
 

 

STATUTEN  

Ingaande op 18 juni 2022  

HOOFDSTUK 1 

NAAM EN ZETEL  

Artikel 1.  

De vereniging draagt de naam PerspectieF, ChristenUnie-jongeren en  

heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort.  

 

STATUTAIRE OPRICHTING.  

Artikel 2.  

De vereniging is opgericht op vierentwintig september tweeduizend.  

 

GRONDSLAG.  

Artikel 3.  

Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil PerspectieF,  

ChristenUnie-jongeren zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van  

ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst  

staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd.  

PerspectieF, ChristenUnie-jongeren baseert haar politieke principes op de  

Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen  

zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de  

Geloofsbelijdenis van Nicea.  

 

MISSIE.  

Artikel 4.  

PerspectieF, ChristenUnie-jongeren wil actieve deelname van christelijke  

jongeren realiseren en daarmee impact hebben. Dat doet zij door haar leden  

en andere jongeren te interesseren, enthousiasmeren en mobiliseren voor het publieke debat in maatschappij 

en politiek, verbonden door de liefde voor God en de medemens.  

 

DOEL.  

Artikel 5.  

De vereniging heeft ten doel:  

a. jongeren te overtuigen van de waarde van christelijk-sociale politiek;  

b. het interesseren en enthousiasmeren van jongeren voor de vereniging en de ChristenUnie en hen 

stimuleren om constructief mee te denken;  

c. een positief kritische visie op actuele maatschappelijke vraagstukken te ontwikkelen;  

d. op basis van deze visie verantwoorde oplossingen aan te dragen in het publieke debat;  

e. het debat aan te gaan met de ChristenUnie en andere politieke en maatschappelijke groeperingen;  

f. het stimuleren van een sterke politieke- en maatschappelijke bewustwording en betrokkenheid van de 

leden;  

g. het toerusten van de leden tot actieve deelname aan de politiek door opleiding, studie en bezinning, al dan 

niet in samenwerking met de ChristenUnie  



MIDDELEN.  

Artikel 6.  

1. De vereniging tracht haar doel te bereiken door alle wettige middelen die haar ten dienste staan.  

2. De vereniging kan de volgende financiële middelen verkrijgen:  

a. contributies van de leden;  

b. giften;  

c. subsidies;  

d. erfstellingen en legaten;  

e. opbrengst van vermogen;  

f. geleende gelden; en  

g. andere inkomsten.  

3. Leden betalen jaarlijks de door het congres vastgestelde contributie.  

4. Het Landelijk Bestuur kan een lid geheel of gedeeltelijk vrijstelling verlenen van het betalen van 

contributie. Het Landelijk Bestuur is  

hiervoor geen verantwoording schuldig aan het congres.  

LIDMAATSCHAP.  

Artikel 7.  

1. Lid kunnen zijn zij, die:  

a. de leeftijd van twaalf jaren, maar nog niet die van dertig jaren hebben  

bereikt; en  

b. instemmen met het in de statuten en reglementen bepaalde; en  

c. zich schriftelijk bij de vereniging hebben aangemeld en door het Landelijk Bestuur als lid zijn toegelaten.  

2. Het lidmaatschap eindigt door:  

a. overlijden van het lid;  

b. opzegging door het lid;  

c. opzegging door het Landelijk Bestuur namens de vereniging;  

d. ontzetting door het Landelijk Bestuur namens de vereniging;  

e. het bereiken van de dertig (30) jarige leeftijd met dien verstande dat het lidmaatschap in dat geval eindigt 

op eenendertig december van  

het jaar waarop het lid de dertig (30) jarige leeftijd bereikt;  

f. de wederkomst van Jezus Christus, mits er op de nieuwe hemel en  

aarde geen politiek wordt bedreven.  

3. Opzegging door het Landelijk Bestuur namens de vereniging geschiedt  

met opgaaf van redenen door het Landelijk Bestuur, en is slechts  

mogelijk indien:  

a. het lid niet langer voldoet aan één of meer vereisten als genoemd in  

het eerste lid sub a of b van dit artikel; of  

b. het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt; of  

c. van de vereniging redelijkerwijze niet gevergd kan worden dat het  

lidmaatschap blijft voortduren.  

4. Opzegging door een lid of door het Landelijk Bestuur namens de vereniging geschiedt schriftelijk, ten 

minste vier weken voor het einde  

van het kalenderjaar. In afwijking hiervan kan een lid de werking van een  

besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen verzwaard,  

te zijnen opzichte te allen tijde uitsluiten, door opzegging binnen vier  

weken na bekendmaking van dat besluit.  

5. Ontzetting is slechts mogelijk indien:  

a. het lid handelt in strijd met de statuten en reglementen van de  

vereniging; of  

b. het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.  

6. Het Landelijk Bestuur doet een voorstel tot ontzetting van het lid aan het  

congres, welke zal stemmen over de ontzetting van het lid. Hierin is een  



absolute meerderheid van stemmen noodzakelijk.  

7. Nadat het Landelijk Bestuur tot ontzetting heeft besloten worden het  

betrokken lid en het congres zo spoedig mogelijk schriftelijk met opgave  

van redenen daarvan in kennis gesteld.  

8. Het lid kan binnen vier weken na het besluit van het congres beroep  

aanteken bij de Commissie van Beroep.  

9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft het  

lid onverminderd de jaarlijkse contributie verschuldigd, behoudens  

ontheffing door het Landelijk Bestuur.  

 

HOOFDSTUK 2 HET LANDELIJK BESTUUR  

TAKEN, SAMENSTELLING EN BESLUITVORMING.  

Artikel 8.  

1. Het Landelijk Bestuur is belast met het besturen van de vereniging.  

2. Het Landelijk Bestuur bestaat uit ten minste vijf personen, waaronder een  

voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Een bestuurslid dient  

handelingsbekwaam te zijn in de zin van de wet.  

3. Alleen het congres is gemachtigd inzake het instellen ofwel opheffen van  

bestuursfuncties.  

4. In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Het  

bestuur legt op het eerste congres na het ontstaan van de vacature,  

verantwoording af over het te volgen proces.  

5. Indien in het Landelijk Bestuur één of meer leden ontbreken, dan kan de  

overblijvende bestuurder, casu quo kunnen de overblijvende bestuurders,  

niettemin geldige besluiten nemen.  

6. Treedt het Landelijk Bestuur tussentijds in zijn geheel af, dan wikkelt het  

de lopende zaken af totdat een nieuw Landelijk Bestuur is geïnstalleerd.  

6. Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enige  

bestuurder is de persoon die het congres daartoe heeft aangewezen casu  

quo zal aanwijzen tijdelijk met het bestuur belast. De in de vorige volzin  

bedoelde persoon neemt zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen  

teneinde een definitieve voorziening te treffen.  

7. Besluiten binnen het Landelijk Bestuur worden genomen met absolute  

meerderheid van stemmen, tijdens een vergadering waarin ten minste de  

meerderheid van het aantal zittende bestuursleden aanwezig is, of  

krachtens schriftelijke volmacht door een ander bestuurslid  

vertegenwoordigd is.  

8. In afwijking van hetgeen in het vorige lid is bepaald, kan het Landelijk  

Bestuur ook buiten de vergadering besluiten nemen indien alle leden van  

het Landelijk Bestuur instemmen met deze wijze van besluitvorming.  

9. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming  

indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de 

vereniging en de met haar  

verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan  

worden genomen, wordt het besluit genomen door het congres.  

 

BENOEMING EN BENOEMINGSPROCEDURE.  

Artikel 9.  

1. Het congres stelt ten behoeve van de selectieprocedure een  

selectiecommissie in en benoemt haar leden uit de leden van de  

vereniging. Voor verdere uitwerking van de selectiecommissie kan het  

Huishoudelijk Reglement geraadpleegd worden.  

2. Elk lid heeft de mogelijkheid zijn of haar kandidatuur bekend te maken  



bij de selectiecommissie en de selectieprocedure te doorlopen.  

3. De selectiecommissie brengt, wanneer mogelijk en indien er sprake is  

van gelijke geschiktheid der kandidaten, een meervoudige voordracht uit.  

Benoeming voor een functie binnen het Landelijk Bestuur vindt plaats  

door verkiezing tijdens het congres.  

4. Het Landelijk Bestuur maakt de voordracht, mede bevattende de namen  

der kandidaten en het rapport van de selectiecommissie, ten minste vier  

weken vóór het congres aan de leden bekend en geeft een duiding aan de  

uitgebrachte voordracht.  

5. De voordracht van de selectiecommissie is bindend, tenzij twee derde  

van de leden aanwezig op het congres anders eist.  

6. Slechts die kandidaten kunnen worden verkozen die tevoren schriftelijk  

in hun kandidaatstelling hebben bewilligd.  

7. Diegene die bij verkiezing de meerderheid van stemmen behaalt, is  

verkozen. Indien voor een functie geen der kandidaten de meerderheid  

behaalt, vindt herstemming plaats tussen de twee kandidaten die het  

hoogst aantal stemmen hebben behaald.  

Wanneer na tweemaal herstemmen geen der kandidaten een meerderheid  

van stemmen heeft, kan het congres worden gesloten waarna het  

aftredend bestuurslid aanblijft. Het Landelijk Bestuur maakt dan binnen  

vier weken een nieuwe datum bekend voor het bijeenkomen van de leden  

en de verkiezing van een bestuurslid voor de vacante functie.  

8. De leden van het Landelijk Bestuur worden per bestuursfunctie voor de  

termijn van ten hoogste twee jaren en bij besluit van het congres  

benoemd.  

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP.  

Artikel 10.  

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:  

a. door het verloop van de termijn waarvoor het bestuurslid is benoemd;  

b. door het eindigen van het verenigingslidmaatschap van het  

bestuurslid;  

c. door nederlegging door het bestuurslid van zijn functie;  

d. door middel van aftreden;  

e. door ontslag van het bestuurslid door het congres;  

f. door ontslag verleend door gezamenlijk besluit van de overblijvende  

bestuursleden;  

g. door ontslag op grond van artikel 2:298 BW;  

h. door het verlies van het vrije beheer over het persoonlijk vermogen;  

i. door overlijden;  

j. de wederkomst van Jezus Christus, mits er op de nieuwe hemel en  

aarde geen politiek wordt bedreven.  

2. Elk bestuurslid kan te allen tijde door het congres worden ontslagen of  

geschorst mits er sprake is van steun van ten minste twee derde van de  

aanwezige leden.  

3. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een  

definitief besluit tot ontslag, eindigt door het verstrijken van die termijn.  

4. Een bestuurslid dat door het congres ontslagen of geschorst is, kan dit  

aanvechten bij de Commissie van Beroep. 

  

 

 



VERTEGENWOORDIGING.  

Artikel 11.  

1. Het Landelijk Bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De  

vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee bestuursleden  

gezamenlijk.  

2. Het Landelijk Bestuur is, zonder voorafgaande toestemming van het  

congres, niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten:  

a. tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen;  

b. 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 ander verbindt.  

3. De in het vorige lid bedoelde beperking of voorwaarde geldt mede voor  

de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van  

de in het vorige lid bedoelde handelingen.  

4. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met  

een of meer bestuurders, kan het congres een of meer personen aanwijzen  

om de vereniging te vertegenwoordigen.  

 

BOEKJAAR; REKENING EN VERANTWOORDING.  

Artikel 12.  

1. Het boekjaar valt gelijk met het kalenderjaar.  

2. Het Landelijk Bestuur houdt van de vermogenstoestand van de  

vereniging zodanige rapportage dat daaruit te allen tijde haar rechten en  

verplichtingen kunnen worden gekend.  

3. De Auditcommissie voert minimaal eenmaal per kalenderjaar een  

financiële audit uit. Bij voorkeur vindt deze plaats voor de controle door  

de externe accountant, na afloop waarvan zij een rapportage opstelt met  

een oordeel over de rechtmatigheid van gedane uitgaven over het  

voorgaande boekjaar. Deze rapportage biedt zij ter vaststelling aan het  

congres aan. Meer informatie aangaande de Auditcommissie is te vinden  

in het Huishoudelijk Reglement.  

4. Het Landelijk Bestuur brengt op het congres binnen zes maanden na  

afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door het  

congres zijn financiële jaarverslag uit over de gang van zaken in de  

vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en staat van  

baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan het congres over.  

Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders;  

ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan  

onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn  

van zes maanden kan ieder lid van het Landelijk Bestuur worden  

gevorderd dat zij deze verplichtingen nakomen.  

5. Door het Landelijk Bestuur wordt een accountant verzocht omtrent de  

getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken een verklaring als  

bedoeld in artikel 2:393 lid 1 BW te verstrekken. Deze verklaring wordt  

aan het congres overlegd.  

7  

6. Jaarlijks, uiterlijk op eenendertig oktober, wordt de begroting voor het  

komende jaar door de penningmeester opgesteld, ter vaststelling aan het  

congres aangeboden. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de  

gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen  

nakomen.  

7. Het Landelijk Bestuur is verplicht de boeken, bescheiden en andere  



gegevensdragers als bedoeld in dit artikel gedurende ten minste tien jaren  

te bewaren. 

  

HOOFDSTUK 3 HET CONGRES  

 

HET CONGRES.  

Artikel 13.  

1. Het congres wordt gevormd door de leden.  

2. Aan het congres komen alle bevoegdheden toe die niet door de statuten  

of reglementen aan andere organen zijn opgedragen.  

 

DE BELEGGING EN BIJEENROEPING VAN HET CONGRES.  

Artikel 14.  

1. Er wordt in ieder geval een congres gehouden wanneer ten minste  

vijfentwintig leden daarom onder opgave van de te behandelen  

onderwerpen verzoeken. Indien het Landelijk Bestuur niet binnen vier  

weken is overgegaan tot het convoceren der leden, kunnen de verzoekers  

zelf daartoe overgaan, op een wijze overeenkomstig het volgende lid.  

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 12, vierde en zesde lid worden  

congressen gehouden zo dikwijls het Landelijk Bestuur dit wenselijk  

oordeelt.  

3. Behoudens het in het vorige lid bepaalde, wordt iedere congres belegd  

door het Landelijk Bestuur. Daartoe worden alle leden geconvoceerd,  

met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste vier weken.  

Deze convocatie kan geschieden door aan alle leden, al dan niet  

afzonderlijk gericht schrijven. Bij de convocatie is een voorgestelde  

agenda gevoegd.  

 

TOEGANG EN BESLUITVORMING.  

Artikel 15.  

1. Aan het begin van elke congres wordt een dagvoorzitter ingesteld, dit  

mag eenieder zijn, dus ook de voorzitter van de vereniging.  

2. Elk lid dat niet is geschorst heeft toegang tot het congres en heeft het  

recht om het woord te voeren. Een geschorst lid heeft toegang tot de  

vergadering waar het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd  

daarover het woord te voeren. Over de toegang van niet-leden beslist het  

bestuur.  

3. Elk lid dat niet geschorst is, is stemgerechtigd, ongeacht zijn of haar  

leeftijd.  

4. Elk lid kan één stem uitbrengen. Echter, in het geval van een schriftelijke  

machtiging kan een lid ten hoogstens vier stemmen uitbrengen, waarvan  

drie gemachtigde stemmen.  

5. Elk stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een  

schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid dat echter niet meer dan  

drie schriftelijke machtigingen heeft.  

6. Elk lid kan voorstellen, moties of amendementen indienen.  

7. De dagvoorzitter wordt geacht zich te onthouden van stemming en laat  

zich niet machtigen.  

8. Stemmingen over zaken geschieden door middel van het opsteken der  

handen, over personen schriftelijk, tenzij de dagvoorzitter zonder  

tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of  

toelaat, waaronder begrepen de stemming bij wijze van acclamatie.  

9. Alle stemmingen kunnen ook op elektronische wijze uitgevoerd worden.  



10. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.  

Dit wordt gerealiseerd door het optellen van de blanco stemmen bij de  

grootste partij.  

Onthoudingen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn  

uitgebracht.  

11. Het door de dagvoorzitter uitgesproken oordeel, dat door het congres een  

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

besluit, wanneer dit niet schriftelijk is geformuleerd.  

12. Bij betwisting, van het in het voorgaande lid gestelde uitgesproken  

oordeel, vindt herstemming plaats wanneer de meerderheid dit wenst.  

 

HOOFDSTUK 4 OVERIGE- EN SLOTBEPALINGEN  

STATUTAIRE COMMISSIES.  

Artikel 16.  

1. PerspectieF, ChristenUnie-Jongeren kent vier statutaire commissies: de  

Selectiecommissie, Auditcommissies, Commissie van Beroep en College  

van Adviseurs.  

2. Huidige Landelijk Bestuursleden en Landelijk Bestuursleden die minder  

dan één jaar geleden zijn afgetreden, zijn uitgesloten van deelname aan  

de statutaire commissies.  

3. In de commissies zetelt een oneven aantal leden en tenminste drie leden,  

tenzij anders vermeld in het Huishoudelijk Reglement.  

4. Commissieleden worden op voordracht van het Landelijk Bestuur  

voorgedragen ter instemming aan het congres.  

5. De commissieleden zijn ten allen tijden gebonden aan geheimhouding ten  

aanzien van hetgeen zij in de uitoefening van hun taak als lid aan  

mededelingen, documentatie en overige informatie hebben ontvangen en  

dit blijft gelden tot na het lidmaatschap van een commissie.  

6. Bij het niet uitvoeren van werkzaamheden of het niet bewaren van de  

geheimhouding wordt het lidmaatschap van de commissie per direct  

beëindigd.  

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.  

Artikel 17.  

Het huishoudelijk reglement en verder gewenst geachte reglementen worden  

vastgesteld en zo nodig gewijzigd bij besluit van het congres. Dit besluit  

dient over de termijn van tenminste twee congressen tot stemming gebracht  

te worden. In beide gevallen is van tenminste twee derde van de aanwezige  

leden op het congres, goedkeuring noodzakelijk.  

 

STATUTENWIJZIGING.  

Artikel 18.  

1. In deze statuten kan geen verandering worden gebracht dan door congres  

genomen besluit, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar  

wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.  

2. Het besluit tot wijziging der statuten dient met een meerderheid van ten  

minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, verspreid over ten  

minste twee congressen, te worden genomen.  

 

ONTBINDING.  

Artikel 19.  

1. Het congres is bevoegd de vereniging te ontbinden. Hiervoor is van  

tenminste twee derde van leden die aanwezig zijn op het congres,  



goedkeuring vereist.  

2. Een voorstel tot ontbinding dient ingediend te worden op een congres  

waarna er binnen vier weken na sluiting van het betreffende congres een  

convocaat wordt gestuurd met betrekking tot het stemmen over de  

ontbinding van de vereniging.  

3. Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen,  

geschiedt de vereffening door het Landelijk Bestuur.  

4. Aan het batig saldo na vereffening wordt bij het besluit tot ontbinding  

een bestemming gegeven overeenkomstig de doelstelling van  

PerspectieF, ChristenUniejongeren ten behoeve van een algemeen nut  

beogende instelling.  

 

SLOTBEPALING.  

Artikel 20.  

In gevallen waarin deze statuten, het huishoudelijk reglement en andere door  

het congres vastgestelde reglementen niet voorzien, beslist het congres over  

de te nemen handelswijze. In gevallen die geen uitstel gedogen beslist het  

Landelijk Bestuur over de te nemen handelswijze, behoudens haar  

verantwoordelijkheid aan het congres.  

ALGEMENE VOORWAARDEN/BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID  

Op de door de notaris te verlenen diensten zijn de door de notaris  

gehanteerde Algemene voorwaarden, waarin een beperking van  

aansprakelijkheid is opgenomen, van toepassing.  

SLOT AKTE  

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Dronten op de datum in het  

hoofd van deze akte vermeld.  

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van  

de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard tijdig voor het 

verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van  

de inhoud van de akte te hebben kennis genomen, daar mee in te stemmen, te  

zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien op  

volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.  

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de  

verschenen personen en door mij, notaris, ondertekend, om  


