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Hoofdstuk I: Algemene bepalingen
Paragraaf 1.1: Naam, grondslag en doel
Artikel 1.1.1.
De vereniging draagt de naam Christen Democratisch Jongeren Appèl, bij verkorting
aangeduid met CDJA. Zij is gevestigd te ’s-Gravenhage.
Artikel 1.1.2.
1. Het CDJA aanvaardt de Bijbel als richtsnoer voor het politiek handelen.
2. Het CDJA wil zich blijvend bezinnen op de betekenis van de Bijbel voor het politiek
beleid, zoals dat onder meer gestalte krijgt in actieprogramma’s en concreet
politiek handelen.
3. Het CDJA streeft naar een maatschappij, waarin de Bijbelse gerechtigheid gestalte
krijgt, de mens zijn vrijheid in verantwoordelijkheid kan beleven en het welzijn
van allen wordt gediend.
Artikel 1.1.3.
Het CDJA stelt zich op basis van de in artikel 1.1.2. genoemde grondslag ten doel:
a. Het geven van politieke voorlichting en vorming, gericht op creatieve participatie
en politieke standpuntbepaling van jongeren;
b. Het meedenken met en het kritisch begeleiden van de christendemocratie in het
algemeen en van de te ’s-Gravenhage gevestigde vereniging het Christen
Democratisch Appèl, bij verkorting aangeduid met CDA, in het bijzonder.
Artikel 1.1.4.
Het CDJA tracht zijn doel te bereiken door:
a. Te bevorderen, dat de leden participeren in algemene ledenvergaderingen, acties,
studieconferenties en andere bijeenkomsten;
b. Activiteiten te organiseren toegankelijk voor alle jongeren in de Nederlandse
samenleving;
c. Het geven van voorlichting, mede in eigen periodieken;
d. Te bevorderen, dat leden actief aan het organisatieleven van het CDA deelnemen;
e. Het leggen en onderhouden van contacten met personen en organisaties in binnenen buitenland, zowel op politiek en maatschappelijk terrein als op het gebied van
jeugd- en jongerenwerk alsook het zoveel mogelijk organiseren van
doelgroepgerichte activiteiten in samenwerking met andere organisaties;
f. Alle andere wettige middelen die daartoe dienstig kunnen zijn.
Paragraaf 1.2: Lidmaatschap en donateurschap
Artikel 1.2.1.
1. Lid van het CDJA kunnen zijn natuurlijke personen, die bij de aanvang van het
kalenderjaar de leeftijd van éénendertig jaar nog niet hebben bereikt.
2. Van de leden wordt verwacht dat zij in het CDJA participeren vanuit de intentie
van de in artikel 1.1.2., eerste lid, omschreven grondslag en zich willen richten op
de in artikel 1.1.2., tweede en derde lid, genoemde doelstellingen
Artikel 1.2.2.
Leden van het CDJA zijn zij die zich schriftelijk bij het CDJA als lid hebben aangemeld en
door of vanwege het dagelijks bestuur als lid zijn toegelaten.
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Artikel 1.2.3.
Ieder lid is verplicht tot betaling van ten minste een door de algemene ledenvergadering
vast te stellen minimumcontributie.
Artikel 1.2.4.
Het lidmaatschap van het CDJA eindigt door:
a. Overlijden;
b. Opzegging door een lid;
c. Opzegging door het CDJA;
d. Royement door het CDJA.
Artikel 1.2.5.
Opzegging door een lid van het lidmaatschap moet plaatsvinden bij het secretariaat. De
opzegging dient vóór één november van het lopende contributiejaar bij het secretariaat
te zijn gemeld. Opzegging ontslaat een lid niet van de verplichting tot contributiebetaling.
Artikel 1.2.6.
Opzegging door het CDJA geschiedt door het dagelijks bestuur en kan uitsluitend
plaatsvinden vanwege:
a. Het niet voldoen aan de aan het lidmaatschap verbonden financiële verplichtingen;
b. Het bereiken van de eenendertigjarige leeftijd.
Artikel 1.2.7.
1. Een lid kan geschorst worden door het algemeen bestuur wegens handelen in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van organen van het CDJA of
wegens het verrichten van handelingen waardoor het CDJA op onredelijke wijze
wordt benadeeld, daaronder begrepen het schenden van verplichtingen jegens de
vereniging.
2. Een lid kan geroyeerd worden door het algemeen bestuur wegens handelen in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van organen van het CDJA of
wegens het verrichten van handelingen waardoor het CDJA op onredelijke wijze
wordt benadeeld, daaronder begrepen het schenden van verplichtingen jegens de
vereniging.
3. In het huishoudelijk reglement worden nadere regels gesteld met betrekking tot
de procedures omtrent schorsing en royement.
Artikel 1.2.8.
1. Donateurs van het CDJA kunnen zijn natuurlijke personen die een door de
algemene ledenvergadering te bepalen minimumbedrag aan contributie betalen.
2. Donateurs zijn zij die te kennen hebben gegeven te sympathiseren met het CDJA
en door of vanwege het dagelijks bestuur als donateurs zijn geregistreerd.
3. Donateurs hebben toegang tot activiteiten van het CDJA.
4. Donateurs hebben geen stemrecht in enig orgaan van het CDJA.
5. Naast donateurs bestaan er ook Vrienden van het CDJA. Zij vallen onder de in lid 1
tot en met 4 genoemde bepalingen.
6. De artikelen 1.2.4. tot en met 1.2.6. sub a en 1.2.7 zijn van overeenkomstige
toepassing.
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Paragraaf 1.3: Stemmingen en verkiezingen
Artikel 1.3.1.
In de vergaderingen van de organen van het CDJA wordt het stemrecht uitgeoefend door
die leden, die daar krachtens de bepalingen van deze statuten, toe bevoegd zijn.
Artikel 1.3.2.
1. Elk lid kan niet meer dan één stem uitbrengen.
2. Een adviserend lid heeft geen stem in het orgaan waarvan hij adviserend lid is.
Artikel 1.3.3.
1. Besluiten van organen worden genomen met eenvoudige meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald.
2. Een stemgerechtigde kan voor, tegen of blanco stemmen ten aanzien van het voor
stemming vatbare onderwerp.
3. Voor het bepalen van het aantal uitgebrachte stemmen worden onthoudingen en
ongeldig verklaarde stemmen niet meegeteld.
Artikel 1.3.4.
1. Over zaken wordt bij handopsteken dan wel hoofdelijk gestemd, tenzij door
ééntiende deel van de aanwezige stemhebbende leden van de vergadering een
schriftelijke stemming wordt verlangd. Wanneer geen van de stemhebbende leden
om stemming vraagt wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.
2. Bij het staken van de stemmen bij besluiten over zaken wordt een voorstel geacht
te zijn verworpen.
3. Over personen wordt schriftelijk gestemd. In geval van enkelvoudige
kandidaatstelling wordt de kandidaat geacht te zijn verkozen, tenzij ten minste één
van de stemhebbende leden om stemming vraagt. Voor de verkiezing van de leden
van het algemeen bestuur als bedoeld in artikel 2.3.1. wordt altijd schriftelijk
gestemd.
4. Bij het staken van de stemmen bij besluiten over personen wordt een tweede
stemming gehouden. Staken de stemmen bij de tweede stemming opnieuw, dan
kan in een derde stemming slechts gekozen worden tussen de twee personen, die
bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich verenigd hebben. Staken de
stemmen bij de derde stemming, dan wordt de jongste in leeftijd geacht te zijn
verkozen.
Artikel 1.3.5.
1. Het voordragen van kandidaten dient ten minste tien dagen voorafgaand aan de
dag van de verkiezingen te geschieden per te vervullen vacature. Voor het stellen
van tegenkandidaten geldt een termijn van zeven dagen. Bij de verkiezing van de
voorzitter ingevolge de procedure van artikel 2.4.2 van deze statuten is het stellen
van tegenkandidaten uitgesloten.
2. Er wordt naar gestreefd om meervoudige voordrachten te doen voor de
verkiezingen van functionarissen.
3. Er kan uitsluitend uit de voorgedragen kandidaten worden gekozen.
Artikel 1.3.6.
1. Ongeacht het aantal aanwezigen kan een orgaan altijd beraadslagen, zijn agenda
vaststellen en de notulen goedkeuren.
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2. Het quorum van een orgaan is bereikt wanneer ten minste de helft van het aantal
stemgerechtigde leden van dat orgaan aanwezig is.
3. Het quorum in het algemeen bestuur is bereikt wanneer van het aantal leden van
het algemeen bestuur die niet tevens lid zijn van het dagelijks bestuur ten minste
de helft plus één aanwezig is.
4. Het quorum in de algemene ledenvergadering en de CDJA-Raad is bereikt wanneer
ten minste de helft van het aantal stemgerechtigde leden dat zich heeft
ingeschreven aanwezig is.
5. Elke stemming is geldig, tenzij de voorzitter op een, vóór de stemming door
tenminste ééntiende deel van het aantal aanwezigen stemmen ingediend verzoek
vaststelt dat het quorum niet is bereikt.
6. Indien de voorzitter overeenkomstig het bepaalde in het derde lid vaststelt dat het
quorum niet is bereikt, wordt een nieuwe vergadering belegd, waarin hetzelfde
voorstel opnieuw aan de orde wordt gesteld. Deze vergadering dient tenminste
zeven dagen en uiterlijk dertig dagen na de vergadering, waarin het niet bereiken
van het quorum is vastgesteld, te worden gehouden. In deze vergadering wordt het
quorum geacht te zijn bereikt, ongeacht het aantal aanwezige stemmen. Dit wordt
in de oproep voor de vergadering vermeld.
7. Bij berekening van het quorum wordt altijd naar boven afgerond.
Paragraaf 1.4: Zittingsperiode
Artikel 1.4.1.
1. Verkiezingen en benoemingen vinden plaats voor een periode van een jaar, tenzij
in de statuten of het huishoudelijk reglement expliciet anders is vermeld.
2. Men is terstond tweemaal herkiesbaar respectievelijk hernoembaar, tenzij anders
bepaald.
3. Elk orgaan of bestuur van een orgaan stelt een rooster van aftreden op. Indien een
lid van een orgaan of van het bestuur van een orgaan aftreedt anders dan volgens
het rooster van aftreden, dan benoemt of kiest het daartoe bevoegde orgaan zo
spoedig mogelijk een nieuw lid.
Artikel 1.4.2.
Leden en plaatsvervangende leden van een orgaan of van het bestuur van een orgaan of
van enige commissie of werkgroep, met uitzondering van de leden van de commissie van
beroep en de leden van de kascommissie kunnen te allen tijde door degene die hen heeft
benoemd of verkozen, uit hun functie worden ontheven of worden geschorst.
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Hoofdstuk II: De organen
Artikel 2.0.1.
De organen van het CDJA zijn:
a. De algemene ledenvergadering;
b. De CDJA-Raad;
c. Het algemeen bestuur;
d. Het dagelijks bestuur;
e. De permanente commissies;
f. De afdelingen.
Paragraaf 2.1: De algemene ledenvergadering
Artikel 2.1.1.
1. De algemene ledenvergadering bestaat uit alle leden van het CDJA.
2. Er is een onafhankelijke dagvoorzitter die de algemene ledenvergadering leidt.
Deze dagvoorzitter wordt aangewezen door het dagelijks bestuur.
Artikel 2.1.2.
1. De algemene ledenvergadering spreekt zich uit over het politiek en
organisatorisch beleid van het CDJA. Deze uitspraken zijn bindend voor de andere
organen van het CDJA.
2. De algemene ledenvergadering belast zich met en is bevoegd tot:
a. Het aannemen van resoluties en het doen van uitspraken:
b. Het vaststellen van het jaarverslag;
c. Het vaststellen van de afrekening over het afgelopen boekjaar en de
begroting voor het komende boekjaar;
d. Het vaststellen van de uitslag van de te verkiezen voorzitter van het CDJA,
zoals genoemd in artikel 2.4.1. lid twee sub a, volgens de in artikel 2.4.2
beschreven procedure, die leiding geeft aan het algemeen bestuur en het
dagelijks bestuur;
e. Het kiezen van de in artikel 2.3.1, tweede lid, onder b, bedoelde
stemhebbende leden van het dagelijks bestuur;
f. Het kiezen en ontslaan van de in artikel 2.3.1., tweede lid, onder c, bedoelde
stemhebbende leden en hun plaatsvervanger van het algemeen bestuur;
g. Het kiezen en ontslaan van de in artikel 2.3.1., tweede lid, onder d, bedoelde
stemhebbende leden van het algemeen bestuur;
h. Het kiezen van de leden van de in artikel 2.5.2., eerste lid bedoelde
commissies en hun plaatsvervangers;
i. Alle taken die deze statuten voorts aan haar toekennen.
Artikel 2.1.3.
1. Ten minste tweemaal per jaar wordt de algemene ledenvergadering door het
algemeen bestuur bijeengeroepen.
2. De algemene ledenvergadering komt voorts bijeen indien ten minste drie
afdelingen of ten minste honderd leden, dan wel ten minste ééntiende van het
aantal leden indien het totale aantal leden minder is dan duizend, een met redenen
omkleed schriftelijk verzoek daartoe bij het algemeen bestuur indienen. Het
algemeen bestuur is verplicht op grond van een dergelijk verzoek de algemene
ledenvergadering bijeen te roepen op een datum die ligt binnen zestig dagen na
ontvangst van dat verzoek.
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Artikel 2.1.4.
1. De algemene ledenvergaderingen zijn openbaar.
2. Op voorstel van het dagelijks bestuur of ten minste éénderde van het aantal
aanwezige leden worden de deuren van de vergadering gesloten. De vergadering
beraadslaagt en besluit dan in beslotenheid of en waarover met gesloten deuren
zal worden vergaderd.
Artikel 2.1.5.
1. De algemene ledenvergadering wordt door het algemeen bestuur uitgeschreven
op een termijn van ten minste dertig dagen door oproeping van de leden of
publicatie in het ledenblad.
2. In deze oproeping wordt vermeld het recht van de leden om kandidaten voor te
kiezen functionarissen voor te dragen, voorstellen te doen en resoluties in te
dienen.
3. Uiterlijk veertien dagen voor de algemene ledenvergadering dienen de leden
kennis te kunnen nemen van:
a. De agenda van de ledenvergadering;
b. Het jaarverslag over het afgelopen jaar;
c. De balans en de staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar en de
begroting voor het komende boekjaar;
d. De voorstellen van het algemeen bestuur betreffende politiek en
organisatorische zaken en de voordracht van het algemeen bestuur
betreffende de door de algemene ledenvergadering te verkiezen
functionarissen.
4. Het huishoudelijk reglement bevat bepalingen omtrent de orde van de algemene
ledenvergadering en de wijze waarop resoluties over actuele politieke zaken
kunnen worden ingediend en worden behandeld.
Paragraaf 2.2: De CDJA-Raad
Artikel 2.2.1.
1. De CDJA-Raad heeft als taak het bespreken van het politieke beleid van het CDJA
en het vaststellen van politieke standpunten van het CDJA.
2. De CDJA-Raad heeft de bevoegdheid:
a. Resoluties aan te nemen en rapporten en programma’s vast te stellen
waarin uitspraken worden gedaan over vraagstukken van politiek beleid;
b. Het algemeen bestuur te horen over het door haar gevoerde politiek beleid.
Artikel 2.2.2.
1. Alle stemhebbende leden van het CDJA zijn stemhebbend lid van de CDJA-Raad.
2. De CDJA-Raad wordt geleid door het CDJA-Raadspresidium. Het presidium bestaat
uit een voorzitter en ten minste twee vicevoorzitters die allen voor de periode van
twee jaar worden verkozen. De voorzitter van het presidium leidt de
vergaderingen van de CDJA-Raad, tenzij anders bepaald door het presidium. De
voorzitter van het presidium heeft geen stemrecht tijdens de vergadering van de
CDJA-Raad.
3. Het huishoudelijk reglement regelt de wijze van verkiezingen van de leden van het
presidium.
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Artikel 2.2.3.
1. De CDJA-Raad wordt ten minste tweemaal per jaar door het presidium in
vergadering bijeengeroepen.
2. De CDJA-Raad komt voorts bijeen indien het presidium dit wenst of indien ten
minste drie afdelingen of ten minste honderd stemhebbende leden van de CDJARaad, danwel ten minste ééntiende van het aantal stemhebbende leden van de
CDJA-Raad indien het totale aantal stemhebbende leden minder is dan duizend,
een met redenen omkleed verzoek daartoe bij de voorzitter van het presidium
indienen. De voorzitter van het presidium is verplicht op grond van een dergelijk
verzoek de CDJA-Raad bijeen te roepen op een datum die ligt binnen dertig dagen
na ontvangst van dat verzoek.
3. De CDJA-Raad stelt voor haar functioneren een reglement van orde op dat geen
bepalingen mag bevatten die in strijd zijn met de statuten of het huishoudelijk
reglement.
4. De vergaderingen van de CDJA-Raad zijn openbaar. Op voorstel van het presidium
of ten minste éénzesde deel van de stemhebbende leden van de CDJA-Raad worden
de deuren van de vergadering gesloten. De vergadering beraadslaagt en besluit
dan in beslotenheid of en waarover met gesloten deuren zal worden vergaderd.
Paragraaf 2.3: Het algemeen bestuur
Artikel 2.3.1.
1. Het algemeen bestuur bestaat uit stemhebbende leden.
2. De stemhebbende leden zijn:
a. De overeenkomstig artikel 2.4.2 verkozen voorzitter;
b. De door de algemene ledenvergadering verkozen leden van het dagelijks
bestuur;
c. Twaalf door de algemene ledenvergadering verkozen leden;
d. Drie door de algemene ledenvergadering vrijgekozen leden.
3. Leden van het algemeen bestuur zoals bedoeld in lid 2 sub c en d worden voor de
periode van twee jaar verkozen.
Artikel 2.3.2.
1. De twaalf zetels van het algemeen bestuur, zoals gesteld in artikel 2.3.1. lid twee
sub c, zijn elk verbonden aan één van de provincies.
2. Leden die zich kandidaat stellen voor een zetel als bedoeld in het eerste lid, dienen
te wonen binnen de provincie voor welke zetel zij zich kandidaat stellen, of een
aantoonbare binding te hebben met deze provincie. Om te kunnen deelnemen aan
de verkiezingen dient de kandidaat ten minste vijf door in de betreffende provincie
wonende leden ondertekende steunbetuigingen te kunnen overleggen aan de
algemene ledenvergadering. De steunbetuigingen dienen ten minste tien dagen
voor de algemene ledenvergadering in het bezit te zijn van de secretaris. Als dit
niet het geval is, is de kandidatuur van de desbetreffende kandidaat ongeldig.
3. Ten minste dertig dagen voor de algemene ledenvergadering waarin leden van het
algemeen bestuur moeten worden gekozen, doet het algemeen bestuur hiervan
mededeling aan de besturen van de afdelingen en geeft aan welke leden van het
algemeen bestuur volgens het rooster van aftreden aftredend zijn.
4. Indien een afdeling een voordracht wenst te doen voor benoeming van een
(plaatsvervangend) lid van het algemeen bestuur, dan komt de
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afdelingsledenvergadering ten minste tien dagen voor de vergadering van de
algemene ledenvergadering om over deze voordracht te beslissen.
Artikel 2.3.3.
1. Elk algemeen bestuurslid als bedoeld in artikel 2.3.1. lid twee sub c heeft een
plaatsvervanger. De kandidaatstelling en voordracht van deze plaatsvervanger
geschieden op gelijke wijze als die geldt voor het betreffende algemeen
bestuurslid.
2. Een algemeen bestuurslid als bedoeld in het eerste lid kan in een vergadering van
het algemeen bestuur worden vervangen door zijn plaatsvervanger. De
plaatsvervanger treedt tijdens die vergadering in alle vergaderrechten van het
betreffende algemeen bestuurslid.
3. Indien de leden van het algemeen bestuur, zoals bedoeld in lid één en twee, beide
verhinderd zijn voor een vergadering als bedoeld in artikel 2.3.10., dan kunnen de
afdelingen liggende in de provincie wiens zetel het algemeen bestuurslid vervult
in gezamenlijk overleg, één tijdelijke waarnemer aanwijzen. Deze waarnemer
treedt steeds per aanwijzing eenmalig in alle vergaderrechten van het verhinderde
algemeen bestuurslid, uitgezonderd het stemrecht.
Artikel 2.3.4.
1. De algemene ledenvergadering kiest per zetel tussen de kandidaten als bedoeld in
artikel 2.3.2 tweede lid. Het lid van het algemeen bestuur als ook zijn
plaatsvervanger worden in functie gekozen door de algemene ledenvergadering.
2. Indien een zetel vacant is, wordt deze nog steeds geacht verbonden te zijn aan die
provincie welke het terugtredend algemeen bestuurslid vertegenwoordigde. Hij
wordt derhalve ingevuld op de wijze als in artikel 2.3.2. voorzien.
Artikel 2.3.5.
1. Wanneer een lid van het algemeen bestuur als bedoeld in artikel 2.3.1., lid twee
onder c, tussentijds aftreedt, wordt ontslagen of wordt gekozen tot lid van het
dagelijks bestuur, wordt zijn of haar plaats ingenomen door de plaatsvervanger
totdat een nieuw lid van het algemeen bestuur is gekozen.
2. Indien de plaatsvervanger ontbreekt worden in de eerstvolgende algemene
ledenvergadering een nieuw lid van het algemeen bestuur alsmede een
plaatsvervanger gekozen. Vanaf die algemene ledenvergadering geldt een nieuwe
zittingstermijn.
3. De afdelingen liggende in de provincie wiens zetel vacant is gekomen mogen, in
gezamenlijk overleg, één permanente waarnemer aanwijzen. Deze waarnemer
treedt tot en met de eerstvolgende algemene ledenvergadering in alle
vergaderrechten van het scheidende algemeen bestuurslid, uitgezonderd het
stemrecht.
Artikel 2.3.6.
1. De drie zetels van het algemeen bestuur, zoals gesteld in artikel 2.3.1. lid twee sub
d, kunnen worden bezet door elk lid van het CDJA, ongeacht de provincie of
afdeling waartoe dat lid behoort.
2. Leden die zich kandidaat stellen voor een zetels als bedoeld in het eerste lid, dienen
ten minste vijf door individuele leden ondertekende steunbetuigingen verspreid
over drie provincies te kunnen overleggen aan de algemene ledenvergadering. De
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steunbetuigingen dienen ten minste tien dagen voor de algemene
ledenvergadering in het bezit te zijn van de secretaris.
3. Ten minste dertig dagen voor de algemene ledenvergadering waarin leden van het
algemeen bestuur moeten worden gekozen, doet het algemeen bestuur hiervan
mededeling aan alle leden en geeft aan welke vrijgekozen leden van het algemeen
bestuur volgens het rooster van aftreden aftredend zijn. Zij mogen niet
tegelijkertijd aftredend zijn.
Artikel 2.3.7.
1. De algemene ledenvergadering kiest voor de zetels als bedoeld in artikel 2.3.1 lid
twee sub d uit de kandidaten die zich kandidaat hebben gesteld volgens de wijze
van artikel 2.3.6. tweede lid. Het lid van het algemeen bestuur wordt in functie
gekozen door de algemene ledenvergadering.
2. Indien een zetels als bedoeld in artikel 2.3.6. eerste lid vacant is, of het zittende lid
tussentijds aftreedt of wordt ontslagen, dan wel wordt verkozen tot lid van het
dagelijks bestuur, komt de zetel te vervallen. In de eerstvolgende algemene
ledenvergadering wordt een nieuw lid van het algemeen bestuur gekozen.
Artikel 2.3.8.
1. Bij het algemeen bestuur berust de algemene organisatorische en politieke leiding
van het CDJA.
2. Het algemeen bestuur bereidt de voorstellen ter behandeling door de algemene
ledenvergadering voor.
3. Het algemeen bestuur bevordert en ondersteunt actief de oprichting, de
instandhouding en het functioneren van de afdelingen. Het algemeen bestuur
keurt de reglementen van de afdelingen goed.
4. Het algemeen bestuur benoemt op voordracht van het dagelijks bestuur de
vertegenwoordigers van het CDJA in landelijke organen van het CDA en van de aan
het CDA gelieerde organisaties.
Artikel 2.3.9.
1. Het CDJA wordt vertegenwoordigd door het dagelijks bestuur alsmede door de
voorzitter, de vicevoorzitter(s) en de penningmeester, gezamenlijk handelend. De
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt tevens toe aan twee van de in de vorige
zin genoemde functionarissen tezamen. Het algemeen bestuur kan besluiten aan
leden van het algemeen bestuur, alsook aan derden, hetzij aan hen afzonderlijk,
hetzij aan hen gezamenlijk handelend, volmacht te verlenen.
2. Het algemeen bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het
kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van
overeenkomsten waarbij het CDJA zich als borg of medeschuldenaar verbindt of
zich tot zekerheidstelling van een schuld van een derde verbindt, mits een besluit
daartoe met een meerderheid van ten minste tweederde der geldig uitgebrachte
stemmen genomen wordt in een vergadering waarin ten minste tweederde van de
stemhebbende leden van het algemeen bestuur aanwezig is.
3. Het CDJA is niet aansprakelijk voor door leden van het CDJA aangegane
verplichtingen, als dit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door het
algemeen bestuur is gebeurd.
Artikel 2.3.10.
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1. Het algemeen bestuur komt ten minste zes maal per jaar bijeen. De bijeenroeping
geschiedt door de secretaris, ten minste zeven dagen voorafgaande aan de
vergadering.
2. Het algemeen bestuur komt eveneens bijeen als ten minste éénzesde deel van de
stemhebbende leden van het algemeen bestuur een met redenen omkleed verzoek
daartoe indient bij de voorzitter.
3. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. Op voorstel van het
dagelijks bestuur of ten minste éénzesde deel van de stemhebbende leden, worden
de deuren van de vergadering gesloten. De vergadering beraadslaagt en besluit
dan in beslotenheid of en waarover met gesloten deuren zal worden vergaderd.
Artikel 2.3.11.
Alle stemhebbende leden van het algemeen bestuur zijn tezamen en ieder afzonderlijk
verantwoording schuldig voor het gehele gevoerde beleid en beheer aan de algemene
ledenvergadering. Het algemeen bestuur verstrekt daaromtrent aan de algemene
ledenvergadering alle gewenste inlichtingen.
Paragraaf 2.4: Het dagelijks bestuur
Artikel 2.4.1
a. Het dagelijks bestuur bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven stemhebbende
leden.
b. De stemhebbende leden zijn:
a. De voorzitter, welke wordt verkozen overeenkomstig artikel 2.4.2.
b. Minimaal vier en maximaal zes door de algemene ledenvergadering te
verkiezen leden, waaronder een penningmeester en een secretaris.
c. Op voorstel van het dagelijks bestuur kan het algemeen bestuur adviserende leden
aan het dagelijks bestuur.
Artikel 2.4.2
1. Ten minste acht weken voor de algemene ledenvergadering op welke de uitslag
bekend gemaakt zal worden van de schriftelijk te verkiezen voorzitter, als bedoeld
onder 2.1.2. lid twee sub d van de statuten, stelt een commissie een mogelijke
meervoudige voordracht op aan het algemeen bestuur voor deze verkiezing van
de voorzitter door de leden. De commissie maakt proces-verbaal op van het proces
welk heeft geleid tot de voordracht zoals deze is gedaan aan het algemeen bestuur.
2. Het algemeen bestuur kan een voordracht zoals bedoeld in het eerste lid slechts in
z’n geheel bekrachtigen danwel afwijzen.
3. De commissie bestaat uit één onafhankelijke voorzitter, één lid van het dagelijks
bestuur, één lid van het algemeen bestuur, één lid van een van de commissie en
één lid van een afdeling.
4. De voordracht wordt aan alle leden kenbaar gemaakt.
5. Ten minste vijf weken voor de algemene ledenvergadering, als welke is bedoeld
onder het eerste lid, krijgen alle leden een uniek stembiljet opgestuurd.
6. Het stembiljet dient vijf werkdagen voor de vergadering, als bedoeld onder het
eerste lid, te zijn ontvangen op het secretariaat.
7. Het algemeen bestuur kan op voordracht van de commissie als bedoeld in het
eerste lid besluiten dat een stem die langs elektronische weg is uitgebracht, wordt
gelijkgesteld aan een per post uitgebrachte stem. Het algemeen bestuur stelt
hiertoe een procedure vast met inachtneming van de overige leden van dit artikel.
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8. De commissie welke was belast met het vaststellen van de kandidatuur van de
kandidaten is tevens belast met het tellen van de stemmen. Deze telling wordt
schriftelijk vastgelegd in een proces-verbaal en ondertekend door alle leden van
de commissie.
9. Na een mondeling verslag van de voorzitter van de commissie stelt de algemene
ledenvergadering de uitslag vast. Indien iemand deze betwist gelden de
gebruikelijke regels, zoals deze zijn verwoord in paragraaf 1.3.
10. De uitgebrachte stemmen worden door de commissie in verzekering gesteld tot
vier weken na de vaststellen van de uitslag door de algemene ledenvergadering.
11. Indien de voordracht als bedoeld in artikel 2.4.2 lid 1 enkelvoudig is, geldt in
afwijking van artikel 2.4.2 dat de voorzitter wordt verkozen door de algemene
ledenvergadering.
12. Enkel diegenen die tot en met het vaststellen van de voordracht zoals bedoeld in
lid 1 stemgerechtigd lid waren van het CDJA, zijn stemgerechtigd voor de
verkiezing van een nieuwe voorzitter.
Artikel 2.4.3.
1. De voorzitter wordt voor twee jaar verkozen overeenkomstig artikel 2.4.2. De
overige leden van het dagelijks bestuur worden voor één jaar verkozen door de
algemene ledenvergadering.
2. Bij tussentijds vertrek van een dagelijks bestuurslid zal een waarnemer door het
algemeen bestuur benoemd worden tot de eerstvolgende algemene
ledenvergadering.
3. Tot lid van het dagelijks bestuur kunnen de leden van de vereniging worden
verkozen.
4. Leden van het dagelijks bestuur die in totaal zes jaar onafgebroken stemhebbend
lid van het algemeen bestuur zijn geweest, zijn niet herkiesbaar.
5. Het dagelijks bestuur heeft één of twee vicevoorzitter(s). Zij kiest uit haar midden
in de eerste vergadering na een algemene ledenvergadering waarin een
vicevoorzitter afscheid heeft genomen één of twee vicevoorzitter(s).
6. Met lidmaatschap van het dagelijks bestuur is het stemhebbend lidmaatschap van
een afdelingsbestuur en van een permanente commissie onverenigbaar.
7. De leden van het dagelijks bestuur zijn tezamen en ieder afzonderlijk
verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur en de algemene
ledenvergadering.
Artikel 2.4.4.
Voorafgaand aan de verkiezing van de leden van het dagelijks bestuur wordt een
selectiecommissie ingesteld door het algemeen bestuur. De commissie bestaat uit de
voorzitter van het CDJA, een algemeen bestuurslid en een derde lid. De commissie wordt
belast met het uitbrengen van een advies over de voor te dragen kandidaten. Het
algemeen bestuur stelt op basis hiervan de voordracht van kandidaten aan de algemene
ledenvergadering vast.
Artikel 2.4.5.
Het dagelijks bestuur is belast met:
a. De dagelijkse leiding van de vereniging, waaronder mede verstaan alle aspecten
die betrekking hebben op het beheer van de vereniging;
b. De uitvoering van het politieke beleid;
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c. De voorbereiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur, waaronder
mede wordt verstaan het doen van voorstellen voor de orde van de
vergaderingen. Het dagelijks bestuur stelt daartoe stukken ter beschikking aan
het algemeen bestuur en stelt, indien het daartoe termen aanwezig acht, van
tevoren een standpunt vast omtrent de inhoud van de stukken;
d. De uitvoering van de besluiten van de algemene ledenvergaderingen en van het
algemeen bestuur;
e. De handhaving en de uitvoering van de statuten en reglementen;
f. Het onderhouden van de contacten met de landelijke organen van het CDA en van
de met het CDA gelieerde organen en bestuurders;
g. Het onderhouden van contacten met personen en organisaties op politiek en
maatschappelijk terrein in het algemeen en op het gebied van het jeugd- en
jongerenwerk in het bijzonder;
h. Het onderhouden van contacten met de media;
i. Het actief bevorderen en ondersteunen van de oprichting, de instandhouding en
het functioneren van de afdelingen. Het dagelijks bestuur zal hiertoe initiatieven
van afdelingen zoveel mogelijk proberen te ondersteunen, zowel in financiële als
in operationele zin, daarnaast faciliteert zij het werven van nieuwe leden door de
afdelingen. De in de vorige twee volzinnen geformuleerde aan het dagelijks
bestuur toekomende taken, laten de taken en bevoegdheden van het algemeen
bestuur zoals geformuleerd in artikel 2.3.8. onverlet;
j. Het actief stimuleren van de participatie en betrokkenheid van niet-actieve leden.
Paragraaf 2.5: De permanente commissies en werkgroepen
Artikel 2.5.1.
Er zijn commissies van de algemene ledenvergadering en commissies van het algemeen
bestuur die volgens de in deze statuten gegeven omschrijving permanente taken
uitoefenen.
Artikel 2.5.2.
1. De permanente commissies van de algemene ledenvergadering zijn de commissie
van beroep en de auditcommissie.
2. De leden en voorzitters van deze commissies worden, op voordracht van het
algemeen bestuur, door de algemene ledenvergadering in functie gekozen voor
een periode van twee jaar.
Artikel 2.5.3.
1. De commissie van beroep bestaat uit een voorzitter en minimaal twee leden.
2. Het lidmaatschap van de commissie van beroep is onverenigbaar met het
lidmaatschap van het algemeen bestuur, dagelijks bestuur en de auditcommissie.
3. De commissie van beroep is belast met het beslechten van geschillen tussen leden
en organen van het CDJA dan wel tussen organen van het CDJA onderling.
4. De uitspraken van de commissie van beroep zijn voor alle partijen bindend.
5. In het huishoudelijk reglement worden nadere regels gegeven omtrent de wijze
van instellen van beroep.
Artikel 2.5.4.
1. De auditcommissie bestaat uit een voorzitter en twee leden.
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2. Het lidmaatschap van de auditcommissie is onverenigbaar met het lidmaatschap
van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de commissie van beroep.
3. De auditcommissie heeft tot taak de rekening en verantwoording van het algemeen
bestuur over het afgelopen boekjaar te onderzoeken en van haar bevindingen
verslag uit te brengen aan de algemene ledenvergadering.
4. Het algemeen bestuur is verplicht alle informatie die de commissie voor het
uitoefenen van haar taak noodzakelijk acht te verstrekken.
Artikel 2.5.5.
1. De permanente commissies van het algemeen bestuur zijn:
a. De organisatiecommissie die belast is met de ondersteuning van de
organisatie van diverse landelijke politiekinhoudelijke en informele
activiteiten;
b. De vormingscommissie die belast is met de voorbereiding en uitvoering van
de training en vorming van leden en kaderleden en van jongeren in het
algemeen;
c. De redactiecommissie die belast is met de voorbereiding en uitvoering van
het officiële ledenblad van het CDJA alsmede van door derden aangeboden
publicatiemogelijkheden. In een door het algemeen bestuur vast te stellen
redactiestatuut worden de werkzaamheden van de redactiecommissie
nader geregeld;
d. De promotiecommissie die belast is met promotieactiviteiten het CDJA
betreffende.
e. De commissie politiek die is belast met het bevorderen van
meningsvorming en –uiting over politiekinhoudelijke vraagstukken op
binnenlands en buitenlands terrein. Tevens is zij belast met het
onderhouden van contacten met binnenlandse, buitenlandse en
internationale organisaties die geestverwant zijn dan wel zich met dezelfde
vraagstukken bezighouden. Ook bereidt zij voor het algemeen bestuur
standpunten voor en voert deze ook uit.
2. Het algemeen bestuur kan besluiten permanente commissies tijdelijk te
dechargeren.
3. Het algemeen bestuur kan besluiten andere commissies voor tijdelijke dan wel
permanente duur in te stellen.
4. De voorzitter van een permanente commissie van het algemeen bestuur wordt op
voordracht van het dagelijks bestuur, gehoord de desbetreffende commissie,
benoemd door het algemeen bestuur, uitgezonderd de voorzitter van de
commissie politiek.
Artikel 2.5.6.
1. De commissie als bedoeld in artikel 2.5.5. lid 1 sub e wordt voorgezeten door het
dagelijks bestuurslid dat politiek in zijn of haar portefeuille heeft.
2. Op voordracht van het dagelijks bestuur kan het algemeen bestuur werkgroepen
instellen die zich bezighouden met een bepaald gedeelte van de werkzaamheden
van deze commissie.
3. De voorzitter van een werkgroep is tevens lid van de commissie politiek en wordt,
op voordracht van het dagelijks bestuur, benoemd door het algemeen bestuur.
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Paragraaf 2.6: De afdelingen
Artikel 2.6.1.
1. Een afdeling is een regionale organisatie van het Christen Democratisch Jongeren
Appèl. Zij is gevestigd op het adres van haar secretaris.
2. Leden die in georganiseerd verband in één of meer gemeenten gezamenlijk op
basis van de in artikel 1.1.2 omschreven grondslag streven de in artikel 1.1.3.
gestelde doelstellingen van het CDJA te verwezenlijken in deze gemeente of
gemeenten, vormen tezamen een afdeling. Het minimum aantal leden van een
afdeling is vijf.
3. In iedere provincie in Nederland is ten minste één afdeling. Indien geen andere
lokale afdeling aanwezig is, maken alle leden van het CDJA die in de provincie
woonachtig zijn deel uit van deze provinciale afdeling.
4. Bepalend voor de vraag tot welke afdeling een lid behoort, is de woonplaats zoals
deze bij het secretariaat geregistreerd staat. Op verzoek van het lid kan het
dagelijks bestuur besluiten het lid tot een andere afdeling te laten behoren.
5. Leden woonachtig in een niet tot een afdeling behorend gebied in het buitenland,
leden zonder vaste woonplaats en leden woonachtig in een niet tot een afdeling
behorend gebied in Nederland, worden geacht tot de afdeling te behoren van de
plaats waarin de vereniging zetelt.
6. In het huishoudelijk reglement worden nadere regels vastgesteld ten aanzien van
de organisatie, werkwijze, taak en bevoegdheden van de afdelingen van het CDJA.
Artikel 2.6.2.
De afdeling draagt aan de verwezenlijking van de in artikel 1.1.3. omschreven
doelstellingen bij door:
a. Jongeren binnen het gebied van de afdeling de doelstellingen en opvattingen van
het CDJA geregeld onder de aandacht te brengen en hen te betrekken bij de
werkzaamheden van het CDJA;
b. Het meedenken met en het kritisch begeleiden van de christendemocratische
politiek in het algemeen en die in het gebied van de afdeling in het bijzonder;
c. Het geven van politieke voorlichting en het stimuleren van vormingswerk;
d. Het leggen en onderhouden van contacten met personen en organisaties binnen
het gebied van de afdeling, zowel op politiek en maatschappelijk terrein als op het
gebied van jeugd- en jongerenwerk;
e. Al datgene te doen, wat het doel van het CDJA ten goede komt.
Artikel 2.6.3.
De organen van de afdeling zijn:
a. de afdelingsledenvergadering
b. het afdelingsbestuur en eventueel een dagelijks bestuur
c. eventueel afdelingswerkgroepen
d. eventueel subafdelingen
e. overige commissies
Artikel 2.6.4.
1. De afdelingsledenvergadering wordt gevormd door alle leden die tot de afdeling
behoren en komt ten minste één maal per jaar bijeen. De
afdelingsledenvergadering is het hoogste orgaan van de afdeling.
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2. De afdelingsledenvergadering spreekt zich uit over het politieke en
organisatorische beleid van de afdeling.
3. De afdelingsledenvergadering belast zich met en is bevoegd tot:
a. Het aannemen van resoluties en het doen van uitspraken over politiek
beleid op het niveau van de afdeling;
b. Het vaststellen van het jaarverslag van de afdeling;
c. Het vaststellen van de jaarrekening van het afgelopen boekjaar en de
begroting voor het komende boekjaar van de afdeling;
d. Het kiezen van een voorzitter van de afdeling;
e. Het kiezen van de stemhebbende leden van het afdelingsbestuur;
f. Het kiezen van het aan de algemene ledenvergadering ter verkiezing voor
te dragen lid van het algemeen bestuur, zoals bedoeld in artikel 2.3.1., lid
twee onder c, volgens de in artikel 2.6.6. omschreven procedure;
h. Het kiezen van vertegenwoordigers namens de afdeling in organen van het
CDA op het niveau waartoe het werkgebied van de afdeling behoort.
i. Het kiezen van leden voor de kascommissie.
j. Alle andere taken die door deze statuten of door andere reglementen aan
haar zijn opgedragen.
Artikel 2.6.5.
1. De afdelingsledenvergadering wordt ten minste één maal per jaar bijeen geroepen
door het afdelingsbestuur.
2. De afdelingsledenvergadering komt ook bijeen wanneer ten minste tien leden, of
ten minste ééntiende van het aantal leden wanneer het aantal leden minder is dan
twintig, dit verzoekt. Wanneer het afdelingsbestuur binnen vier weken na de
ontvangst van een dergelijk verzoek geen afdelingsledenvergadering heeft
uitgeschreven, dan zijn de verzoekers daartoe zelf bevoegd.
3. Indien het afdelingsbestuur nalatig blijft een afdelingsledenvergadering te
beleggen, kan het landelijk dagelijks bestuur een vergadering uitschrijven. Het is
daartoe echter niet bevoegd indien de verzoekers als bedoeld in lid 2 van dit artikel
een algemene ledenvergadering uitschrijven na een daartoe tevergeefs aan het
bestuur van de afdeling gedaan verzoek.
4. Het afdelingsbestuur bepaalt de dag of de dagen der bijeenkomst en draagt er zorg
voor dat de schriftelijke oproep voor de vergadering ten minste veertien dagen
daaraan voorafgaand wordt verzonden.
5. Alle leden van de afdeling hebben het recht op een afdelingsledenvergadering het
woord te voeren en voorstellen in te dienen, met inachtneming van hetgeen
daaromtrent in het huishoudelijk reglement is bepaald.
Artikel 2.6.6.
1. De dagelijkse leiding van de afdeling berust bij het afdelingsbestuur, dat door de
afdelingsledenvergadering wordt gekozen uit de leden van de afdeling. De leden
van het afdelingsbestuur zijn ieder afzonderlijk en tezamen verantwoording
schuldig aan de afdelingsledenvergadering.
2. Een afdelingsbestuur bestaat uit de voorzitter en ten minste een secretaris en een
penningmeester. De leden van het afdelingsbestuur worden door en uit de
afdelingsledenvergadering in functie verkozen.
3. De leden van het bestuur worden gekozen voor een periode van een jaar en zijn in
afwijking van het bepaalde in artikel 1.4.1. terstond onbeperkt herkiesbaar.
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4. Het bestuur kan adviserende leden aan zich toevoegen.
Artikel 2.6.7.
Het afdelingsbestuur belast zich met en is bevoegd tot:
a. Het voorbereiden en uitvoeren van besluiten van de afdelingsledenvergadering;
b. Het onderhouden van contacten met organen van het CDA en de met het CDA
gelieerde organisaties en bestuurders op afdelingsniveau of plaatselijk;
c. Het leggen en onderhouden van contacten met personen en organisaties binnen
het gebied van de afdeling, zowel op politiek en maatschappelijk terrein als op het
gebied van jeugd- en jongerenwerk.
Artikel 2.6.8.
1. Het afdelingsbestuur kan afdelingswerkgroepen instellen en ontbinden.
2. De leden van de afdelingswerkgroepen worden benoemd door het
afdelingsbestuur.
3. Tot de leden van een afdelingswerkgroep behoort ten minste één stemhebbend lid
van het afdelingsbestuur.
Artikel 2.6.9.
Het afdelingsbestuur is bevoegd tot het instellen van andere commissies dan de door de
afdelingsledenvergadering te benoemen kascommissie.
Artikel 2.6.10.
1. Behoren tot een afdeling minder dan vijf leden, dan wordt deze als zodanig
opgeheven door het afdelingsbestuur.
2. Indien tot een afdeling minder dan acht leden behoren, dient het afdelingsbestuur
de levensvatbaarheid van de afdeling regelmatig te onderzoeken.
3. Bij opheffing van een afdeling worden de eigendommen van afdeling overgedragen
aan het landelijke algemeen bestuur.
4. Indien ten gevolge van opheffing van een afdeling eigendommen worden
overgedragen aan het landelijk algemeen bestuur, blijven deze eigendommen
gedurende ten minste vijf jaar ter beschikking staan van afdelingswerk in de regio
waar de opgeheven afdeling was gelegen.
5. Na vijf jaar kunnen de in het vorige lid bedoelde eigendommen worden
opgenomen in de landelijke middelen.
Artikel 2.6.11.
1. De afdelingsledenvergadering kan met betrekking tot de organisatie en de
werkwijze van de afdeling een afdelingsreglement vaststellen. Het
afdelingsreglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten
of het huishoudelijk reglement.
2. Een afdelingsreglement, alsmede wijzigingen daarvan, behoeft alvorens in
werking te treden de goedkeuring van het algemeen bestuur.
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Hoofdstuk III: Middelen
Paragraaf 3.1: Het secretariaat
Artikel 3.1.1.
1. Het algemeen bestuur is bevoegd tot het instellen en in stand houden van het
secretariaat. Het secretariaat ondersteunt de werkzaamheden van de organen van
het CDJA op een door het algemeen bestuur omschreven wijze.
2. Het secretariaat wordt gevormd door degenen die krachtens een
arbeidsrechtelijke overeenkomst in dienst zijn van of het CDJA, of in dienst zijn van
derden en bij het CDJA te werk zijn gesteld.
3. Omvang en organisatie van het secretariaat worden bepaald door het algemeen
bestuur.
4. De secretaris regelt de dagelijkse werkzaamheden van het secretariaat en van
anderen die ten behoeve van het secretariaat werkzaamheden verrichten.
Artikel 3.1.2.
Het dagelijks bestuur kan, in overleg met het algemeen bestuur, medewerkers van het
secretariaat benoemen en ontslaan. Deze medewerkers worden in het proces gehoord. De
medewerkers van het secretariaat dienen de in artikel 1.1.2. omschreven grondslag te
respecteren.
Artikel 3.1.3.
Het dagelijks bestuur hoort het secretariaat omtrent voorstellen en besluiten over:
a. Wijzigingen in de omvang van het personeelsbestand;
b. Het aangaan van samenwerkingsverbanden en fusies;
c. Het vaststellen van regels met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden.
Paragraaf 3.2: De geldmiddelen
Artikel 3.2.1.
1. Het CDJA verwerft zijn inkomsten uit:
a. De contributie van de leden naar door de algemene ledenvergadering te
stellen regels;
b. Subsidies;
c. Opbrengsten uit publicaties en activiteiten;
d. Giften;
e. Andere bronnen.
2. De inkomsten worden ingezet voor activiteiten die in overeenstemming zijn met
de in artikel 1.1.3 genoemde doelen.
3. De penningmeester draagt jaarlijks zorg voor de voorbereiding, uitvoering en
afrekening van de begroting over het boekjaar. Het algemeen bestuur kan daartoe
nadere aanwijzingen geven.
Artikel 3.2.2.
Het boek jaar val samen met het kalenderjaar.
Artikel 3.2.3.
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.
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Artikel 3.2.4.
1. Het bestuur brengt in een algemene ledenvergadering, te houden binnen zes
maanden na afloop van een verenigingsjaar, onder voorbehoud dat de algemene
ledenvergadering deze termijn niet heeft verlengd, een jaarverslag uit. Dit
jaarverslag bevat:
a. Een verslag van de gang van zaken in de vereniging;
b. Een verslag over het gevoerde beleid;
c. De balans;
d. Een staat van baten en lasten met toelichting.
2. De leden van het algemeen bestuur ondertekenen de stukken zoals bedoeld in sub
c en d van het eerste lid. Indien een ondertekening mist, dan wordt daarvan onder
opgave van redenen melding gemaakt.
3. Nadat de termijn verstreken is kan ieder lid van het algemeen bestuur in rechte
vorderen dat zij deze verplichtingen nagekomen zijn.
4. De in lid 1 sub c en d genoemde stukken worden ter goedkeuring voorgelegd aan
de algemene ledenvergadering.
Artikel 3.2.5.
Alle jaarstukken van de vereniging kunnen worden gecontroleerd door een door de
algemene ledenvergadering te benoemen deskundige (casu quo registeraccountant of
accountant-administratieconsulent).
Artikel 3.2.6.
Goedkeuring van de in artikel 3.2.4. bedoelde stukken door de algemene
ledenvergadering strekt tot décharge van het bestuur voor de uit die stukken blijkende
handelingen.
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Hoofdstuk IV: Verhouding tot het CDA
Artikel 4.1.
Teneinde de in artikel 1.1.3. genoemde doelen te bereiken, dienen de door het CDA
geboden mogelijkheden, en met name krachten de statuten en reglementen van het CDA
aan het CDJA toegewezen zetels in organen van het CDA, te worden benut.
Artikel 4.2.
1. De leden van het CDJA die in enig orgaan van het CDA zitting nemen namens enig
orgaan van het CDJA worden daartoe door dat orgaan van het CDJA gekozen dan
wel benoemd overeenkomstig de in deze statuten neergelegde regels.
2. Het gestelde in het eerste lid geldt zowel voor verkiezingen en benoemingen door
een orgaan van het CDJA van een lid in een orgaan van het CDA als voor al dan niet
bindende voordrachten aan organen van het CDA.
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Hoofdstuk V: Slotbepalingen
Paragraaf 5.1: Ontbinding
Artikel 5.1.1.
1. De algemene ledenvergadering kan de vereniging CDJA uitsluitend ontbinden op
voorstel van het algemeen bestuur of van ten minste de helft van het aantal leden.
2. Een voorstel tot ontbinding dien ten minste honderdvijftig dagen voor de
algemene ledenvergadering door aanschrijving aan de leden ter kennis te worden
gebracht.
Artikel 5.1.2
1. In afwijking van het bepaalde in artikel 1.3.3., eerste lid, kan een voorstel tot
ontbinding door de algemene ledenvergadering uitsluitend worden aangenomen
met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen in
een vergadering waarin, in afwijking van artikel 1.3.6. lid 5, ten minste tweederde
van het aantal leden aanwezig is.
2. De voorzitter is in dit geval verplicht voor de stemming vast te stellen of het
quorum in deze vergadering is bereikt.
3. Indien de voorzitter overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid vaststelt dat
het quorum niet is bereikt, wordt een nieuwe vergadering belegd, waarin hetzelfde
voorstel opnieuw aan de orde wordt gesteld. Deze vergadering dient ten minste
zeven dagen en uiterlijk dertig dagen na de vergadering, waarin het niet bereiken
van het quorum is vastgesteld, te worden gehouden. In afwijking van artikel 1.3.6.
lid 5 moet in deze vergadering ten minste de helft van het aantal leden aanwezig
zijn.
Artikel 5.1.3.
1. Bij ontbinding van de vereniging treedt het dagelijks bestuur als
liquidatiecommissie op, die rekening en verantwoording aan het algemeen
bestuur is verschuldigd.
2. Na goedkeuring door het algemeen bestuur van de rekening en verantwoording
door de liquidatiecommissie zal aan het eventuele batig saldo een bestemming
worden gegeven overeenkomstig een door de algemene ledenvergadering daartoe
in haar vergadering waar tot ontbinding is besloten genomen besluit.
Paragraaf 5.2: Huishoudelijk reglement en statutenwijziging
Artikel 5.2.1.
1. De algemene ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast waarin
nadere regels worden gegeven ten aanzien van de organisatie, werkwijze, taak en
bevoegdheden van de organen van het CDJA.
2. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met
deze statuten.
Artikel 5.2.2.
1. De algemene ledenvergadering kan deze statuten wijzigen op voorstel van het
algemeen bestuur of van ten minste vijftig leden of van ten minste drie afdelingen.
2. Een verzoek tot statutenwijziging, dat afkomstig is van leden of van afdelingen,
dient schriftelijk onder opgaaf van redenen en met vermelding van concrete
wijzigingsvoorstellen en medeondertekend door het vereiste aantal leden
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respectievelijk bestuursleden van de afdeling bij het algemeen bestuur te worden
ingediend.
Artikel 5.2.3.
Ten minste dertig dagen voor de algemene ledenvergadering dient een voorstel tot
statutenwijziging aan de leden ter kennis te worden gebracht door aanschrijving of door
publicatie in het ledenblad.
Artikel 5.2.4.
In afwijking van het bepaalde in artikel 1.3.3., eerste lid, kan een voorstel tot wijziging van
de statuten door de algemene ledenvergadering uitsluitend worden aangenomen met een
meerderheid van ten minste tweederde der uitgebrachte stemmen.
Artikel 5.2.5.
Een wijziging van de statuten treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan een
notariële akte is opgemaakt. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester zijn
gerechtigd de akte van statutenwijziging te doen opmaken.
Artikel 5.2.6.
1. Op deze statuten is Nederlands recht van toepassing.
2. In al die gevallen waar niet in wordt voorzien door deze statuten of het
huishoudelijk reglement geldt de wet.
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