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1.  

Heden de zeventiende april --------
negentienhonderd vierentachtig verschenen voor mij, --
Meester Lucas Josephus Johannes Maria van Meer, ------
notaris ter standplaats Naaidwijk: ------------------- 
1. de heer Meester PAULUS CORNELIS ADRIANUS HULST,rijks-
ambtenaar, wonende te Zoetermeer, Stadhoudersring 210, 
.volgens zijn verklaring geboren op tien mei negentien-
honderd zevenenvijftig te 's-Gravenhage; ------------- 
2. de heer HENDRIK RUURD JAARSMA, student, wonende te 
Amsterdam, Rustenburgerdwarsstraat 3, volgens zijn 
.verklaring geboren op vierentwintig november negentien-
honderd tweeënzestig te Vriezenveen; ----------------- 
3. de heer ANTONIUS HENDRIKUS SIEPE, zonder beroep, --

wonende te Amsterdam, Tsaar Peterstraat 61  III,  volgens 
zijn verklaring geboren op dertien augustus negentien-
honderd achtenvijftig te Musselkanaal; en ------------ 
4. de heer Meester PETER DE VRIES, student, wonende te 
Leiden, Pelikaanhof 66a, volgens zijn verklaring gebo-
ren op achtentwintig september negentienhonderd ------
zestig te Gouda. --------------------------------------
volgens hun verklaring ten deze handelende in hun 
hoedanigheid van respectievelijk:~ --------------------
voorzitter, secretaris, penningmeester en lid --------
van de te 's-Gravenhage gevestigde vereniging: -------
JONGE DEMOCRATEN, welke vereniging hierna zal worden-
genoemd: de vereniging. -------------------------------
De comparanten verklaarden: --------------------------
De vereniging werd opgericht op een op drie maart 
negentienhonderd vierentachtig gehouden vergadering,--
alwaar tevens haar bestuur werd gekozen. --------------
Zij wordt met ingang van heden geregeerd door --------
de navolgende ---------------------------------------- 



; D1 JONGE 
DEMOCRATEN~ 

- STATUTEN - 
Artikel1. ------------------------------------------- 
1. De vereniging draagt de naam JONGE DEMOCRATEN. ----- 
2. De vereniging heeft haar zetel in 's-Gravenhage.---
Artikel2. ------------------------------------------- 
1. De vereniging stelt zich als een politieke jongeren-
organisatie ten doel om politieke vormingsactiviteiten 
tot stand te brengen ten behoeve van jongeren in over-
eenstemming met de doelstelling van D'66. ------------- 
2. De vereniging tracht haar doel te verwezenlijken --
door het opstellen en uitvoeren van een programma van 
werkzaamheden. ----------------------------------------
Artikel3. -------------------------------------------
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. ------
Artikel4. -------------------------------------------
Het boekjaar van de vereniging valt gelijk met het 
verenigingsjaar en loopt van één februari tot en met - 
eenendertig januari. ----------------------------------
Artikel5. ------------------------------------------- 
1. De vereniging kent alleen gewone leden. ------------- 
2. Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur 
hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig zijn 
toegelaten. Het bestuur kan besluiten de toelating tot 
het lidmaatschap te ontzeggen op grond van de overwe--
ging dat deze toelating naar zijn mening in strijd 
is met de bepalingen van de Statuten of het huishoude-
lijk reglement, dan wel niet in het belang is van de - 
vereniging. -------------------------------------------
Van een tot ontzegging strekken besluit staat beroep - 
open bij de algemene ledenvergadering, hierna in de --
statuten aan te duiden als A.L.V., in gevolge de bij - 
het huishoudelijk reglement vast te stellen procedure. 
3. Alleen diegenen kunnen als lid van de vereniging --
worden toegelaten die bij het begin van het vereni----
gingsjaar de leeftijd van twaalf jaar bereikt hebben,-
doch niet ouder zijn dan dertig jaar. -----------------
Artikel6. ------------------------------------------- 
1. De vereniging kent reunisten en begunstigers. ------ 
2. Reunist is hij/zij die drie jaren lid is geweest --
van de vereniging en een schriftelijk verzoek bij de - 
secretaris van het bestuur ingediend heeft om reunist-
te mogen worden. -------------------------------------- 
3. Begunstigers zijn zij die jaarlijks aan de vereni--
ging een geldelijke bijdrage verlenen, waarvan de 
maximale grootte door de A.L.V. wordt vastgesteld.----
Artikel 7. ------------------------------------------- 
1. De leden hebben, met inachtneming van de bij 
statuten en huishoudelijk reglement vastgestelde -----
regelen, het recht de A.L.V. bij te wonen, daar het --
woord te voeren en een stem uit te brengen. ----------- 
2. Leden kunnen, met inachtneming van de bij statuten 
en huishoudelijk reglement vastgestelde regelen, in --
aanmerking komen tot een benoeming tot: --------------- 
a. lid van het bestuur; ------------------------------ 
b. lid van de door het bestuur of de A.L.V. in te 
stellen comn- issies, werkgroepen of themagroepen. ------ 
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3. De samenstelling en werkwijze van de in lid 2 sub b 
genoemde commissies, themagroepen en werkgroepen wordt 
geregeld bij huishoudelijk reglement en nadere regle- 
menten - -----------------------------------------------

Artikel8 . -------------------------------------------- 
1. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet --
vatbaar voor overdracht of overgang. ------------------ 
Artikel 9 . -------------------------------------------- 
1. Het lidmaatschap eindigt: -------------------------- 
a. door de dood van het lid; -------------------------- 
b. door opzegging van het lid; ------------------------ 
c. door opzegging namens de vereniging. ---------------
Deze kan geschieden indien het lid zijn verplichtingen 
jegens de vereniging niet nakomt, als ook indien van--
de vereniging rederlijkerwijs niet gevergd kan worden 
het lidmaatschap te laten voortduren. -----------------
De opzegging geschiedt door het bestuur; -------------- 
d. door ontzetting. -----------------------------------
Deze kan slechts worden uitgesproken indien een lid in 
strijd handelt met de statuten, reglementen of beslui-
ten der vereniging handelt, dan wel de vereniging op--
onredelijke wijze benadeelt .——  ---------------------

Ontzetting wordt uitgesproken door het bestuur. ------- 
2. Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door op---
zegging.--~--~ ----------------------------------------
Opzegging geschiedt schriftelijk bij de secretaris van 
het bestuur tenminste één maand voor het eindigen van 
het verenigingsjaar.-~ ----- ------------------ 
3. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn 
lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van 
de leden zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te ---- 
sluiten.— -------------------- ~~ --------------------- 
4. Ontzetting door de vereniging kan onmiddellijk ge-
schieden, indien van de vereniging niet gevergd kan --
worden dat zij het lidmaatschap langer laat voortduren. 
5. Een besluit tot ontzetting als bedoeld in lid 1 sub 
d van dit artikel wordt niet genomen dan nadat de be-
trokkene in de gelegenheid is gesteld te worden ge-----
hoord door het bestuur.-~--~~ -------------------- ~ ----
Hij wordt ten spoedigste schriftelijk van dat besluit 
in kennis gesteld met opgave van redenen. -------------
Hem staat binnen een maand na ontvangst van deze ken-
nisgeving beroep open op de A.L.V. ingevolge een bij--
huishoudelijk reglement vastgestelde procedure. -------
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is 
de betrokkene geschorst en kan hij zijn lidmaatschaps-
rechten niet uitoefenen. ------------------------------ 
6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het vere---
nigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijk- 
se bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd. --------
Artikel10. -------------------------------------------
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: -------- 
a. vrijwillige bijdragen; ------------ ----------------- 
b. subsidies; --- _ ---- _________________________________ 
c. erfstellingen, legaten en schenkingen; ------------- 
d. geleende gelden; ------------ _______________________ 
e. opbrengst van vermogen en alle overige baten. ------ 



Artikel 11. . 
1. Het bestuur van de vereniging wordt door de A.L.V. 
benoemd voor een periode van twee jaar. ---------------
Onder een jaar wordt verstaan de periode tussen twee-- 
opeenvolgende jaarlijkse A. L.V. 's. -------------------- 
2. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoog-
ste negen leden en wordt door de A.L.V. in functie ge-
kozen.Een bestuurslid is slechts voor één periode van 
twee jaar herbenoembaar.----~~ ---- ------- ~~  

- 3. Slechts leden kunnen zitting hebben in het bestuur. 
4. Het bestuur is na voorafgaande toestemming van de--
A.L.V.bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot--
het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van register-
goederen en tot het sluiten van overeenkomsten waarbij 
de vereniging zich als borg of hoofdzakelijk mede-----
schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt 
of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een 
derde verbindt. --------------------------------------- 
5. Het bestuur is niet bevoegd tot het nemen van be---
sluiten indien minder dan drie bestuursleden in verga-
dering aanwezig zijn, dan wel het bestuur uit minder---
dan vier in functie zijnde bestuursleden bestaat. ----- 
6. Bestuursfuncties zijn onverenigbaar met andere be-
stuurlijke functies binnen de vereniging.—-* ---------
Artikel12. ------------------------------------------- 
1. Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van--
de vereniging in en buiten rechte. ------------- 
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan 
twee gezamenlijk handelende bestuurders, onder wie in 
elk geval hetzij de voorzitter, hetzij de secretaris--
hetzij de penningmeester.— ------------------ ~ --------
Artikel13. ------------------------------------------- 
1. De bestuurders kunnen ten alle tijde door de A.L.V. 
worden geschorst en ontslagen. ------------------------
Terzake besluit de A.L.V. met een meerderheid van twee/ 
derde van het aantal uitgebrachte stemmen. ------------ 
2. Indien een schorsing niet binnen drie maanden nadat 
zij heeft plaatsgevonden door ontslag is gevolgd, ver-
valt de schorsing en kan de betrokkene terzake van de 
feiten die tot de schorsing geleid hebben niet opnieuw 
geschorst worden. ------------------------------------- 
3. Schorsing heeft tot gevolg dat de betrokkene geen--
bestuursfunctie kan uitoefenen. ----------------------- 
4. Schorsing en ontslag treden in werking terstond na-
dat het desbetreffende besluit is genomen. ------------ 
5. Indien de schorsing of het ontslag tot gevolg heeft 
dat minder dan vier bestuurders in functie blijven,---
benoemt de A.L.V. interim bestuursleden of indien 
noodzakelijk een interim bestuur.~ -----------------
Artikel14. ------------------------------------------- 
1. De A.L.V. wordt gehouden in een door het bestuur --
vastgestelde gemeente . --------------------------------
De A.L.V. komt bijeen op zaterdagen en zondagen, voor-
zover dit geen algemeen erkende christelijke dan wel--
nationale feestdagen zijn. ---------------------------- 
2. Jaarlijks wordt tenminste één A.L.V. gehouden en --
wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, be- 
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houdens verlenging van deze termijn door de A.L.V------
In  deze A.L.V. brengt het bestuur zijn jaarverslag uit 
en doet het onder overlegging van een balans en een ---

staat van baten en lasten en overigens van de nodige--
bescheiden rekening en verantwoording van zijn in het 
afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur. -----------
3. Jaarlijks installeert de A.L.V. aan het begin van--
het verenigingsjaar een kascommissie, bestaande uit --
tenminste twee leden van de vereniging, die niet tevens 
zitting hebben in het bestuur of in een ander orgaan--
van de vereniging dat onder controle van de kascommis- 
siestaat. -------------------------------------------- 
De kascommissie heeft tot taak het controleren van de 
financiële administratie, gevoerd door de penningmees-
ter van de vereniging.— -----------------------------
Deze controle vindt twee maal per jaar plaats, te we- 
ten in maart en september.----~-~ -------- ~ --------- ~-- 
De controle resulteert in een eindverslag, dat op de--
in lid 2 bedoelde jaarlijkse A.L.V. behandeld wordt.-- 
Artikel 15 . ------------------------------------------- 
1. Naast de A.L.V. bedoeld in het vorige artikel wor-
den de A.L.V.'s bijeengeroepen door het bestuur zo 
dikwijls het dit wenselijk oordeelt. ------------------ 
2. Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig--
aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/ 
twintigste gedeelte van de stemmen in een voLtallige--
A.L.V.., is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen 
van een A.L.V. op een termijn van niet langer dan vier 
weken. ------------------------------------------------
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen ge-
volg wordt gegeven, kunnen de verzoekerszelf tot bij-
eenroeping van de A. L .V. overgaan. --------------------- 
3. De bijeenroeping geschiedt door schriftelijke mede-
deling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten- 
minste zeven dagen.-- --- - --------- -- ------ ------------ 
De oproeping wordt verzonden naar het adres hetwelk --
is vermeld in het door het bestuur gehouden ledenregis-
ter.--~ -------------- ~-~~ -----------------------------
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen----
vermeld. ---------------------------------------------- 
4. Indien werd gehandeld in strijd met het bepaalde in 
het vorige lid, kan de A.L.V. niettemin rechtsgeldig--
besluiten, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen --
als gerechtigd is tot het uitbrengen van een/twintig-
ste gedeelte der stemmen zich daartegen verzet. -------
Artikel 16.~ ------- ~ -------------------- ~~ ------------ 
1. De A.L.V. is voor ieder toegankelijk.~ ------------ ~  
2. Stemgerechtigd in de A.L.V.zijn de leden. --------
Ieder van hen heeft een stem.~ ------------------------
Het is niet mogelijk zijn stem door een gemachtigde te 
doen uitbrengen. -------------------------------------- 
3. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de --
A.L.V. stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in --
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het 
bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van--
deA.L.V.. _____________________________________________ 
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4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen 
in de A.L.V. gehouden worden.----~ ------- ~-~ ---------- 
5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of deze sta-
tuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, wor-
den genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.---
Bij staking van stemmen over zaken wordt, behalve ten 
aanzien van een voorstel van orde, onmiddellijk een --
tweede stemming gehouden: staken de stemmen na deze --
tweede stemming wederom dan is het voorstel verworpen. 
Staken de stemmen bij verkiezing van personen dan be-
slist het lot. ----------------------------------------
Indien bij een verkiezing tussen meer dan twee personen 
door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, 
wordt herstemd tussen de twee personen, die het ------
grootste aantal stemmen kregen, zonodig na tussenstem-
ming--------------------------------------------------
Artikel  17. 
1. De A.L.V. wordt geleid door de voorzitter van de --
vereniging of door een lid van de vereniging, gekozen 
door de A.L.V. op voordracht van het bestuur. ---------
Is de voorzitter van het bestuur niet aanwezig en is--
vorenbedoelde voordracht evenmin opgemaakt, dan voor-
ziet de vergadering zelf in haar leiding. ------------- 
2. Het door de voorzitter der A.L.V. uitgesproken oor-
deel, dat door de vergadering een besluit is genomen--
is beslissend.— --------- ~ -----------------------------
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, 
voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vast-
gelegd voorstel . --------------------------------------
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het --
oordeel als hiervoor bedoeld de juistheid daarvan be-
twist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer--
de meerderheid der vergadering of, indien de oorspron-
kelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk ge---
schiedde, een stemgerechtigde dit verlangt. -----------
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen 
van de oorspronkelijke stemming. ---------------------- 
3. Van het ter A.L.V. verhandelde worden notulen ge---
houden door de secretaris of door een door de voorzit-
ter aangewezen persoon. -------------------------------
Deze notulen worden in dezelfde of eerstvolgende A.L.V. 
vastgestld en ten blijke daarvan door de voorzitter--
en de secretaris van die vergadering ondertekend. -----
Artikel 18. 
T. Wijziging van statuten kan slechts plaatshebben 
door een besluit van een A.L.V., waartoe werd opgeroe-
pen met de mededeling dat alsdaar wijziging van statu-
ten zal worden voorgesteld. --------------------------- 
2. Zij die de oproeping tot de A.L.V. ter behandeling 
van een voorstel tot statutenwijziging gedaan hebben, 
moeten tenminste vijf dagen voor de dag der vergade---
ring een afschrift van dat voorstel, waarin de voorge-
stelde wijziging woordelijk is opgenomen, aan de stem-
gerechtigde leden toesturen.— ------------------------ 
3. Tot wijziging van statuten kan door de A.L.V.slechts 
worden besloten met een meerderheid van tenminste drie! 



vierde van het aantal uitgebrachte stemmen in een ver-
gadering waarin tenminste vijf procent van de leden -- 
aanwezig is. __________________________________________ 
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat 
daarvan een notariële akte is opgemaakt. -------------- 
5. Het bepaalde in de leden een en twee van dit arti-
kel is niet van toepassing, indien ter A.L.V. alle 
stemgerechtigden aanwezig zijn en het besluit tot sta-
tutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen. 
6 De bestuurders zijn verplicht een authentiek af----
schrift van de akte van statutenwijziging en een vol-
ledig doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na 
wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het-- 
door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden 
verenigingsregister. ---------------------------------- 
7. De A.L.V. kan slechts tot wijziging van de artike-
len 1, 2, 5 lid 3, en de onderhavige bepaling beslui-
ten, indien dit besluit met algemene stemmen wordt ge-
nomen in een vergadering waarin tenminste vijftig pro-
cent van alle stemgerechtigde leden aanwezig zijn.----
Artikel 19.~ -------------- ~ ---------------------------
f. Het bepaalde in artikel 18 leden 1, 2, 5 en 7 is --
overeenkomstig van toepassing op een besluit van de --
A.L.V. tot ontbinding van de vereniging. -------------- 
2. Tenzij de A.L.V. bij het in het vorig lid bedoelde 
besluit een andere bestemming vaststelt voor het batig 
saldo, komt dit toe aan hen die ten tijde van de ont-
binding lid waren van de vereniging. ------------------ 
3. Tenzij de A.L.V. anders besluit geschiedt de veref-
fening door het 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 20. 
1. De A.L.V.kan een of meerdere reglementen vaststel-
len, 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. ------------ 
3. De bestuurders kunnen ter verantwoording van daden 
gedaan tijdens hun bestuursperiode geen beroep doen op 
onbekendheid met het geldende verenigingsrecht.~ ------
Waarvan akte in minuut, verleden te Naaldwijk op datum 
aan het hoofd dezer gemeld. --------------------------- 
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de 
comparanten, die aan mij, notaris, bekend zijn, hebben 
deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te 
hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daar-
van geen prijs te stellen. --------------------------- 
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Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door 
de comparanten en mij, notaris, ondertekend. ----------
Getekend: P.C.A.Hulst; H.R.Jaarsma; A.H.Siepe; P.de 
Vries; L. J . J .M. van Meer. ----------------------------- 
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