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Heden de negenentwintigste oktober - 

negentienhonderd zesentachtig, verscheen voor mij,  Mr.  
Lodewijk Adrianus Josephus  Melchior  Wilod Versprille, 
notaris ter standplaats Arnhem: ----------------------
de heer  Mr.  Jan Alexander Alferink, kandidaat-notaris, 
wonende te Arnhem, -----------------------------------
ten deze handelende als lasthebber van: -------------- 
1. de beer Hendrik Ruurd Jaarsma, student, wonende te 

1078  XD  Amsterdam, Molenbeekstraat 18-111, geboren 
te Vriezenveen op vierentwintig november negentien-
honderdtweeënzestig. -------------- --------------- 

2. de heer Adriaan Johannes Thomas van Dalen, student, 
wonende te 3034  XD  Rotterdam, Boezemlaan 37B, gebo-
ren te Hullegom op zestien januari negentienhonderd 
vijfenzestig, ---------- --------------------------- 

3. de heer Rudi van der Steeg, student, wonende te 
1079  WS  Amsterdam, Kribbestraat 22-I, geboren te 
Nieuwe-Amstel op vijfentwintig december negentien- 
honderd eenenzestig. ------------------------------

die bij het verstrekken van de last handelden in hun 
hoedanigheid van respectievelijk, voorzitter, secreta-
ris en penningmeester van de te 's-Gravenhage geves-
tigde vereniging JONGE DEMOCRATEN en deze vereniging 
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigende. -----------
Blijkende van voormelde lastgevingen uit drie onder-
handse akten van volmacht, welke na conform de wet 
voor echt erkend en getekend te zijn aan deze akte 

zijn gehecht. ----------------------------------------
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde: ------
- dat voormelde vereniging werd opgericht op drie 

maart negentienhonderd vierentachtig; -------------
- dat de statuten van voormelde vereniging werden 

vastgelegd in een notariële akte, verleden op ze- 
ventien april negentienhonderd vierentachtig; -----

- dat de vereniging is ingeschreven in het ver- 
enigingenregister bij de Kamer van Koophandel te 
Den Haag onder nummer V 411132; -------------------

- dat de algemene ledenvergadering van de te 's-Gra- 
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venhage gevestigde vereniging: JONGE DEMOCRATEN 
gehouden op een februari negentienhonderd zesen-
tachtig met inachtneming van de wettelijke en sta-
tutaire vereisten, besloten heeft om de statuten 
van de vereniging algeheel te wijzigen. 

Een uittreksel uit de notulen van de betreffende ver-
gadering is aan deze akte gehecht. 
De comparant verklaarde ter uitvoering van het voren-
staande de statuten gewijzigd vast te stellen, als 

volgt: ------- 

- STATUTEN 

Artikel 1, 
1. De vereniging draagt de naam JONGE DEMOCRATEN. 

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

Artikel 2, ------------------------------------------- 
1. De vereniging stelt zich als een politieke jongeren-

organisatie ten doel om politieke vormingsactivi-
teiten tot stand te brengen ten behoeve van jonge-
ren 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. ----------- -

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
Artikel4. -------------------------------------------
Het boekjaar van de vereniging valt gelijk met het 
verenigingsjaar en loopt van één januari tot en met 
éénendertig december. -------------------------------

Artikel5. ------------------------------------------- 
1. De vereniging kent alleen gewone leden. 

2. Leden zijn zij die zich als lid bij het landelijk 
bestuur hebben aangemeld en door het landelijk be-
stuur als zodanig zijn toegelaten. Het landelijk 
bestuur kan besluiten de toelating tot het lidmaat-
schap te ontzeggen op grond van de overweging dat 
deze toelating naar zijn mening in strijd is met de 
bepalingen van de statuten of het huishoudelijk 

reglement, dan wel niet in het belang is van de. 



vereniging, 

Van een tot ontzegging strekkend besluit staat be-

roep open bij de algemene ledenvergadering, hierna 

in de statuten aan te duiden als "A.L.V.", in ge-

volge 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 ver-

enigingsjaar de leeftijd van twaalf bereikt hebben, 

doch niet ouder zijn dan dertig, 

Artikel 6. 

1, De vereniging kent reünisten en begunstigers. 

2. Reünist is hij/zij die drie jaren lid is geweest 

van de vereniging en een schriftelijk verzoek bij 

de algemeen secretaris van het landelijk bestuur 

ingediend heeft om reünist te mogen worden. ------- 
3. Begunstigers zijn zij die jaarlijks aan de ver-

eniging een geldelijke bijdrage verlenen, waarvan 

de maximale grootte door de A.L.V. wordt vastge-
steld - 
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1. De leden hebben, met inachtneming van de bij sta-

tuten en huishoudelijk reglement vastgestelde rege-
len, 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 landelijk bestuur; 

b. lid van de door het landelijk bestuur of de 

A.L.V. in te stellen commissies, werkgroepen of 

themagroepen. 

3. De samenstelling en werkwijze van de in lid 2 sub b 

genoemde commissies, themagroepen of werkgroepen 

wordt geregeld bij huishoudelijk reglement en nade-

re reglementen. - 

Artikel 8. 

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 ver- 

plichtingen namens de vereniging niet nakomt, 

als ook indien van de vereniging redelijkerwijs 

niet gevergd kan worden het lidmaatschap te 

laten voortduren. 

De opzegging geschiedt door het landelijk be-

stuur; 

d. door ontzetting. 

Deze kan slechts worden uitgesproken indien een 

lid in strijd handelt met de statuten, regle-
menten of besluiten der vereniging, dan wel de 

vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

Ontzetting wordt uitgesproken door het landelijk 

bestuur. 

e. als een lid bij aanvang van een nieuw vereni-
gingsjaar ouder dan dertig jaar is. 

2. Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door op-

zegging - 

Opzegging geschiedt schriftelijk bij de algemeen 

secretaris van het landelijk 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 voort-

duren. 
5. Van een besluit tot ontzetting als bedoeld in lid 1 

sub d van dit artikel wordt de betrokkene ten spoe-

digste schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte 

gesteld. Hem staat binnen één maand na ontvangst 

van deze kennisgeving beroep open ingevolge een bij 

huishoudelijk reglement vastgestelde procedure. 
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6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het ver-

enigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de 

jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschul-

digd. 

Artikel 10. 
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 

a. jaarlijkse bijdragen; 

b. vrijwillige bijdragen; 

c. subsidies; 

d, erfstellingen, legaten en schenkingen; 

e. geleende gelden; 

f, opbrengst van vermogen en alle overige baten. 

Artikel 11. 

1. Het landelijk bestuur van de vereniging, hierna aan 

te duiden als "L.B.", 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 L.B. bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste 

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 L.B. 

4. Het L.B. is na voorafgaande toestemming van de 

A.L.V. bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten 

tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van re-

gistergoederen en tot het sluiten van overeenkom-

sten waarbij de vereniging zich als borg of hoofd-

zakelijk mede schuldenaar verbindt, zich voor een 

derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling 

voor de schuld van een derde verbindt. 

5. Het L.B. is niet bevoegd tot het nemen van beslui-

ten indien minder dan drie bestuursleden in verga-

dering aanwezig zijn, dan wel het L.B. uit minder 

dan vier in functie zijnde bestuursleden bestaat. - 

6. L.B.-functies zijn onverenigbaar met andere be-

stuurlijke functies binnen de vereniging. ---------

Artikel 12. 

1. Het L.B. 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 alge-

meen secretaris, hetzij de penningmeester. 

Artikel 13, ---------------------- -------------------- 

1. De bestuurders kunnen ten  alien  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, 

vervalt de schorsing en kan de betrokkene terzake 

van de feiten die tot schorsing geleid hebben niet 

opnieuw geschorst worden. - 

3. Schorsing heeft tot gevolg dat de betrokkene geen 

L.B.-functie kan uitoefenen. 

4. Schorsing en ontslag treden in werking terstond 

nadat 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 L.E. 

Art1tc1 1/1 - 

1. De A.L.V. wordt gehouden in een door het L.B. vast-
gestelde gemeente. 

De A.L.V. komt bijeen op zaterdagen en zondagen, 

voorzover dit geen algemeen erkende feestdagen 

zijn. -- --- 

2. Jaarlijks wordt tenminste één A.L.V. gehouden en 

wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, 

behoudens verlenging van deze termijn door de 

A.L.V. - 

In deze A.L.V. brengt het L.B. zijn jaarverslag uit 

en doet het onder overlegging van een balans en een 

staat van baten en lasten en overigens van de no-

dige bescheiden rekening en verantwoording van zijn 

in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur, 

tenzij de A.L.V. voor één april wordt gehouden, in 



dat geval wordt een tweede A.L.V. gehouden voor het 

afleggen van de boven omschreven verantwoording, -- 
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 te-

vens zitting hebben in het L.B. of in een ander or-

gaan van de vereniging dat onder controle van de 

kascommissie staat. De kascommissie heeft tot taak 

het controleren van de financiële administratie, 

gevoerd door de penningmeester van de vereniging. 

Het L.B. is verplicht aan de kascomuiissie 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 ge-

ven. 
De controle vindt tenminste twee maal per jaar 

plaats, in ieder geval in maart en september. 

De controle resulteert in een eindverslag, dat op 

de in lid 2 bedoelde jaarlijkse A.L.V. behandeld 

wordt. De last van de kascommissie kan te  alien  

tijde door de A.L.V. worden herroepen, doch slechts 

door de benoeming van een andere kascommissie. De 

goedkeuring van de rekening en verantwoording door 

de A.L.V. ontheft het L.B. van zijn aansprakelijk-

heid voor het in het verstreken verenigingsjaar 

gevoerde beleid. 

4. Het L.B. is verplicht de financiële administratie 

van de vereniging tien jaar lang te bewaren. 

Artikel 15. 

1. Naast de A.L.V. bedoeld in het vorige artikel wor-

den de A.L.V.'s bijeengeroepen door het L.B. zo 

dikwijls het dit wenselijk oordeelt. 

2. Op schriftelijk verzoek van tenminste drie algemene 

regio vergaderingen of 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 L.B. verplicht tot het bijeenroepen van een 

A.L.V. op een termijn van niet langer dan vier 

weken. 
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Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen 

gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot 

bijeenroepeing van de A.L.V. overgaan. 

3. De bijeenroeping geschiedt door schriftelijke mede-

deling aan de stemgerechtigden, welke tenminste ze-

ven dagen voor de betreffende A.L.V. wordt verzon-

den - 

De oproeping wordt verzonden naar het adres hetwelk 

is vermeld in het door het L.B. gehouden ledenre-

gister. - 

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwer- 

pen vermeld, - 

4. Indien werd gehandeld in strijd met het bepaalde in 

het vorige lid, kan de A.L.V. niettemin rechtsgel-

dig besluiten, tenzij een zodanig aantal der aanwe-

zigen als gerechtigd is tot het uitbrengen van een/ 

twintigste gedeelte der stemmen zich daartegen ver-

zet. 
Â v -it.1  it;  ------------------------------------------ 

1. De A.L.V. is voor iedereen toegankelijk. 

2. Ieder ter vergadering aanwezig stemgerechtigd lid 

heeft één 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 L.B. genomen, dezelfde kracht als een besluit 

van de A.L.V. 

4. Alle besluiten waaromtrent hij de wet of deze sta-

tuten geen grotere meerderheid is, voorgeschreven, 

worden genomen hij volstrekte meerderheid van stem-

men. 

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 stemming wederom dan is 

het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij ver--  - 

kiezing van personen dan beslist het lot, ---------

Indien bij een verkiezing tussen meer dan twee per- 



-9 
sonen door niemand een volstrekte meerderheid is 

verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, 

die het grootste aantal stemmen kregen, zo-nodig na 

tussenstemrning. 

Artikel 17. 

1. De A.L.V. wordt geleid door én of meer leden van 

de vereniging, gekozen door de A.L.V. op voordracht 

van het L.B. Is vorenbedoelde voordracht niet opge-

maakt, dan voorziet de vergadering zelf in haar 

leiding. 

2. De A.L.V. benoemt op voordracht van het L.B. een 

notulen- en stemcommissie, die bestaat uit leden 

van de vereniging. De stemcommissie beslist ter 

vergadering bindend of de A.L.V. een besluit geno-

men heeft. De notulen commissie bepaalt, indien er 

wordt gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd 

voorstel, de inhoud daarvan. 

Wordt echter de juistheid van het oordeel van de 

stemcommissie of van de formulering van het voor-

stel van de notulencommissie onmiddellijk na het 

uitspreken daarvan betwist, dan vindt een nieuwe 

stemming plaats wanneer de meerderheid dit verlangt 

of, indien de stemming niet hoofdelijk of schrifte-

lijk geschiedde, een stemgerechtigde dit vraagt. 

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsge-

volgen van de oorspronkelijke stemming. 

3, Van het ter A.L.V. behandelde worden notulen ge-

houden door de notulencommissie. De notulen worden 

zo spoedig mogelijk vastgesteld door de notulen-

commissie in samenspraak met de congresvoorzit-

ter(s) en de stemcommissie. Een ten blijke van 

goedkeuring door de voorzitter en de algemeen se-

cretaris van de vereniging ondertekend exemplaar 

ligt vanaf twee maanden na de betreffende A.L.V. op 

het landelijke secretariaat ter inzage. Op deze 

tekst staat beroep open op de eerstvolgende A.L.V. 

Artikel18. ------------------------------------------ 

1. Wijziging van statuten kan slechts plaatshebben 

door een besluit van een A.L.V., waartoe werd op- 



geroepen met de mededeling dat alsdaar wijziging 

van statuten zal worden voorgesteld. 

2. Zij die de oproeping tot de A.L.V. ter behandeling 

van een voorstel tot statutenwijziging gedaan heb-

ben, moeten tenminste vijf dagen voor de dag der 

vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin 

de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, 

aan de stemgerechtigde leden toesturen, 

3. Tot wijziging van statuten kan door de A.L.V. 

slechts worden besloten met een meerderheid van 

tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte 

stemmen in een 'vergadering waarin tenminste vijf 

procent van de stemgerechtigde leden aanwezig is. - 

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat 

daarvan een riotariële akte is opgemaakt. 

5. Het bepaalde ir, 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 

statutenwijziging met algemene stemmen wordt aan-

genomen. --------- ------------- ------ -- -- ---------- 

6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek af- 

schrift van de akte van statutenwijziging en een 

volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals 

deze na wijziging luiden, neer te leggen ten kan-

tore  van het door de Kamer van Koophandel en Fa-

brieken gehouden vereriigingsregister, - ------------ 

7. De A.L.V. kan slechts tot wijziging van de artike-

len 1, 2, 5 lid 3, en de onderhavige bepaling 

besluiten, indien dit besluit met algemene stemmen 

wordt genomen in eer vergadering waarin tenminste 

vijftig procent van alle stemgerechtigde leden 

aanwezig zijn. - - -------------- - 

1Q 

1. 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 vorige lid bedoelde 

besluit een andere bestemming vaststelt voor het 

batig saldo, komt dit aan hen toe die ten tijde van 



de ontbinding lid waren van de vereniging. 

3. Tenzij de A.L.V. anders besluit geschiedt de ver-
effening 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". 
A-1-flrc1 9fl 

1, De A.L.V. kan een of meerdere reglementen vast-
stellen, waarin onderwerpen 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. 

De comparant is mij, notaris, bekend. 

Waarvan akte, 

in minuut is verleden te Arnhem op de datum als in het 

hoofd dezer akte vermeld. 

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de 

verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud 

van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige 

voorlezing daarvan geen prijs te stellen. 

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onder-

tekend door de verschenen persoon en mij, notaris. 

Getekend: X. Alferink; L. Wilod Versprille. 
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