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Statuten stichting Jeugdbondsuitgeverij 

 

Heden, negen en twintig december negentienhonderd drie en negentig verscheen voor mij, 

JOHANNA ANNA MARIA KOOL-VAN BEKKUM, notaris ter standplaats ZEIST: 

mevrouw MARJAN CLAZINA DE JONG, notarieel medewerkster, wonende te Den Dolder, 

gemeente Zeist, Dr. Ramaerlaan 9, geboren te Den Dolder, gemeente Zeist, op tien januari 

negentien honderd twee en zeventig, ongehuwd, ten deze handelende als gevolmachtigde van: 

a. 1. mevrouw SASKIA IRENE OOSTERHOFF, geboren te Everdingen op dertien september 

negentien honderd een en zeventig, zonder beroep, wonende te Zeist, Warande 161, 

ongehuwd; 

 2. de heer AART XALMA, geboren te Groningen op achttien november negentienhonderd acht 

en zestig, zonder beroep, wonende te Steenwijk, Verlaatseweg 105, ongehuwd; 

die hij het geven van deze volmacht handelden als respektievelijk voorzitter en secretaris van de te 

Zeist gevestigde en de te Utrecht aan de Oudegracht 42 kantoorhoudende vereniging: “Jeugdbond 

voor Natuur- en Milieustudie"; 

b. 1. mevrouw LIANE LANKREIJER, geboren te Hilversum op negen en twintig september 

negentienhonderd een en zeventig, zonder beroep, wonende te Wageningen, Treubstraat 27, 

ongehuwd; 

 2. de heer WINNIFRED FERRO, geboren te Amsterdam op negentien december negentien 

honderd zeventig, verpleegkundige, wonende te Leiderdorp, Sternstraat 7, ongehuwd; 

 3. mevrouw BARBARA MARYSE SCHOUTE, geboren te Utrecht op twee april 

negentienhonderd een en zeventig, zonder beroep, wonende te Groningen, Semarangstraat 

24-B, ongehuwd; 

die bij het geven van deze volmacht handelden als respektievelijk voorzitter, secretaris en 

penningmeester van de te 's-Graveland gevestigde en aldaar aan de Noordereinde 60 

kantoorhoudende Vereniging: Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. 

De comparante, handelende als gemeld, verklaarde bij deze akte een stichting in het leven te roepen 

en daarvoor de volgende statuten vast te stellen: 

NAAM, VESTIGING EN DOEL 

Artikel 1 

De stichting draagt de naam: Stichting Jeugdbondsuitgeverij, afgekort JBU. 

Artikel 2 

De stichting is gevestigd te Utrecht 

Artikel 3 

De stichting is gezamenlijk opgericht door de Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie en de 

Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN). 

Artikel 4 

1. De stichting stelt zich tot doel: 

a. Het bijbrengen van belangstelling voor de natuur en de natuur- en milieubescherming bij 

jongeren en van een algemeen verantwoordelijkheidsbesef ten aanzien van het totale 

leefklimaat. 

b. De studie van de natuur. 

c. Het leveren van een bijdrage aan de natuur en milieubescherming. 

2. De stichting tracht haar doel te bereiken onder meer door het uitgeven on verspreiden zonder 

winstoogmerk van publicaties die gericht zijn op gebruik door de leden van de in artikel 3 

genoemde verenigingen. 

3. Van het doel is uitgesloten: het doen van uitkeringen aan de oprichters van de stichting of aan 

hen die deel uitmaken van de organen van de stichting. 

Artikel 5 

Het auteursrecht van uitgaven van de stichting berust bij de stichting, voor zover dit auteursrecht 

niet bij de auteur gebleven is. 

BENOEMING VAN HET BESTUUR 
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Artikel 6 

1. De stichting wordt beheerd door een bestuur, bestaande uit vier natuurlijk personen, bestuurders 

genaamd. 

2. Twee bestuurders worden benoemd door en uit het bestuur van de vereniging Jeugdbond voor 

Natuur- en Nilieustudie, de andere twee door en uit het bestuur van de vereniging Nederlandse 

Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN). 

3. De bestuurders worden benoemd voor de periode tussen de laatste dag van de algemene 

vergadering van de benoemende vereniging en de laatste dag van de daarop volgende algemene 

vergadering van die vereniging. 

4. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, twee secretarissen en een penningmeester. 

VERANTWOORDING EN EINDE BESTUURSFUNCTIE 

Artikel 7 

1. Bestuurders zijn verantwoording schuldig aan de vereniging die hen heeft aangesteld. 

2. Het dagelijks bestuur van de Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie en het hoofdbestuur van 

de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) hebben het recht een door hen aangesteld 

bestuurslid uit zijn/haar functie te ontheffen en te vervangen indien zij menen dat het aanzien 

van de stichting wordt geschaad. 

Artikel 8 

1. Indien een bestuurslid tussentijds terug treedt of uit zijn functie wordt ontheven blijven de nog 

fungerende bestuurders, mits ten getale van twee, niettemin een wettig college vormen. 

2. Vacatures die ontstaan moeten zo snel mogelijk worden vervuld. 

BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING 

Artikel 9 

Het bestuur behartigt de belangen van de stichting in de ruimste zin des woords en is binnen de 

grenzen van deze statuten bevoegd alle daden van beheer en beschikking te verrichten, die het voor 

de verwezenlijking van het doel nodig of wenselijk acht. Dit echter met in achtneming van artikel 

10. 

Artikel 10 

1. De stichting wordt vertegenwoordigt door het bestuur. 

2. De stichting wordt voorts mede vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk. 

3. Voor het aangaan van financiële verplichtingen groter dan EENDUIZEND GULDEN 

(f.1.000,00) dient hij of zij echter toestemming te hebben van het bestuur. Bovendien moet voor 

het aangaan van financiële verplichtingen groter dan EENDUIZEND GULDEN (f.1.000,00) een 

positief advies uitgebracht worden door de kascommissie aan het bestuur. 

BESTUURSVERGADERING EN BESLUITVORMING 

Artikel 11 

1. De bestuursvergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door iedere bestuurder afzonderlijk. 

2. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de bestuurders.  

Bestuursvergaderingen zijn openbaar, de uitnodiging wordt in afschrift verzonden aan 

assistenten, kascommissieleden, een vertegenwoordiger van het bestuur van de Jeugdbond voor 

Natuur- en Milieustudie en een vertegenwoordiger van het bestuur van de Nederlandse 

Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN). 

Artikel 12 

1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de 

bestuursvergadering genomen met volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen. 

2. Bestuursleden kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. 

3. Het bestuur van de Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie en het bestuur van de Nederlandse 

Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) kunnen, bij een meningsverschil in het bestuur van de 

stichting, een eensluidend bindend advies voorleggen aan het bestuur. 

FINANCIEEL BEHEER 

Artikel 13 

1. Het boekjaar loopt van een november tot en met een en dertig oktober van het daarop volgend 
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jaar. 

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekening te 

houden dat daaruit te allen tijde haar financiële rechten en verplichtingen kunnen worden 

gekend. 

3. Het bestuur is verplicht de jaarstukken en de daarop betrekking hebbende bescheiden tien jaar 

lang te bewaren. 

Artikel 14 

Voor vijftien december na afloop van elk boekjaar wordt door het bestuur een balans alsmede een 

resultatenrekening over het afgelopen jaar opgemaakt. Deze jaarstukken gaan, vergezeld van een 

verslag door het bestuur omtrent de verrichtingen en gang van zaken in het desbetreffende boekjaar, 

ter inzage naar het dagelijks bestuur van de Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie en het 

hoofdbestuur van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. 

Artikel 15 

Door een bestuurslid gemaakte kosten kunnen bij de stichting worden gedeclareerd voor zover zij 

niet voor een van van de bonden afzonderlijk doch voor de Stichting als zodanig gemaakt zijn. 

KASCOMMISSIE 

Artikel 16 

1. De kascommissie bestaat uit twee leden. Deze leden worden gezamenlijk benoemd door het 

bestuur van de Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie en het bestuur van de Nederlandse 

Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN). 

2. De kascommissie heeft ten allen tijde het recht de financiële stukken in te zien en aan het 

bestuur van de Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie en het bestuur van de Nederlandse 

Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) te rapporteren. 

3. De kascommissie controleert de boekhouding van de stichting en brengt verslag uit aan het 

bestuur van de Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie en aan het bestuur van de Nederlandse 

Jeugdbond voor Natuurstudie over haar bevindingen. 

4. De kascommissie heeft bovendien een adviserende functie. 

5. De kascommissie rapporteert aan het bestuur van de Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie en 

aan het bestuur van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) over haar adviezen aan 

het bestuur. 

STATUTENWIJZIGING 

Artikel 17 

1. De statuten van de stichting kunnen slechts worden gewijzigd door een eensluidend besluit van 

het bestuur van de Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie en het bestuur van de Nederlandse 

Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN). 

2. De bepalingen vermeld in artikel 4 lid 1, artikel 6, artikel 22 en dit artikel kunnen slechts 

worden gewijzigd na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Belastingdienst/Registratie 

en successie Utrecht. 

Artikel 18 

Een statutenwijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Tot het doen 

verlijden van de akte zijn slechts bevoegd een gezamenlijke vertegenwoordiging van het dagelijks 

bestuur van de Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie en het hoofdbestuur van de Nederlandse 

Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN). 

Artikel 19 

Indien een van beide in de artikelen 17 en 18 genoemde rechtspersonen niet langer in staat is de 

genoemde handelingen te verrichten, bijvoorbeeld door ontbinding van deze rechtspersoon, is de 

andere genoemde rechtspersoon toch bevoegd tot het besluiten tot statutenwijziging en doen 

verlijden van de notariële akte. 

Artikel 20 

De stichting kan slechts worden ontbonden na een eensluidend besluit daartoe door het bestuur van 

de Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie en het bestuur van de Nederlandse Jeugdbond voor 

Natuurstudie (NJN). 
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Artikel 21 

In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie door een liguidatiecommissie bestaande uit twee 

personen, aangesteld in onderling overleg door het bestuur van de Jeugdbond voor Natuur- en 

Milieustudie en het bestuur van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN). 

Artikel 22 

Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen der ontbonden stichting overblijft, 

wordt gelijkelijk verdeeld onder de beide oprichters. 

SLOTBEPALINGEN 

Artikel 23 

In gevallen welke binnen de grenzen van deze statuten vallen, doch daarin niet zij geregeld, wordt 

door een bestuursbesluit voorzien. 

Voor de eerste maal worden tot bestuursleden der stichting benoemd: 

1. mevrouw S.T. Oosterhoff, voornoemd, tot voorzitter; 

2. mevrouw L. Lankreijer, voornoemd, tot eerste secretaris; 

3. de heer A. Kalma, voornoemd, tot tweede secretaris; 

4. mevrouw B.M. Schoute, voornoemd, tot penningmeester. 

Van gemelde volmachten blijkt uit twee onderhandse akten, welke aan deze akte zullen worden 

gehecht. 

Van het bestaan van de volmachten is mij, notaris, genoegzaam gebleken. 

De comparante is mij, notaris, bekend. 

WAARVAN ARTE 

in minuut is verleden te Zeist, op de datum, in het hoofd dezer akte vermeld. 

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparante heeft deze verklaard van de 

inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te 

stellen. 

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparante en mij, notaris, ondertekend. 

(w.g.) M.C. de Jong; J.A.M. Kool-van Bekkum. 

VOOR AFSCHRIFT. 

 


