmeester gevoerde beheer.
Nadat het stichtingsbestuur de vermelde jaarstukken heeft goedgekeurd, zijn deze ter inzage van het
bestuur van D66.
Indien het bestuur van D66 dit wenst, publiceert het stichtingsbestuur voormelde jaarstukken in een
of meer door het bestuur van D66 aan te wijzen periodieken.

Artikel 12.

Wijziging van deze statuten is mogelijk door een daartoe strekkend besluit van de algemene
ledenvergadering van D66 waarin tenminste vijf procent (5%) van de stemgerechtigde leden bijeen
is, genomen met twee/derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Een wijziging treedt niet eerder in werking, dan nadat een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 13.

De stichting kan worden ontbonden door:
a.
b.
C.

een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering van D66, genomen met een
meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen;
insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het
faillissement wegens de toestand van de boedel;
door de rechter, in de gevallen door de wet bepaald.

Artikel 14.

Bij de ontbinding van de stichting, uit welke oorzaak ook, geschiedt de vereffening met
inachtneming van de desbetreffende bepalingen uit het burgerlijk wetboek.
Het bestuur stelt de bestemming van een batig saldo vast zoveel mogelijk in overeenstemming met
de doelstelling van D66.
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