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NAAM EN ZETEL. 
Artikel 1. 

1. De stichting draagt de naam: Foundation for International Christian Democratic 
Development, stichting van de ChristenUnie voor internationale  samenwerking en 
ontwikkeling. 

2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort. 
 
DOEL. 
Artikel 2. 

1. De stichting heeft ten doel: 
 a. het ondersteunen en ontwikkelen van internationale, christelijke politieke partijen, 

organisaties of bewegingen, dan wel van politieke partijen, organisaties of bewegingen 
die de ChristenUnie als haar geestverwanten beschouwt, door training en scholing; 

 b. het bewust maken van de leden van de ChristenUnie van het onder a genoemde en 
 c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
 a.  het organiseren en faciliteren van trainingen en cursussen, 
 b. het organiseren en faciliteren van netwerkconferenties en uitwisseling en 
 c. het ontwikkelen en uitbrengen van politieke publicaties. 
3. De stichting heeft geen winstoogmerk. 
 
SAMENSTELLING BESTUUR. 
Artikel 3. 

1. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door en de leden van het bestuur worden benoemd 
en kunnen worden geschorst en ontslagen door de vereniging: ChristenUnie, statutair 
gevestigd te Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 32080551, 
hierna te noemen: de ChristenUnie. De eerste bestuurder wordt bij deze akte benoemd. 

2. Ook een rechtspersoon kan tot bestuurder worden benoemd. 
 
BEVOEGDHEDEN EN TAKEN BESTUUR. 
Artikel 4. 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 

vervreemding en bezwaring van registergoederen. 
3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de 

stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk 
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 

 
VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING BESTUUR. 
Artikel 5. 

Indien en zolang de ChristenUnie bestuurder is van de stichting, wordt de bestuursbevoegdheid -
met inachtneming van de statuten, reglementen en besluiten van de ChristenUnie- uitgeoefend 
door het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie, met dien verstande dat de bestuursbevoegdheid 
zal worden uitgeoefend door het Partijbureau indien en voor zover het Landelijk Bestuur deze 
bevoegdheid aan het Partijbureau wordt gedelegeerd. 
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VERTEGENWOORDIGING. 
Artikel 6. 

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. 
2. Het bestuur kan volmacht verlenen aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die 

volmacht te vertegenwoordigen. 
 
BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN. 
Artikel 7. 

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende 

de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze 
werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende 
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit 
te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. 

3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans 
en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te 
stellen en deze overeenkomstig de statuten, reglementen en besluiten van de ChristenUnie, 
ter goedkeuring voor te leggen aan het Uniecongres van de ChristenUnie. 

4. De balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een door het bestuur 
aangewezen registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere 
deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent 
zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een 
verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken. 

5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. 

6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde 
balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden 
overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave 
van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en 
binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. 

 
REGLEMENT. 
Artikel 8. 

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden 
geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven. 

2. Het reglement mag niet met de wet, deze statuten of de statuten, reglementen en besluiten 
van de ChristenUnie in strijd zijn. 

3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of in te trekken. 
 
STATUTENWIJZIGING. 
Artikel 9. 

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. 
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. 
3. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten 

neer te leggen ten kantore van het handelsregister. 
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ONTBINDING EN VEREFFENING. 
Artikel 10. 

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. 
2. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo 

vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo 
door de vereffenaars vastgesteld. 

3. Het liquidatiesaldo dient te worden besteed ten behoeve van een instelling als bedoeld in 
artikel 6.33 lid 1 onderdeel b Wet Inkomstenbelasting 2001, dan wel op enigerlei andere 
wijze waarmee het algemeen belang wordt gediend. 

4. Na ontbinding is het bestuur vereffenaar, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer 
anderen tot vereffenaars zijn aangewezen. 

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting 
gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de ChristenUnie. 

6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek van toepassing. 

 
SLOTBEPALINGEN. 
Artikel 11. 

1. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur binnen de kaders van 
de wet. 

2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten mede verstaan een langs elektronische weg 
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. 

3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend en acht. 
 


