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Beste leden, 
 
Ondanks veel inspanningen moet het bestuur helaas mededelen dat wij op de ledenvergadering van 
DV 29 oktober 2022 geen wijzigingen van de statuten en het huishoudelijk reglement zullen voorstellen. 
Hieronder proberen we inzicht te geven in de situatie.  
 
Op de ledenvergadering in het voorjaar van 2019 zijn twee statutenwijzigingen aangenomen. Deze 
wijzigingen omvatten samengevat het wijzigen van de bestuurstermijn naar twee jaar, plus een optie tot 
een jaar verlenging; en het wijzigen van het aantal benodigde aanwezige leden voor statutenwijzigingen 
van 75 naar 51 leden. Deze wijzigingen zijn toen met voldoende meerderheid door de ledenvergadering 
aangenomen, maar nooit vastgesteld (en daarmee rechtsgeldig gemaakt) door een notaris.  
 Daarnaast is op 1 juli 2021 de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking 
getreden. Deze wet eist dat bij de eerstvolgende wijziging van statuten, na deze 1 juli 2021, een 
verplichte belet- en ontstentenisbepaling wordt opgenomen in de statuten. Hiervoor is nog geen voorstel 
aan de leden voorgelegd en dus ook nog geen besluit over genomen. Dit is dus wel noodzakelijk om de 
genoemde wijzigingen uit 2019 alsnog te kunnen vastleggen.  
 Concreet brengt dit ons in de volgende situatie. Op dit moment zijn nog 75 aanwezige leden 
nodig om over statutenwijzigingen te kunnen besluiten. Het bestuur heeft geprobeerd de eerdere 
wijziging van het voorjaar 2019 naar 51 leden vast te laten leggen, maar dit is onmogelijk gezien de 
bepaling vanuit de WBTR zoals hiervoor beschreven. De ervaring van de afgelopen jaren en het huidige 
aantal aanmeldingen, maakt ons duidelijk dat het lastig wordt om het aantal van 75 aanwezige leden te 
halen. In dit alles wordt nog geen rekening gehouden met de bepaling uit Statuten Artikel 24 Lid 2 met 
betrekking tot het ten minste acht dagen voor de vergadering een afschrift van de voorstellen op het 
partijbureau van de Staatkundig Gereformeerde Partij ter inzage te leggen tot na afloop van de dag, 
waarop de vergadering wordt gehouden. Dat het bestuur dit nu niet tijdig kan doen, heeft te maken met 
de doorlooptijd van het dossier bij de notaris. 
 
Dit alles heeft het bestuur het volgende doen besluiten. Op 15 december zal in combinatie met de reeds 
geplande activiteit een extra ledenvergadering belegd worden om het artikel met betrekking tot de 
WBTR voor te leggen. Als dit artikel is vastgesteld, kan dit samen met de in het voorjaar 2019 
aangenomen statutenwijzigingen vastgesteld worden door de notaris. Let op: op 15 december hebben 
wij dus minimaal 75 aanwezige leden nodig, we rekenen op je komst. Dit maakt de weg vrij voor het 
behandelen van de andere statutenwijzigingen op de ledenvergadering in het voorjaar van 2023.  
 
Wij begrijpen dat dit geen wenselijke situatie is en wellicht de nodige vragen oproept. Voor verdere 
vragen kan je contact opnemen met Jelmer Kruidenier (secretaris@sgpj.nl). Wij hopen op jullie begrip.  
 
Namens het bestuur van SGP-jongeren, 
Jelmer Kruidenier, secretaris 
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