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STATUTEN 

VAN DE VERENIGING ‘SGP-jongeren’ 
 

NAAM, ZETEL EN DUUR 

Artikel 1 

1. De vereniging draagt de naam: SGP-jongeren. 

2. De vereniging is gevestigd te Rotterdam. 

3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

 

GRONDSLAG EN DOEL 

Artikel 2 

1. De vereniging heeft als grondslag het Woord des Heeren, zoals daarvan belijdenis wordt gedaan in de artikelen 

2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Zij onderschrijft geheel en onvoorwaardelijk de Drie 

Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld door de Nationale Synode gehouden te Dordrecht in de 

jaren 1618 en 1619. Zij belijdt mitsdien het absolute gezag van Gods Woord (naar de zuivere Statenvertaling) 

over alle terreinen des levens en derhalve mede over het terrein van het staatkundige en maatschappelijke leven 

zoals nader uitgewerkt in het Program van Beginselen van de Staatkundig Gereformeerde Partij (hierna: SGP). 

2. De vereniging heeft ten doel het bevorderen bij haar leden van de kennis van en de liefde voor de beginselen 

en het doel van de Staatkundig Gereformeerde Partij, zoals deze zijn neergelegd in het in lid 1 bedoelde Program 

van Beginselen. 

3. De vereniging probeert dit doel te bereiken door het verspreiden van informatie, het geven van adviezen en 

voorlichting en het aangaan van het maatschappelijk debat. 

 

LIDMAATSCHAP 

Artikel 3  Leden 

1. De vereniging kent gewone leden en aspirant-leden. 

2. Gewone leden en aspirant-leden zijn zij die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 

4, tweede lid. 

3. Een aspirant-lid dat de in het huishoudelijk reglement bepaalde maximumleeftijd voor het aspirant-

lidmaatschap heeft overschreden, wordt van rechtswege gewoon lid. 

4. Het bestuur houdt een register waarin de namen, adressen, geboortedata en geslacht van alle leden zijn 

opgenomen. 

 

Artikel 4  Aanmelding en toelating 

1. Aanmelding voor het lidmaatschap en voor het aspirant-lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het bestuur. 

Het bestuur beslist over de toelating. 

2. Voor toelating tot het lidmaatschap en voor toelating tot het aspirant-lidmaatschap wordt in het huishoudelijk 

reglement een minimum- en een maximumleeftijd vastgesteld. 

3. Bij niet-toelating wordt dit schriftelijk met redenen omkleed aan de betrokkene medegedeeld. In afwijking 

van het bepaalde in artikel 2:33 van het Burgerlijk Wetboek is de ledenvergadering niet bevoegd om bij niet-

toelating door het bestuur alsnog tot toelating te besluiten. Wel kan de betrokkene zich wenden tot de in artikel 

11 bedoelde commissie, die over de klacht een advies uitbrengt aan het bestuur. Het bestuur is bevoegd om dan 

alsnog tot toelating te besluiten. 

 

 

Artikel 5  Schorsing 
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1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste drie maanden, indien het lid bij 

herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door zijn handelen of niet-handelen het 

belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. 

2. Indien na verloop van de termijn van drie maanden het lidmaatschap niet namens de vereniging is opgezegd 

of het lid is ontzet, eindigt de schorsing van rechtswege. 

3. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet 

worden uitgeoefend. 

 

Artikel 6  Einde lidmaatschap 

1. Het lidmaatschap eindigt: 

    a. door het overlijden van het lid; 

    b. door schriftelijke opzegging door het lid; 

    c. door schriftelijke opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden 

aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen (daaronder begrepen het overschrijden van de 

maximumleeftijd zoals vastgesteld in het huishoudelijk reglement), wanneer hij zijn verplichtingen jegens 

de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 

lidmaatschap te laten voortduren; of 

    d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, 

reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Opzegging van het lidmaatschap namens de 

vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een 

opzegtermijn van een maand. 

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar 

en met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. 

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het tweede en derde lid doet het lidmaatschap eindigen op het 

vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd. 

5. Indien redelijkerwijs niet van de vereniging dan wel het lid gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 

voortduren, kan het lidmaatschap in afwijking van het bepaalde in het tweede en derde lid met onmiddellijke 

ingang beëindigd worden. 

6. Een lid kan het lidmaatschap onmiddellijk opzeggen wanneer hij op de hoogte wordt gebracht van een besluit 

waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard. Echter wanneer een dergelijk besluit 

hem ten minste twee maanden voor het begin van het verenigingsjaar waarop dit besluit betrekking heeft, is 

medegedeeld, geldt de normale opzegtermijn. 

7. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 

8. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de 

vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit 

het lidmaatschap, staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit 

beroep open op de ledenvergadering. Het lid wordt daartoe onverwijld schriftelijk van het besluit met opgave 

van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

 

BESTUUR 

Artikel 7  Benoeming 

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van zeven of meer meerderjarige personen. De ledenvergadering 

stelt het aantal bestuursleden vast. 

2. Alleen gewone leden van de vereniging zijn benoembaar tot bestuurslid. Personen in dienst van de vereniging 

zomede hun echtgenoten, kunnen geen deel van het bestuur uitmaken.  
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3. De voorzitter van de vereniging wordt benoemd door het Hoofdbestuur van de Staatkundig Gereformeerde 

Partij. De benoeming van de overige bestuursleden geschiedt door de ledenvergadering. Kandidaatstelling van 

de door de ledenvergadering te benoemen bestuursleden kan geschieden door het bestuur of door ten minste 

vijftig gewone leden. Een voordracht voor benoeming wordt bij de oproeping voor de ledenvergadering 

meegedeeld. 

4. Alle bestuursleden worden benoemd voor een periode van twee jaar, met de mogelijkheid om deze termijn 

met een jaar te verlengen, zonder daarvoor opnieuw gekozen te hoeven worden. Zij worden benoemd zonder 

portefeuille, met uitzondering van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. 

 

Artikel 8  Einde bestuurslidmaatschap 

1. Een bestuurslid kan door de ledenvergadering te allen tijde worden geschorst of ontslagen, mits het besluit 

daartoe wordt genomen met ten minste een tweederdemeerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Een 

schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt na het verloop van 

die termijn. 

2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 

    a. door het eindigen van de in artikel 7, lid 4, bedoelde periode van drie jaar; 

    b. door ontslagname door het bestuurslid met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie      

maanden; of 

    c. door verlies van handelingsbekwaamheid. 

 

Artikel 9  Bestuurstaak en vertegenwoordiging 

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. 

2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen 

of tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar 

verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. 

3. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het gehele bestuur, en bovendien door twee gezamenlijk 

handelende bestuursleden. 

 

Artikel 10 Financiële administratie 

1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december daaraanvolgende. Het boekjaar van de 

vereniging valt samen met het kalenderjaar. 

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat 

daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 

3. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in het lid 2 en in artikel 13, lid2 , ten minste zeven jaren lang 

te bewaren. 

 

ADVIESCOMMISSIE 

Artikel 11 

1. De vereniging kent een adviescommissie. Deze commissie heeft behoudens haar overige statutaire taken tot 

doel om het bestuur te adviseren bij de voordracht van kandidaat-bestuursleden. 

2. In het huishoudelijk reglement van de vereniging wordt de samenstelling van de adviescommissie, de wijze 

van benoeming van haar leden en een nadere regeling omtrent de werkwijze van de adviescommissie 

vastgesteld. 

 

LEDENVERGADERING 

Artikel 12 Ledenvergadering 
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1. Het bestuur is bevoegd een ledenvergadering te beleggen wanneer het dit nodig acht of wanneer het daartoe 

volgens de wet of de statuten verplicht is. 

2. Op schriftelijk verzoek van ten minste vijftig leden (of -indien dit aantal lager is- een zodanig aantal leden als 

bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende deel van de stemmen in de ledenvergadering), is het bestuur 

verplicht tot het bijeenroepen van een ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na 

indiening van het verzoek. Het verzoek dient een opgave van de te behandelen onderwerpen te bevatten. 

Wanneer het bestuur niet binnen veertien dagen aan het verzoek gevolg geeft, kunnen de verzoekers zelf tot 

die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de ledenvergadering bijeen roept. 

 

Artikel 13 Jaarvergadering 

1. Jaarlijks wordt ten minste een ledenvergadering gehouden, uiterlijk zes maanden na afloop van het 

verenigingsjaar. 

2. Het bestuur brengt in deze ledenvergadering zijn jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging 

en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting daarop ter 

goedkeuring voor aan de ledenvergadering. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; 

ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding 

gemaakt. 

3. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de ledenvergadering niet 

overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk 

Wetboek, dan benoemt de ledenvergadering jaarlijks een commissie van ten minste drie leden die geen deel 

van het bestuur mogen uitmaken. 

4. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde 

inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en 

bescheiden van de vereniging te geven. 

5. De commissie onderzoekt de in lid 2 bedoelde stukken en brengt aan de ledenvergadering schriftelijk verslag 

uit van haar bevindingen. 

 

Artikel 14 Bijeenroeping 

De ledenvergaderingen worden bijeen geroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt aan de adressen van 

de leden volgens het door het bestuur te houden register, waarin namen en adressen van alle leden zijn 

opgenomen. De termijn voor oproeping bedraagt ten minste vier weken. De oproeping dient behalve tijd en 

plaats van de vergadering tevens de agenda te vermelden. 

 

Artikel 15 Toegang 

1. Tot de ledenvergadering worden alle gewone leden en aspirant-leden toegelaten. 

2. Over toelating van andere dan in het eerste lid genoemde personen beslist het bestuur. 

3. Het bestuur heeft het recht leden die geschorst zijn de toegang tot de ledenvergadering te ontzeggen.  

 

Artikel 16 Rechten 

1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5, lid 2, hebben zowel gewone leden als aspirant-leden hebben 

het recht om het woord te voeren. 

2. Alleen gewone leden hebben stemrecht, eveneens met inachtneming van het bepaalde in artikel 5,  lid 3. 

 

Artikel 17 Stemmingen 

1. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met gewone meerderheid 

van stemmen.  
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2. Over zaken wordt mondeling of bij handopsteken gestemd. Bij staken van stemmen over zaken wordt het 

voorstel geacht te zijn verworpen. 

3. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

Wordt bij een verkiezing van personen bij de eerste stemming geen gewone meerderheid behaald, dan vindt 

een tweede vrije stemming plaats. Verkrijgt ook dan niemand de gewone meerderheid, dan vindt herstemming 

plaats tussen de twee personen die bij die tweede stemming het hoogste aantal stemmen op zich verenigden. 

Behalen meer dan twee personen het hoogste aantal stemmen, dan delen deze allen in de herstemming. Bij 

staking van stemmen of bij het alsdan niet behalen van de gewone meerderheid van stemmen wordt degene 

die het hoogste aantal stemmen op zich verenigde, geacht te zijn verkozen. Is het hoogste aantal stemmen door 

meer dan een persoon behaald, dan wordt de oudste in jaren geacht te zijn gekozen. 

4. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 

 

Artikel 18 Wijziging en indiening van voorstellen 

1. Ten aanzien van door het bestuur aan de ledenvergadering gedane voorstellen heeft elk gewoon lid, 

behoudens gewone leden die geschorst zijn, het recht wijzigingen voor te stellen. Een voorstel tot wijziging dient 

ten minste drie weken voorafgaand aan de vergadering bij het bestuur te zijn ingediend. 

2. Elk gewoon lid, behoudens gewone leden die geschorst zijn, heeft het recht uit eigen beweging voorstellen 

bij het bestuur in te dienen. 

3. De in het lid 2 genoemde voorstellen dienen ten minste drie weken voor de datum van de ledenvergadering 

schriftelijk te zijn ingediend. 

4. Het bestuur verspreid de verzoeken tot wijziging van haar voorstellen en door gewone leden uit eigen 

beweging ingediende voorstellen onder alle leden, voorzien van een preadvies, uiterlijk een week voorafgaande 

aan de ledenvergadering. 

 

Artikel 19 Moties 

1. Elk gewoon lid heeft het recht in de ledenvergadering een motie in te dienen dan wel mede te ondertekenen. 

Een motie roept het bestuur op tot handelen of nalaten.   

2. Indien de motie drie weken voor aanvang van de ledenvergadering wordt ingediend, wordt deze door het 

bestuur voorzien van een preadvies aan de leden verzonden. 

3. De indiener van de motie wordt ter vergadering in de gelegenheid gesteld de motie te motiveren. De motie 

wordt ter vergadering door het bestuur van een gemotiveerd stemadvies voorzien. Gewone leden worden ter 

vergadering in de gelegenheid gesteld een stemverklaring af te leggen.  

4. Een motie wordt aangenomen met gewone meerderheid van stemmen.  

5. Het bestuur ligt toe hoe zij aan die motie invulling gaat geven. Wanneer het bestuur een motie niet uitvoert, 

doet zij dit met redenen omkleed. 

6. Geschorste gewone leden kunnen van de in dit artikel bedoelde rechten geen gebruik maken.  

 

 

 

GELDMIDDELEN 

Artikel 20 Wettige baten 

1. De geldmiddelen kan de vereniging verkrijgen uit bijdragen van de leden, subsidies en alle andere wettige 

baten. 

2. Erfstellingen mogen slechts aanvaard worden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. 

 

Artikel 21 Ledenbijdrage 
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1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, waarvan de hoogte bij het huishoudelijk 

reglement wordt bepaald. 

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het 

betalen van een bijdrage te verlenen. 

3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de financiële bijdrage voor het 

lopende verenigingsjaar verschuldigd. 

 

COMMISSIES 

Artikel 22 

1. Het bestuur heeft de bevoegdheid om commissies in te stellen, bestaande uit ten minste twee leden, welke 

door het bestuur worden benoemd en ontslagen. De commissies zijn verantwoording schuldig aan het bestuur. 

2. Indien en voor zover het huishoudelijk reglement van de vereniging daarin niet voorziet, stelt het bestuur de 

taken, bevoegdheden en werkwijze van iedere commissie vast. 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Artikel 23 

1. Naast de statuten, wordt door de ledenvergadering een huishoudelijk reglement vastgesteld. 

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet (ook voor zover deze geen dwingend recht 

bevat) of met de statuten. 

3. Het huishoudelijk reglement kan bij gewone meerderheid van stemmen door de ledenvergadering worden 

gewijzigd.  

4. In afwijking van het lid 3 van dit artikel is voor een wijziging van het huishoudelijk reglement die betrekking 

heeft op (het functioneren van) een of meer van de in artikel 22 bedoelde commissies het bepaalde in artikel 

24, eerste tot en met lid 3, van overeenkomstige toepassing.  

 

STATUTENWIJZIGING 

Artikel 24 

1. In de statuten van de vereniging kan alleen verandering worden gebracht door een besluit van een 

ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden 

voorgesteld. 

2. Zij die de oproeping tot de ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben 

gedaan, moeten ten minste acht dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de 

voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op het partijbureau van de Staatkundig Gereformeerde Partij 

ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Elk lid kan op verzoek een 

afschrift toegestuurd krijgen. 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derde de geldig uitgebrachte stemmen in een 

vergadering waar ten minste 51 gewone leden aanwezig zijn. Indien in een ledenvergadering waarin een voorstel 

tot statutenwijziging aan de orde is niet ten minste 51 leden aanwezig zijn, dan kan het besluit tot 

statutenwijziging behandeld worden op een nieuwe ledenvergadering. In deze ledenvergadering kan ditzelfde 

besluit tot statutenwijziging worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de 

uitgebrachte stemmen wanneer er ten minste dertig gewone leden aanwezig zijn.  

4. Het bepaalde in artikel 2 lid 1 en lid 2 alsmede het bepaalde in dit lid kan niet worden gewijzigd. 

5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Elk bestuurslid 

is bevoegd tot het doen opmaken en tekenen van die akte. De bestuursleden zijn verplicht een afschrift van deze 

wijziging en van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel. 
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6. Wijziging van deze statuten behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het Hoofdbestuur van de 

Staatkundig Gereformeerde Partij. 

 

ONTBINDING EN VEREFFENING 

Artikel 25 

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ledenvergadering. Het bepaalde in lid 1, 2, 3 

en 5 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. 

2. De ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het eventueel 

batig saldo, met dien verstande dat een eventueel batig saldo dient toe te komen aan een algemeen nut 

beogende instelling met een soortgelijk doel. 

3. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen, tenzij de ledenvergadering anders beslist. 

4. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. 

 

SLOTBEPALINGEN 

Artikel 26 

In alle gevallen waarin deze statuten, de wet of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur. 

 

Artikel 27 

Deze statuten treden in werking op een maart tweeduizendvijftien. 
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

VAN DE VERENIGING ‘SGP-jongeren’ 
 

DEEL 1 REGELINGEN TEN AANZIEN VAN HET LANDELIJK BESTUUR 

 

Artikel 1  Functieverdeling 

De bestuursleden verdelen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7,  lid 3 en 4 van de statuten, de 

daarvoor in aanmerking komende functies in onderling overleg. Wanneer dit niet tot overeenstemming leidt 

beslist de voorzitter. 

 

Artikel 2  Over de voorzitter 

1. De voorzitter is belast met het toezicht op het algemeen beleid en voorts met de leiding van de 

ledenvergaderingen en de bestuursvergaderingen. Elke vergadering wordt geopend met lezen van een gedeelte 

uit Gods Woord en met gebed, terwijl deze vergaderingen met dankgebed gesloten worden. 

2. De voorzitter heeft het recht de bespreking over een bepaald onderwerp te sluiten, tenzij tenminste twee 

derde van het aantal der aanwezige stemgerechtigde personen voortzetting daarvan wenst. 

 

Artikel 3  Over de secretaris 

1. De secretaris is belast met het bijeenroepen van de ledenvergaderingen en de bestuursvergaderingen. Onder 

zijn/haar verantwoordelijkheid wordt nauwkeurig aantekening gehouden van hetgeen in de vergaderingen 

wordt verhandeld. Hij/zij voert de correspondentie van de vereniging en beheert het archief. Voorts draagt hij/zij 

er zorg voor, dat op elke vergadering een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement aanwezig 

zijn. 

2. Op de ledenvergadering, bedoeld in artikel 13, lid 1 van de statuten, brengt de secretaris het jaarverslag van 

de vereniging uit. 

 

Artikel 4  Over de penningmeester 

1. De penningmeester is belast met de financiële administratie van de vereniging. Hij/zij beheert namens het 

bestuur het vermogen van de vereniging en draagt zorg voor de inning van de gelden en het doen van de 

betalingen. Hij/zij heeft de zorg voor een nauwkeurige boekhouding. Elke uitgave moet zoveel mogelijk gedekt 

zijn door een bewijsstuk. Hij/zij is verplicht te allen tijde aan het bestuur inzage te geven in kas en bescheiden 

en desgevraagd verantwoording af te leggen van zijn/haar financieel beheer. Eens per kwartaal doet hij/zij 

tijdens een bestuursvergadering verslag van de financiële toestand van de vereniging. 

3. Op de ledenvergadering, als bedoeld in artikel 13 lid 1 van de statuten, brengt de penningmeester verslag uit 

van het financieel beleid over het afgelopen boekjaar. 

 

Artikel 5  Bestuursvergaderingen 

1. Het bestuur is verplicht ten minste vier maal per jaar bijeen te komen. Het vergadert voorts zo dikwijls de 

voorzitter of ten minste drie bestuursleden dit in belang van de vereniging nodig oordelen. 

2. Een bestuursvergadering wordt door de secretaris ten minste tien dagen tevoren schriftelijk bijeen geroepen. 

 

Artikel 6  Besluitvorming 

Het bestuur is tot het nemen van wettige besluiten slechts bevoegd indien ten minste de meerderheid van de 

in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig is. Is het vereiste aantal bestuursleden niet aanwezig, 

dan kan op de eerstvolgende bestuursvergadering, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden, over de 

onderwerpen die in de eerstbedoelde bestuursvergadering aan de orde zijn geweest, worden beslist. 
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Artikel 7  Benoeming bestuursleden 

1. Bestuursleden die zonder portefeuille gekozen worden kunnen intern van functie wisselen zonder 

herverkiezing tijdens de ledenvergadering. Bij een interne wisseling zal de adviescommissie ingezet worden voor 

een gesprek met desbetreffend bestuurslid, waarna met de ledenvergadering wordt gedeeld of zij het 

bestuurslid geschikt acht voor de desbetreffende functie. 

2. Bij de stemming voor bestuursleden is het niet toegestaan extra personen voor te dragen dan vooraf vermeld 

op de stembrief. 

3. Voordracht van bestuursleden zal op inzicht van het bestuur en de adviescommissie plaatsvinden door middel 

van enkelvoudige of meervoudige kandidaatstelling. In beide situaties dient voorafgaand aan de 

ledenvergadering een motivatie van de kandidaten gedeeld te worden met de leden. Het bestuur draagt 

meervoudig voor, tenzij er een enkele kandidaat geschikt is bevonden. Verschil in inzicht van geschiktheid door 

het bestuur en de adviescommissie kan eveneens resulteren in meervoudige kandidaatstelling. 

4. Het bestuur heeft de inspanningsverplichting om een week voorafgaand aan de ledenvergadering de 

kandidaten aan de leden voor te stellen. 

 

Artikel 8  Onkostenvergoeding 

De leden van het bestuur van de vereniging hebben recht op vergoeding van de in verband met deze functies 

gemaakte onkosten. Deze declaraties kunnen bij de penningmeester worden ingediend. 

 

Artikel 9  Soorten commissies 

1. Het landelijk bestuur is bevoegd taken te laten uitvoeren door commissies die door het bestuur worden 

ingesteld, bestaande uit ten minste twee leden, welke door het landelijk bestuur worden benoemd en ontslagen. 

De commissies zijn aan het landelijk bestuur verantwoording verschuldigd.  

2. De in het lid 1 bedoelde commissies kunnen een politiek-inhoudelijk, organisatorisch, adviserend dan wel 

territoriaal van aard zijn.   

3. Ten aanzien van commissies die een politiek-inhoudelijk, organisatorisch of adviserend van aard zijn geldt dat 

het landelijk bestuur een voorzitter benoemt. 

4. Het jaarverslag vermeldt de in dat jaar toe- en afgetreden commissieleden. 
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DEEL 2 REGELINGEN TEN AANZIEN VAN LOKALE COMMISSIES 

 

ONDERDEEL 2.1 VRIJHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID 

 

Artikel 10 Bestuur 

1. Commissies met een territoriaal karakter worden aangeduid als ‘lokale commissies’. De leden uit het in artikel 

10 van het huishoudelijk reglement bedoelde werkgebied van de betreffende commissie hebben het recht een 

voorzitter en andere bestuursleden te benoemen en te ontslaan. Het landelijk bestuur wordt van benoeming en 

ontslag van deze bestuursleden in kennis gesteld. 

2. De lokale commissie is verantwoordelijk voor het door haar gevoerde beleid. Zij heeft volledige 

bestuursvrijheid in zoverre dit niet leidt tot strijd met de doelstellingen van SGP-jongeren.  

 

Artikel 11 Werkgebied 

Het werkgebied van de lokale commissie wordt afgestemd met de daartoe verantwoordelijke commissie van de 

vereniging. Hierbij worden aangrenzende lokale commissies, waarvan het werkgebied in verbinding staat met 

het beoogde werkgebied van de nieuw in te stellen lokale commissie, om inspraak gevraagd. Daarnaast kan 

worden aangegeven wat de meerwaarde van een nieuwe commissie is, voor de daar woonachtige leden. 

 

ONDERDEEL 2.2 FINANCIEN 

 

Artikel 12  Bijdrage landelijk bestuur 

1. Voor de financiering van de lokale commissies is jaarlijks € 8.500,- beschikbaar. Dit bedrag wordt naar rato 

verdeeld onder de commissies die daar gebruik van willen maken. 

2. Jaarlijks wordt er minimaal € 1.000,- beschikbaar gesteld aan lokale commissies voor ledenwerving. Het 

bestuur stelt in samenspraak met de lokale commissies de verdeling hiervan vast. 

 

Artikel 13 Eigen bankrekening 

1. Lokale commissies beschikken over een ondergeschikte rekening waar zij zelfstandig toegang toe hebben. 
Alleen zij beschikken over de mogelijkheid transacties te doen. De lokale commissie draagt zorg voor een positief 
saldo. 
2. De penningmeester van de vereniging is bevoegd in uitzonderlijke omstandigheden transacties te verrichten. 
Dit handelen dient door de algemene ledenvergadering te worden bekrachtigd en goedgekeurd, wat geschiedt 
bij instemming van ten minste tweederde van het aantal aanwezige leden. De penningmeester overlegt de 
ledenvergadering daartoe schriftelijk eens zienswijze, met in achtneming van art. 18,  lid 3 en 4, van de statuten. 
De betreffende lokale commissie heeft het recht schriftelijk een zienswijze naar voren te brengen.  
 
Artikel 14 Eigen financiële middelen 

1. Leden van lokale commissies hebben de vrijheid additionele financiering te verwerven te eigen bate.  

2. De lokale commissie dient zorg te dragen voor een positief banksaldo. 

 
Artikel 15  Jaarrekening en verantwoording 

1. De penningmeester van de lokale commissie is gehouden jaarlijks voor 1 februari een staat van baten en 
lasten naar de penningmeester van de vereniging te zenden, met bijbehorende bescheiden.  
2. De lokale commissie benoemt leden die de rekening en verantwoording van de commissie onderzoeken. Deze 

leden brengen aan de landelijk penningmeester schriftelijk verslag uit van haar bevindingen. Leden van het 

bestuur van de vereniging mogen geen deel uitmaken van deze commissie. 

3. De penningmeester van de lokale commissie heeft geen bevoegdheid om een lening en of langdurige betaling 

aan te gaan. Hiervoor is te allen tijde toestemming van de penningmeester van het landelijk bestuur nodig.  
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Artikel 16 Vereffening 

Bij opheffing van een lokaal commissie vervalt het positief saldo na vereffening aan vereniging. Dit bedrag wordt 

gereserveerd voor de financiering van de lokale commissies.  

 

DEEL 3 REGELINGEN TEN AANZIEN VAN LANDELIJKE COMMISSIES 

 

Artikel 17 Ondertekening grondslag en doelstelling 

Commissieleden dienen ten minste 15 jaar oud te zijn. Deze personen ondertekenen een verklaring dat zij 

instemmen met de in artikel 2 van de statuten vermelde grondslag en doelstelling en dat zij bij al hun 

handelingen dienovereenkomstig zullen handelen. Zij kunnen de commissie zonder de toestemming van de 

desbetreffende commissievoorzitter niet officieel vertegenwoordigen. 

 

Artikel 18 Adviescommissie 

1. De adviescommissie bestaat uit ten minste vijf personen waarvan ten minste twee personen behoren bij een 

lokale commissie. 

2. De adviescommissie vergadert jaarlijks met het bestuur over het wel en wee van de vereniging. Bij advisering 

omtrent kandidaten voor bestuursfunctie wordt het advies van de adviescommissie uitdrukkelijk door het 

bestuur meegewogen. 

 

Artikel 19 Onkostenvergoeding 

De leden van de in artikel 9 bedoelde politiek-inhoudelijke commissies en organisatorische commissies en de 

leden van de adviescommissie hebben recht op vergoeding van de in verband met deze functies gemaakte 

onkosten. Deze declaraties kunnen bij de penningmeester van het landelijk bestuur worden ingediend. 

 

DEEL 4 REGELINGEN TEN AANZIEN VAN LEDEN 

 

Artikel 20 Leeftijd 

1. De in artikel 4, lid 2 van de statuten genoemde minimum- en maximumleeftijd voor het lidmaatschap is 

vastgesteld op respectievelijk 15 en 27 jaar. 

2. De in artikel 4, lid 2 van statuten genoemde minimum- en maximumleeftijd voor het aspirant-lidmaatschap is 

vastgesteld op respectievelijk 11 en 15 jaar. 

 

Artikel 21 Ledenbijdrage 

1. De hoogte van de ledenbijdrage wordt door de ledenvergadering vastgesteld. De ledenvergadering kan 

categorieën vaststellen voor wie verschillende contributies gelden. 

2. Wanneer een lid ook na maning niet heeft voldaan aan de verplichting tot het betalen van de uit hoofde van 

het lidmaatschap verschuldigde bijdrage geldt dit als het niet nakomen van de verplichtingen jegens de 

vereniging zoals geformuleerd in artikel 6, lid 1 sub c van de statuten. 
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DEEL 5 OVERIGE- EN SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 22 Kernideeën  

De vereniging beschikt over een document waarin een samenvatting is opgenomen van haar politiek-

inhoudelijke boodschap. Deze wordt vijfjaarlijks herzien, doch niet eerder dan drie jaar nadat deze is uitgebracht. 

 

Artikel 23 Toelichting artikel 19 statuten 

Het indienen van moties dient te geschieden volgens een door de ledenvergadering aangenomen richtlijn die 

als bijlage in het huishoudelijk reglement opgenomen is. Dit dient niet als beperking voor het indienen van 

moties, maar als waarborging van voldoende kwaliteit en inhoud van de ingediende moties.  

1. Moties worden digitaal ingeleverd bij de secretaris van het landelijk bestuur tot drie dagen voor de 

ledenvergadering, of schriftelijk tijdens de vergadering tot dat het betreffende agendapunt is afgesloten. 

2. Het bestuur heeft de inspanningsverplichting om tenminste 21 dagen voor de ledenvergadering de 

vergaderstukken online te zetten (met uitzondering van de kandidaten voor bestuursfuncties). Moties over deze 

stukken, of over zaken die niet op de agenda staan, worden van een preadvies voorzien als ze tenminste 14 

dagen voor de vergadering worden ingediend, tenzij anders aangegeven in de uitnodiging. Als vergaderstukken 

later dan 21 dagen voor de vergadering online staan, worden moties die in de week na plaatsing over dit stuk 

worden ingediend, ook voorzien van een preadvies. 

3. In de motie horen de volgende zaken opgenomen te worden: een titel, de datum en plaats van de vergadering, 

een of meerdere constatering(en), een of meerdere overweging(en) en een duidelijk geformuleerde conclusie 

en aanbeveling; 

4. Ook dienen moties ondertekend te worden door ten minste vijf aanwezige leden; 

5. Moties die niet voldoen aan de voorwaarden die onder 3 en 4 zijn opgenomen, worden door de secretaris 

teruggestuurd en niet in behandeling genomen; 

6. Moties met het advies overgenomen te worden, worden als hamerstuk behandeld tijdens de 

ledenvergadering. 

 

Artikel 24 Wijzigingen 

Wijziging van dit reglement is mogelijk bij besluit van een ledenvergadering, genomen op voorstel van het 

bestuur of van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende deel der 

stemmen. 

 

Artikel 25 Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking op 20 april 2021.  

 


