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Beste leden, 

 

Bij deze een korte toelichting op de statutenwijzigingen die wij op de extra ledenvergadering van 15 

december 2022 D.V. voorleggen. Het gaat om de verwerking van de WBTR, de drempels rondom 

statutenwijzigingen en de bestuurstermijn.  

 

1. Zoals zichtbaar wordt een nieuw artikel 7 voorgesteld waarin de verplichte WBTR-bepalingen zijn 

opgenomen.  

 

Dan zijn er nog de twee eerdere statutenwijzigingen die op de ledenvergadering in het voorjaar van 

2019 zijn 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. 

 

2. Op advies van de notaris stelt het bestuur voor om het benodigd aantal leden te laten vervallen. 

Artikel 24 lid 3 heeft al een hogere drempel door de benodigde twee derde van de stemmen. 

Daarnaast mengen wij hier een absolute en relatieve drempel wat ongebruikelijk is. Tot slot is deze 

absolute drempel dermate minimaal in het perspectief van ons totale ledenaantal dat dit niets 

toevoegt en is ook het contrast ten opzichte van de relatieve drempel te groot. 

3. Het bestuur stelt voor om ook de wijziging van de bestuurstermijn te laten vervallen. De notaris geeft 

aan dat het werken met verlenging van bestuurstermijnen dermate juridisch ingewikkeld kan 

worden, dat dit af te raden is. Daarnaast vermelden de huidige rechtsgeldige statuten een termijn 

van 3 jaar. Dit zouden wij dan nu wijzigen naar twee jaren plus de mogelijkheid om met een jaar te 

verlengen, om dit vervolgens in het voorjaar weer terug te draaien n.a.v. het advies van de externe 

commissie.  

 

Wij hopen op deze wijze duidelijkheid te creëren voor aanvang van de ledenvergadering. Neem bij 

vragen of opmerkingen (zoveel als mogelijk voor de ledenvergadering) contact op met Jelmer Kruidenier 

(secretaris@sgpj.nl).  

 

Namens het bestuur van SGP-jongeren, 

Jelmer Kruidenier, secretaris 
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