
 

Statuten van de Vereniging HGJB 

Opnieuw vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 14 juni 2007. Bij notariële akte verleden 

op 29 januari 2008.  

Naam en zetel 

Artikel 1 

De vereniging draagt de naam “Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond”. Zij heeft haar zetel te 

Bilthoven, gemeente De Bilt. Zij is een voortzetting van de verenigingen Hervormd-Gereformeerde 

Jeugdbond en Hervormd-Gereformeerde Jeugdorganisatie, beide voorheen gevestigd in de gemeente 

De Bilt. 

Grondslag 

Artikel 2 

De vereniging verricht haar arbeid in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als Gods Woord, en in de 

gebondenheid aan de belijdenisgeschriften zoals deze zijn aanvaard op de Nationale Synode te 

Dordrecht 1618/19. 

Doel 

Artikel 3 

Het doel van de vereniging is werkzaam te zijn in het belang van de jeugd en de jongeren vooral die 

van de Nederlandse Hervormde Kerk en in het bijzonder van de bij deze vereniging aangesloten 

leden, clubs en verenigingen. 

Artikel 4  

Omdat de Nederlandse Hervormde Kerk zich op één mei tweeduizendvier met de Gereformeerde 

Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden heeft 

verenigd tot de Protestantse Kerk in Nederland, dient in artikel 3 Nederlandse Hervormde Kerk te 

worden gelezen als Protestantse Kerk in Nederland. 

Middelen 

Artikel 5 

De vereniging tracht haar doel te bereiken door het aanwenden van alle wettige middelen. De 

vereniging heeft hierbij geen winstoogmerk. De wettige middelen die daartoe kunnen dienen zijn: 

1. Het daadwerkelijk bevorderen van kerkelijk jeugdwerk. 

2. Het verlenen van steun en medewerking aan kerkenraden en aan jeugdraden, 

jeugdverenigingen, jeugdclubs en jeugdgroepen, aan welke namens gemeenten binnen de 

Protestantse Kerk in Nederland, de behartiging van belangen van de jeugd is toevertrouwd en voorts 

alle personen, organen en instanties in de Protestantse Kerk in Nederland en daarbuiten, die een 

zelfde of soortgelijk doel nastreven. 

3. Het zoveel mogelijk samen met anderen bevorderen van de doorwerking van Gods Woord en 

de beginselen van de reformatie onder de jeugd en de jongeren van de kerk en van de samenleving in 

ruimer verband. 

4. Het beheren en exploiteren van de voor de verwezenlijking van de doelstelling noodzakelijke 

gebouwen. 

5. Het in dienst nemen van personeel. 

6. Het ontplooien van andere activiteiten, die voor de verwezenlijking van de doelstelling 

bevorderlijk zijn en/of samenhangen met de roeping van christenjongeren in kerk en samenleving. 



 

Begripsbepalingen 

Artikel 6 

In deze statuten wordt verstaan onder: 

a. algemene ledenvergadering, de algemene ledenvergadering als bedoeld in artikel 48 van 

boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; 

b. jeugdvereniging, elke vereniging van jongeren, welke plaatselijk in het kader van een 

gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland georganiseerd is met het oog op kerkelijk 

jeugdwerk voor deze jongeren en in staat is het lidmaatschap van een vereniging aan te gaan; 

c. jeugdclub, elke andere organisatie dan de ad b. genoemde vereniging, die plaatselijk in het 

kader van een gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland kerkelijk jeugdwerk verricht; 

d. kerkelijk jeugdwerk, het daadwerkelijk vormen van kinderen, tieners en jongeren, opdat zij in 

het licht van de Bijbel de zin van hun leven mogen ontdekken, de hun geschonken gaven ontplooien 

en toegerust worden tot een goede vervulling van hun levensroeping in kerk en samenleving, 

overeenkomstig Gods beloften en geboden; 

e. seizoen, elke periode van 1 september van enig jaar tot en met 31 augustus van het daarop 

volgende jaar; 

f. verenigingsjaar, een kalenderjaar. 

g. Stichting Vrienden van de HGJB, een stichting welke tot doel heeft een reservefonds te 

creëren waarop een beroep kan worden gedaan als de vereniging in financiële problemen komt bij het 

uitvoeren van haar doelstelling. 

h. CBF, Centraal Bureau Fondsenwerving. 

i. Regio, een door het bestuur van de vereniging aangegeven geografisch gebied. 

j. Ledenraad, een raad van afgevaardigden uit de jongeren, de vrijwilligers en de 

(wijk)gemeenten die lid zijn van de vereniging, die gezamenlijk de leden van de vereniging 

vertegenwoordigen. 

Lidmaatschap 

Artikel 7 

Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen van achttien (18) tot en met drieëntwintig (23) jaar, 

jeugdverenigingen, jeugdclubs en (wijk)gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland, die zich 

schriftelijk hebben aangemeld, met de artikelen 2, 3 en 4 schriftelijk instemming hebben betuigd en 

door het bestuur overeenkomstig het in artikel 9 bepaalde, zijn toegelaten.  

Artikel 8 

Gastleden van de vereniging zijn individuen, jeugdverenigingen, jeugdclubs en (wijk)gemeenten, die 

behoren tot andere kerken en instemmen met de grondslag en de doelstelling van de vereniging. 

Gastleden delen in al de rechten en plichten van de leden, maar hebben geen actief of passief 

stemrecht. 

Artikel 9 

1. De beslissing over de toelating van leden is gedelegeerd aan de directie. Bij niet-toelating kan 

het bestuur alsnog tot toelating besluiten. 

2. Het lidmaatschap gaat bij toelating direct in. 

Artikel 10 

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste zes maanden, indien het 

lid bij herhaling en ondanks een waarschuwing vanwege het bestuur in strijd heeft gehandeld met zijn 

lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in 

ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het 



 

lidmaatschap verbonden rechten – in het bijzonder het recht van toegang tot de algemene 

ledenvergadering en het stemrecht niet worden uitgeoefend. 

Artikel 11 

1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. wanneer het lid feitelijk en/of formeel ophoudt te bestaan; 

b. door opzegging door of namens het lid; 

c. door opzegging namens de vereniging; 

d. door ontzetting; 

e. door overlijden. 

2. Opzegging door het lid kan slechts geschieden tegen het eind van het lopende seizoen. Zij 

geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, die minstens vier weken vóórdat het nieuwe seizoen 

aanvangt in het bezit van het bestuur moet zijn. Indien een opzegging niet vóór genoemd tijdstip heeft 

plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgende seizoen, tenzij het bestuur op 

verzoek van de betrokkene anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het 

lidmaatschap te laten voortduren. 

3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur met inachtneming van een 

opzegtermijn van minstens vier weken wanneer het lid ondanks herhaalde aanmaning in gebreke blijft 

aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging te voldoen, dan wel opgehouden heeft te 

voldoen aan de vereisten welke door de statuten van het lidmaatschap zijn gesteld. De opzegging 

geschiedt bij aangetekend schrijven en met opgave van reden(en). 

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met 

de statuten, nadere reglementen en/of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op 

onredelijke wijze benadeelt, daaronder begrepen het openlijk verklaren of doen blijken niet langer in te 

stemmen met artikel 2, 3 en 4 van deze statuten. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het 

betrokken lid zo spoedig mogelijk van het besluit bij aangetekend schrijven en met opgave van 

reden(en) in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van deze 

kennisgeving in beroep te gaan bij de ledenraad. Gedurende deze termijn en hangende het beroep is 

het lid geschorst. De ledenraad besluit daarover met twee-derde meerderheid van de in de 

vergadering uitgebrachte stemmen. 

Artikel 12 

In afwijking van het bepaalde in artikel 36 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan een lid zich 

door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit waardoor de geldelijke 

verplichtingen van de leden worden verzwaard, behoudens het in artikel 11, lid 2 bepaalde. 

Artikel 13 

De leden zijn verplicht om elk jaar, bij de aanvang van het seizoen een contributie te betalen voor dit 

seizoen. De hoogte van de contributie wordt telkens door het bestuur voor het komende seizoen 

vastgesteld. 

Bezittingen 

Artikel 14 

1. Het vermogen van de vereniging wordt gevormd door enerzijds alle activa en passiva, die bij 

de oprichting van de vereniging Hervormd-Gereformeerde Jeugdbonden, de vereniging Hervormd-

Gereformeerde Jeugdorganisatie en de stichting Landelijk Centrum der Hervormd-Gereformeerde 

Jeugdbonden en anderzijds door al hetgeen na de oprichting verworven is. Het vermogen van de 

Stichting Vrienden van de HGJB behoort eveneens tot het vermogen van de vereniging. 



 

2. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 

a. krachtens het eerste lid ingebrachte gelden 

b. ontvangen contributies, collecten, giften, bijdragen van donateurs, legaten en erfstellingen 

c. subsidies van organen van de Protestantse Kerk in Nederland, van de overheid of van andere 

instanties 

d. opbrengsten van beleggingen en/of verhuur van goederen 

e. alle andere op wettige wijze verkregen baten 

3. De vereniging neemt onverminderd alle schulden en aanspraken, welke op het moment van 

ontbinding bij de in lid 1 genoemde rechtspersonen bestonden, op zich. 

Bestuur 

Artikel 15 

1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste negen natuurlijke personen: een eerste 

voorzitter, een tweede voorzitter, een eerste secretaris, een tweede secretaris, een eerste 

penningmeester en een tweede penningmeester. De leden van het bestuur behoeven niet verbonden 

te zijn aan één der leden. 

2. De voorzitter wordt voor de tijd van drie jaar in deze functie gekozen door de ledenraad. 

Voorts zijn de leden 3, 4 en 5 van overeenkomstige toepassing. 

3. De overige leden van het bestuur worden door de ledenraad gekozen. 

4. De leden worden door of namens de ledenraad tijdig in de gelegenheid gesteld namen voor 

de aanbeveling door het bestuur bij het bestuur in te dienen; het bestuur is vrij van deze namen al dan 

niet gebruik te maken. Indien door de leden meerdere namen worden ingediend en indien, na 

beoordeling door het bestuur, sprake is van meerdere voor de functie geschikte kandidaten, komt het 

bestuur op basis van deze namen met een meervoudige voordracht en vindt een verkiezing plaats in 

de ledenraad. Indien slechts één naam of geen namen worden ingediend, komt het bestuur met een 

enkelvoudige voordracht en vindt bekrachtiging plaats in de ledenraad. Indien de ledenraad niet 

instemt met de enkelvoudige voordracht van het bestuur, dan kan zij deze met tenminste tweederde 

van de uitgebrachte stemmen verwerpen. 

5. Indien de vacature een lid van het bestuur betreft dat herkiesbaar is en zich herkiesbaar stelt, 

verklaart de ledenraad deze persoon herkozen, tenzij tenminste tweederde van de uitgebrachte 

stemmen zich tegen deze herverkiezing verzet. 

6. De leden van het bestuur treden periodiek af. De leden van het bestuur worden steeds voor 

de duur van drie jaar gekozen en kunnen maximaal drie maal herkozen worden. 

7. Indien een tussentijdse vacature ontstaat, wordt daarin zo spoedig mogelijk voorzien, doch 

uiterlijk in de eerstvolgende vergadering van de ledenraad. De tussentijds gekozene neemt voor de 

toepassing van lid 6 de plaats in van de gedefungeerde in wiens vacature hij werd gekozen, maar kan 

nog wel drie maal herkozen worden. 

8. De directie van de vereniging is adviserend lid van het bestuur en woont als regel de 

vergaderingen van het bestuur bij. 

9. De leden van het bestuur ontvangen geen middellijke of onmiddellijke bezoldiging, daaronder 

niet begrepen een redelijke vergoeding voor door hen ten behoeve van de vereniging gemaakte 

kosten. Deze vergoeding wordt in de jaarrekening zichtbaar gemaakt. 

10. De leden van het bestuur hebben ieder één stem. 

11. Binnen het bestuur mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan. 

12. Het bestuur neemt besluiten met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

13. Voor het nemen van besluiten dient meer dan de helft van het aantal bestuursleden in 

persoon ter vergadering aanwezig te zijn. 

14. De leden van het bestuur mogen niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, 

toezichthouder of werknemer van een entiteit waaraan de vereniging de door haar ingezamelde 



 

gelden geheel of gedeeltelijk afstaat; van een entiteit waarmee de instelling op structurele wijze op 

geld waardeerbare rechtshandelingen verricht; van een entiteit waarmee de instelling statutair –direct 

of indirect- verbonden is. 

15. Het bepaalde in lid 14 geldt niet ten aanzien van een entiteit waaraan de instelling conform 

haar statutaire doelstelling gelden afstaat, met dien verstande dat de invloed van een ontvangende 

entiteit op de benoeming en voordracht tot benoeming van het bestuur van de vereniging is 

toegestaan tot ten hoogste een derde van het aantal bestuursleden en dat niet meer dan een derde 

van het aantal bestuursleden mag bestaan uit de onder lid 14 genoemde personen. De hier bedoelde 

bestuursleden mogen –buiten vertegenwoordiging door deelname aan handelingen van het bestuur- 

de vereniging niet vertegenwoordigen. 

16. Het bepaalde in de leden 14 en 15 geldt niet indien en voor zover ten aanzien van de 

vereniging en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in artikel 650.108 van de 

Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen. 

17. Een lid van het bestuur is slechts tezamen met één of meer andere bestuursleden bevoegd tot 

vertegenwoordiging van de vereniging. 

Artikel 16 

Elk lid van het bestuur en elk personeelslid dienen in te stemmen met de artikelen 2, 3 en 4 van deze 

statuten. Er worden geen leden van het bestuur gekozen, die niet enige ervaring hebben in of 

betrokkenheid hebben bij het jeugdwerk. Indien een lid van het bestuur, respectievelijk een persoon in 

dienstbetrekking doet blijken dat hij niet langer instemt met genoemde artikelen, vormt dit feit een 

reden tot schorsing en ontzetting, respectievelijk ontslag. Ten aanzien van personeelsleden voor 

zover het ondersteunende functies aangaat, is het bestuur gerechtigd in een naar zijn oordeel daartoe 

geëigend geval voor een bepaalde tijd ontheffing te verlenen, mits grondslag en doelstelling worden 

gerespecteerd. 

Artikel 17 

1. De ledenraad kan een lid van het bestuur te allen tijde schorsen of ontslaan. Voor een besluit 

daartoe is een meerderheid vereist van tenminste drie-kwart der geldig uitgebrachte stemmen èn voor 

het nemen van het besluit dient meer dan twee-derde van de leden van de ledenraad in persoon 

aanwezig te zijn. 

2. De leden van het bestuur zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen. 

Artikel 18 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft, behoudens voor zover 

bevoegdheden bij of krachtens deze statuten aan andere organen van de vereniging zijn opgedragen, 

alle daaruit vloeiende en daarmee samenhangende bevoegdheden, daaronder met name begrepen 

de uitvoering van de besluiten van de algemene ledenvergadering en de ledenraad en het zorg 

dragen voor de naleving van de statuten en reglementen van de vereniging naar letter en geest. 

2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het vervreemden, verkrijgen of 

bezwaren van registergoederen en 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 kan deelnemen in andere verenigingen of organisaties op nationaal of 

internationaal gebied, alsmede met dergelijke verenigingen en organisaties samenwerkingsverbanden 

aangaan. 

Tot zodanige deelneming of samenwerking wordt besloten door het bestuur. De vereniging mag 

hierdoor niet in strijd komen met de statuten of andere reglementen en besluiten. 

 



 

Artikel 19 

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. 

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en de secretaris 

gezamenlijk. 

3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meerdere bestuursleden, alsook aan derden, 

om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 

Belangenverstrengeling 

Artikel 20 

1. Het bestuur waakt tegen een verstrengeling van belangen tussen de vereniging en leden van 

haar bestuur en/of haar medewerkers en leden van de ledenraad. Ieder bestuurslid dient in dit 

verband een verklaring als opgenomen in bijlage 12 van het Reglement CBF Keur te ondertekenen en 

aan het CBF te doen toekomen. Een verstrengeling van belangen doet zich voor indien sprake is van 

het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de vereniging en leden van haar 

bestuur en/of haar medewerkers; personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met 

leden van het bestuur van de vereniging en/of haar medewerkers; rechtspersonen waarvan leden van 

het bestuur van de vereniging en/of haar medewerkers bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder 

zijn. 

2. In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van een 

bestuurslid dient het desbetreffende lid dit te melden aan het bestuur van de vereniging. Het 

desbetreffende lid dient zich voorts van de beraadslaging en besluitvorming terzake te onthouden. De 

aanwezigheid van het desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling of het juiste quorum voor 

besluitvorming is behaald. 

3. Indien zich een verstrengeling van belangen voordoet tussen de vereniging en een of meer 

van haar bestuurders kan de vereniging slechts worden vertegenwoordigd indien en voor zover de 

statuten van de vereniging hierin voorzien. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging mag niet worden 

toegekend aan degenen ten aanzien van wie de verstrengeling van belangen zich voordoet. 

Commissies 

Artikel 21 

1. Het bestuur kan ter behartiging van verenigingsbelangen commissies en werkgroepen 

instellen. 

2. Bij het instellingsbesluit worden de bevoegdheden en taken geregeld. Het bestuur benoemt de 

voorzitter en andere leden van genoemde organen.  

Algemene ledenvergadering 

Artikel 22 

1. De algemene ledenvergadering bestaat uit een afvaardiging van de  leden. 

2. De afvaardiging van een jeugdvereniging dient te bestaan uit leden van die jeugdvereniging 

en die van een jeugdclub uit de leidinggevenden. 

Een jeugdvereniging of jeugdclub kan zich in de algemene ledenvergadering ook doen afvaardigen 

door een lid van een orgaan, onder wier directe verantwoordelijkheid zij werkzaam is. Een dergelijke 

afvaardiging kan echter alleen plaatsvinden door middel van een op reguliere wijze getekende 

schriftelijke volmacht van de vereniging of club. Een gevolmachtigde kan echter niet meer dan één 

vereniging of club vertegenwoordigen. 

De afvaardiging van een (wijk)gemeente dient te bestaan uit een lid van de kerkenraad van die 

(wijk)gemeente. 

3. De vereniging kent twee soorten leden: natuurlijke personen en groepen, waaronder 



 

(wijk)gemeenten. Voor het nemen van een besluit dient in deze beide groepen sprake te zijn van een 

meerderheid van stemmen. 

4. Ieder lid heeft één stem.  

Artikel 23 

1. De algemene ledenvergadering wordt elk jaar vóór 1 juli gehouden, behoudens verlenging van 

deze termijn door de algemene ledenvergadering.  

2. Het bestuur roept de algemene ledenvergadering bijeen, overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 24, lid 3 is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 24 

1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls als het 

bestuur dit wenselijk oordeelt. 

2. Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het 

uitbrengen van één tiende gedeelte der stemmen in de algemene ledenvergadering, is het bestuur 

verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan 

vier weken. 

3. De bijeenroeping door het bestuur geschiedt door schriftelijke mededeling aan de leden, 

waarbij een termijn van tenminste vier weken in acht wordt genomen en plaats en tijd van de 

vergadering worden bekend gemaakt. 

Tevens worden daarbij de ter vergadering te behandelen onderwerpen meegedeeld. 

4. Indien aan het in lid 2 bedoelde verzoek niet binnen veertien dagen gevolg is gegeven, 

kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan. Zij nemen 

daarbij het bepaalde in lid 3 in acht, dit in afwijking van het in artikel 41, lid 3 laatste zinsnede van het 

2e boek van het Burgerlijk Wetboek, bepaalde. 

Artikel 25 

1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle individuele leden, alle personen die 

lid zijn van een jeugdvereniging of leidinggevende van een jeugdclub of leiding geven aan een 

jeugdgroep, de vertegenwoordigers van een gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland, de 

ledenraad, de leden van het bestuur, de directie, personeelsleden in dienst van de vereniging, 

alsmede degenen die door het bestuur of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. 

2. Het bestuur bepaalt de wijze waarop in de algemene ledenvergadering wordt gestemd met 

dien verstande, dat stemmingen over personen schriftelijk geschieden. 

3. Tenzij de wet of deze statuten anders bepalen, worden alle besluiten genomen bij volstrekte 

meerderheid (de helft plus één) van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van de stemmen is het 

voorstel verworpen.  

Artikel 26 

1. De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter of –bij diens afwezigheid- door 

de tweede voorzitter; is ook deze afwezig, dan benoemt het bestuur een ander lid in het bestuur als 

leider van de vergadering; is er geen lid aanwezig, dan voorziet de vergadering in haar leiding. 

2. Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel, dat door de vergadering een 

besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor 

zover werd gestemd over een niet-schriftelijk vastgelegd voorstel. 

3. Door de secretaris of een ander, door de voorzitter aangewezen persoon, worden notulen 

opgesteld die in een algemene ledenvergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de 

voorzitter van deze vergadering en –indien aanwezig- de secretaris ondertekend. 

Ledenraad 



 

Artikel 27 

1. De ledenraad vertegenwoordigt de leden van de vereniging. 

2. De ledenraad bestaat uit ten minste eenentwintig natuurlijke personen, waarbij geldt dat een 

derde deel van de leden van de ledenraad afkomstig is uit de jongeren die jonger zijn dan 23 jaar en 

die individueel lid zijn of lid zijn van een lokale jeugdvereniging of jeugdclub die lid is van de 

vereniging HGJB, een derde deel bestaat uit leden van commissies, redacties en werkgroepen van de 

vereniging HGJB, die individueel lid zijn danwel zijn afgevaardigd namens een lokale jeugdvereniging, 

jeugdclub of (wijk)gemeente en een derde deel bestaat uit de afgevaardigden van de (wijk)gemeenten 

die lid zijn van de vereniging HGJB. 

3. Ten aanzien van de onder het vorige lid genoemde afgevaardigden geldt, dat uit een officieel 

stuk moet blijken dat zij zijn afgevaardigd namens een lokale vereniging of een (wijk)gemeente.  

4. Indien een lid van de ledenraad uit de onder lid 2 bedoelde jongeren in een periode 24 jaar 

wordt, mag de termijn worden vol gemaakt. 

5. Bij de instelling van de ledenraad worden de leden benoemd door de algemene 

ledenvergadering op voordracht van het bestuur. De leden van de ledenraad worden daarna door en 

uit de leden van de vereniging gekozen. Elk lid van de vereniging moet middellijk of onmiddellijk aan 

de verkiezing kunnen deelnemen.  

6. De leden van de vereniging worden door of namens de ledenraad tijdig in de gelegenheid 

gesteld namen voor de aanbeveling door de ledenraad bij de ledenraad in te dienen. De ledenraad is 

vrij van deze namen al dan niet gebruik te maken. Indien door de leden meerdere namen worden 

ingediend en indien, na beoordeling door de ledenraad, sprake is van meerdere voor de functie 

geschikte kandidaten, komt de ledenraad op basis van deze namen met een meervoudige voordracht 

en vindt een verkiezing plaats in de algemene ledenvergadering. Indien slechts één naam of geen 

namen worden ingediend, komt de ledenraad met een enkelvoudige voordracht en vindt bekrachtiging 

plaats in de algemene ledenvergadering. Indien de algemene ledenvergadering niet instemt met de 

enkelvoudige voordracht van de ledenraad, dan kan zij deze met tenminste tweederde van de 

uitgebrachte stemmen verwerpen. 

7. Bij de samenstelling van de ledenraad is spreiding over de regio’s uitgangspunt. 

8. De leden van de ledenraad treden periodiek af. De leden van de ledenraad worden steeds 

voor de duur van drie jaar gekozen en kunnen maximaal drie maal herkozen worden. 

9. Indien een tussentijdse vacature ontstaat, wordt daarin zo spoedig mogelijk voorzien. De 

tussentijds gekozene neemt voor de toepassing van lid 6 de plaats in van de gedefungeerde in wiens 

vacature hij werd gekozen, maar kan nog wel drie maal herkozen worden.  

10. De ledenraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur van de vereniging. 

11. De ledenraad is bevoegd tot alle huishoudelijke zaken die de vereniging aangaan, voorzover 

deze volgens de statuten niet aan de algemene ledenvergadering worden opgedragen. 

12. De ledenraad komt tenminste één maal per jaar bijeen. 

13. De leden van het bestuur van de vereniging maken geen deel uit van de ledenraad, maar 

hebben wel toegang tot de bijeenkomsten van de ledenraad. 

14. Het bestuur van de vereniging legt jaarlijks verantwoording af van het gevoerde beleid aan de 

ledenraad. 

15. De ledenraad wijst uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan, die in onderling 

overleg de agenda voor de vergadering van de ledenraad vaststellen. 

Statutenwijziging 

Artikel 28 

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene 

ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten 

zal worden voorgesteld. 



 

2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering waarin een voorstel tot 

statutenwijziging zal worden behandeld, hebben gedaan, moeten onverminderd het in artikel 24 

bepaalde tenminste veertien dagen vóór de dag der vergadering dit voorstel schriftelijk ter kennis 

brengen van de leden. In het huishoudelijk reglement wordt geregeld, waar en wanneer een afschrift 

van het voorstel ter inzage ligt voor de leden. 

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden 

besloten met een meerderheid van tenminste twee-derde van het aantal uitgebrachte stemmen. 

4. De statutenwijziging treedt in werking zodra daarvan een notariële akte is opgemaakt. 

5. De artikelen 2, 3 en 28, lid 5 van deze statuten kunnen niet worden gewijzigd. 

Ontbinding en vereffening 

Artikel 29 

1. Het bepaalde in artikel 28 leden 1, 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing op een besluit 

van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging. 

2. In afwijking van het in het vorige lid bepaalde kan tot ontbinding bij gewone volstrekte 

meerderheid worden besloten, indien ontbinding noodzakelijk is ten gevolge van fusie of splitsing, 

waarbij de verenigingsactiviteiten ongewijzigd door een andere organisatie, waarvan de leden van de 

vereniging kunnen deel uitmaken, worden voortgezet. Het bestuur beslist of een dergelijke situatie 

zich voordoet. 

3. Bij ontbinding van de vereniging komt het batig saldo van bezittingen en schulden ter 

beschikking van een instelling, welks doel overeenkomt met het doel van de vereniging, tenzij de 

algemene ledenvergadering anders beslist, dan wel dient te worden overgedragen aan een andere 

door de Inspecteur Registratie en Successie als algemeen nut beogend erkende instelling.  

In geval van een juridische fusie of splitsing van de vereniging mag het vermogen van de vereniging, 

alsmede de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders worden besteed.  

Artikel 30 

1. De vereffening geschiedt door het bestuur. 

2. Na ontbinding blijft de vereniging voor zover dit voor de vereffening noodzakelijk is, 

voortbestaan en blijven de statuten voor zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, 

die in de periode van vereffening uitgaan, wordt aan de naam van de vereniging toegevoegd: in 

liquidatie. 

3. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de vereniging gedurende 

dertig jaren berusten onder degenen aan wie krachtens het in artikel 29 lid 3 bepaalde, het batig saldo 

toekomt. 

Artikel 31 

1. De ledenraad stelt een huishoudelijk reglement vast, waarin worden geregeld onderwerpen 

die krachtens deze statuten daarin geregeld dienen te worden en waarin tevens kan worden voorzien 

in hetgeen deze statuten niet of niet volledig bevatten. 

2. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met 

deze statuten. 

3. Op besluiten tot vaststelling en wijziging van het huishoudelijk reglement is het bepaalde in 

artikel 28 lid 1 van overeenkomstige toepassing. 


