
 

 

           

 

STATUTEN  
 

Mr. G. Groen van Prinstererstichting 
Wetenschappelijk Instituut voor de ChristenUnie 

 
 
Naam en Zetel 

 

Artikel 1 

1. De Stichting draagt de naam: 

 Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie, 'Mr. G. Groen van Prinsterer 

Stichting'. 

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort 

 

 

Definities 

 

Artikel 2 

Deze statuten verstaan onder: 

1. "(de) ChristenUnie": de statutair te Amersfoort (feitelijk adres: Johan van Oldenbarneveltlaan 46 

3818 HB Amersfoort, postadres: Postbus 439, 3800 AK Amersfoort) gevestigde Vereniging met 

volledige rechtsbevoegdheid genaamd ChristenUnie, ingeschreven in het handelsregister beheerd door 

de Kamer van Koophandel te Amersfoort, onder nummer 32080551; 

2. "(het) W.I." of "(de) Stichting": Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie, ‘Mr. G. Groen van 

Prinsterer Stichting’; 

3. "(het) Curatorium": het bestuur van de Stichting; 

4. "(het) Landelijk Bestuur": het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie. 

 

 

Doel 

 

Artikel 3 

De Stichting heeft ten doel: 

a. het christelijk politiek denken te verdiepen en te vernieuwen; 

b. het verrichten van wetenschappelijk onderzoek – primair - ten dienste van de ChristenUnie en zijn 

vertegenwoordigers; 

c. het stimuleren van bezinning en discussie over de resultaten van dit onderzoek, zowel binnen de 

ChristenUnie als daarbuiten; 

d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 

houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

 

 

 



 

 

           

 

Fundering en verklaring 

 

Artikel 4 

1. De Stichting verricht al haar werkzaamheden in gebondenheid aan de grondslag van de ChristenUnie, 

zoals deze luidt of te eniger tijd mocht luiden. 

 Deze luidt thans: 'Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie 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. De 

ChristenUnie 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.'. 

2. Allen die binnen de Stichting een functie bekleden dienen de grondslag van de ChristenUnie te 

onderschrijven. 

3. De Stichting is als wetenschappelijk instituut aan één politieke partij verbonden, namelijk: de 

ChristenUnie. 

 

 

Werkwijze 

 

Artikel 5 

De Stichting werkt aan de hiervoor in artikel 3 omschreven doelstelling(en) (onder andere) door: 

1. Studies uit te brengen over christelijk-staatkundig denken, over een christelijke visie op het inrichten 

van de samenleving en over christelijke politiek. 

2. Het uitbrengen van advies aan organen, commissies en instellingen van de ChristenUnie, alsmede aan 

vertegenwoordigers van de ChristenUnie. 

3. Het vormen van netwerken met verwante instellingen en deskundigen; het instellen van commissies 

en werkgroepen. 

4. Het organiseren van conferenties en studiedagen. 

5. Het organiseren van debatten dan wel het deelnemen aan publieke debatten. 

6. Documentatie van relevante informatie en bibliotheekvorming. 

 

 

Financiële middelen 

 

Artikel 6 

De middelen van de Stichting bestaan uit: 

1. bijdragen van de ChristenUnie (deels bestaande uit geoormerkt geld van de Rijksoverheid); 

2. bijdragen van andere organisaties; 

3. donaties; 

4. legaten, erfstellingen en schenkingen; 

5. alle andere de Stichting toevallende baten. 

 

 

 

 

 



 

 

           

 

Het Curatorium (het bestuur) 

 

Artikel 7 

1. Het Curatorium bestaat uit ten minste vijf (5) en maximaal negen (9) leden. Het aantal leden van het 

Curatorium wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het Curatorium met 

algemene stemmen vastgesteld. 

2. Het Curatorium (met uitzondering van het eerste Curatorium, waarvan de leden in functie worden 

benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter en een penningmeester. Dezen 

vormen het dagelijks bestuur van het Curatorium. 

3. Leden van het Curatorium worden benoemd voor vier (4) jaar met de mogelijkheid van maximaal 

eenmaal een herbenoeming voor vier (4) jaar. 

 Benoeming en ontslag van leden van het Curatorium vindt plaats door het Curatorium en behoeft de 

goedkeuring van het Landelijk Bestuur. 

 Het Curatorium zal een rooster van aftreden opstellen zodanig dat niet alle leden van het Curatorium 

gelijktijdig kunnen aftreden. 

 Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het Curatorium, zullen de overblijvende leden van het 

Curatorium met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende lid) binnen twee maanden na het 

ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).  

4. Ingeval van één of meer vacatures in het Curatorium vormen de overblijvende 

 leden, of vormt het overblijvende lid, een wettig samengesteld Curatorium. 

5. De leden van het Curatorium genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht 

op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

 

 

Vergaderingen van het Curatorium 

 

Artikel 8 

1. De vergaderingen van het Curatorium worden gehouden ter plaatse in Nederland als bij de oproeping 

bepaald. 

2. Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden. 

3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer één van de leden van het 

Curatorium daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten de 

oproeping doet.  

4.a    De bijeenroeping van de vergaderingen van het Curatorium geschiedt met inachtneming van een 

termijn van ten minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet 

meegerekend, onder opgave van de dag, het aanvangstijdstip en de plaats van de vergadering alsmede 

van de te behandelen onderwerpen (agenda). 

          b. Het lid van het Curatorium dat voor dit doel een adres aan de Stichting bekend heeft gemaakt kan tot 

de vergaderingen van het Curatorium worden opgeroepen door een langs elektronische weg aan dat 

adres toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. 

5. Indien werd gehandeld in strijd met de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en 

houden van vergaderingen kan het Curatorium niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de niet 

aan de vergadering deelnemende leden van het Curatorium vóór het tijdstip van de vergadering 

schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen besluitvorming te verzetten. Onder een schriftelijke 

verklaring wordt mede begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en 



 

 

           

 

reproduceerbaar bericht aan het adres dat het Curatorium voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle 

leden van het Curatorium bekend heeft gemaakt. . 

6. Het Curatorium kan bepalen dat leden van het Curatorium hun vergaderrechten kunnen uitoefenen 

door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Als het Curatorium daartoe besluit gelden de 

volgende vereisten: 

 - de leden van het Curatorium die op deze wijze aan de vergadering deelnemen moeten via het 

elektronisch communicatiemiddel kunnen worden geïdentificeerd; 

 - deze leden van het Curatorium moeten rechtstreeks kunnen kennisnemen van de beraadslagingen ter 

vergadering en daaraan kunnen deelnemen; 

 - deze leden van het Curatorium moeten het stemrecht kunnen uitoefenen. 

 Het Curatorium kan (verdere) voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch 

communicatiemiddel. Als het Curatorium van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de 

gestelde voorwaarden bij de oproeping tot de vergadering bekend gemaakt. 

Het lid  van het Curatorium die via een elektronisch communicatiemiddel aan een vergadering 

deelneemt geldt als in de vergadering aanwezig. 

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter. 

Indien ook de vice-voorzitter afwezig is, voorzien de aanwezigen zelf in de leiding van de vergadering. 

8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen opgemaakt. De notulen worden vastgesteld 

en getekend door degene, die in de vergadering als voorzitter heeft gefungeerd. 

 

 

Besluiten van het Curatorium 

 

Artikel 9 

1. Het Curatorium kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de 

in functie zijnde leden van het Curatorium ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. 

 Een lid van het Curatorium kan zich ter vergadering door een ander lid van het Curatorium laten 

vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de 

vergadering voldoende, volmacht. Een elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke 

volmacht. Een lid van het Curatorium kan daarbij slechts voor één ander lid van het Curatorium als 

gevolmachtigde optreden. 

2. Het Curatorium kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van het Curatorium in de 

gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun stem uit te brengen. Onder een schriftelijke verklaring wordt 

mede begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het 

adres dat het Curatorium voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle leden van het Curatorium bekend 

heeft gemaakt. 

 Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden een relaas 

opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. 

3. Ieder lid van het Curatorium heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten 

geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het Curatorium genomen met 

volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 

4. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één bestuurslid vóór de stemming een 

schriftelijke stemming verlangt. 

 Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 

5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 



 

 

           

 

6. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter van de 

vergadering. 

 

 

 

Bevoegdheden Curatorium 

 

Artikel 10 

1. Het Curatorium is belast met het besturen van de Stichting. 

2. Het Curatorium is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 

vervreemding en bezwaring van registergoederen. 

 Het besluit daartoe kan alleen worden genomen door het Curatorium met een meerderheid van ten 

minste drie/vierde gedeelte van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin ten 

minste drie/vierde gedeelte van het aantal leden van het Curatorium aanwezig is. 

3. Het Curatorium is niet 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, tenzij het besluit wordt genomen met 

algemene stemmen van alle in functie zijnde leden van het Curatorium. 

4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. 

 

 

Vertegenwoordiging 

 

Artikel 11 

1. Het Curatorium vertegenwoordigt de Stichting. 

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met een ander lid van 

het Curatorium, als ook aan twee gezamenlijk handelende leden van het Curatorium. 

3. Het Curatorium kan volmacht verlenen aan één of meer leden van het Curatorium, als ook aan derden, 

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

 

 

Einde lidmaatschap van het Curatorium 

 

Artikel 12 

Het lidmaatschap van het Curatorium, van een lid van het Curatorium eindigt: 

a. door zijn overlijden; 

b. wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest; 

c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken); 

d. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige leden van het Curatorium; 

e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek. 

 

 

 

 

 

 



 

 

           

 

Directeur en medewerkers van het W.I. 

 

artikel 13 

1. De Stichting kent naast het Curatorium een Directeur (hierna te noemen: 

 "de Directeur"). De Directeur heeft de dagelijkse leiding over de werkzaamheden van het W.I., hij is 

verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid, alsmede voor het 

personeelsbeleid, en het beheer van de financiële middelen. 

2. Het Curatorium benoemt, schorst en ontslaat de Directeur alsmede de medewerkers van het W.I.. 

 De benoeming en het ontslag van de Directeur van het W.I. behoeft de goedkeuring van het Landelijk 

Bestuur. 

3. Het Curatorium stelt de taken van de Directeur vast en legt deze taken vast in een directiestatuut. Het 

Curatorium kan daarin de bevoegdheid tot het benoemen, schorsen en ontslaan van de medewerkers 

van het W.I. delegeren aan de Directeur. 

4. De Directeur brengt periodiek verslag uit van zijn werkzaamheden aan het Curatorium. 

 

 

Beleidsplan, Begroting, Boekjaar en jaarstukken 

 

Artikel 14 

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 

2. Door de Directeur wordt elk jaar een conceptbeleidsplan en een conceptbegroting voor het volgend 

jaar aan het Curatorium ter bespreking en vaststelling aangeboden. 

3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de Stichting afgesloten. 

 De Directeur biedt zo spoedig mogelijk na afloop van een boekjaar een conceptjaarverslag en een 

conceptjaarrekening aan het Curatorium aan, welke stukken vervolgens door het Curatorium dienen te 

worden vastgesteld. 

4. De Directeur draagt zorgt voor een zodanige rapportage dat de ChristenUnie kan voldoen aan de 

subsidievoorwaarden. 

5. Van de vermogenstoestand van de Stichting wordt door de penningmeester van het Curatorium 

regelmatig boek gehouden op zodanige wijze dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van 

de Stichting kunnen worden gekend. 

6.   Voor het onderzoek van de balans en de staat van baten en lasten met toelichting wordt een accountant 

ingeschakeld, die omtrent de getrouwheid van de stukken aan het Curatorium een verklaring overlegt 

als bedoeld in art. 393, lid 1, Boek 2 Burgerlijk Wetboek. 

7. Vaststelling van de jaarrekening door het Curatorium strekt tot decharge van het door de Directeur 

gevoerde beheer. 

8. Het beleidsplan, de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag worden zo spoedig mogelijk door het 

Curatorium ter informatie aangeboden aan het Landelijk Bestuur. 

De verklaring van de accountant wordt zo spoedig mogelijk na de ontvangst door het Curatorium ter 

informatie aangeboden aan het Landelijk Bestuur. 

9. Jaarlijks vindt een gesprek plaats tussen een afvaardiging van het Curatorium en een afvaardiging van 

het Landelijk Bestuur over de organisatie en het programma van het W.I.. 

 

 

 

 



 

 

           

 

(Huishoudelijk) Reglement 

 

Artikel 15 

1. Het Curatorium is bevoegd een (huishoudelijk) reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen 

worden geregeld, die naar het oordeel van het Curatorium (nadere) regeling behoeven. 

2. Het (huishoudelijk) reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. 

3. Het Curatorium is te allen tijde bevoegd het (huishoudelijk) reglement te wijzigen of op te heffen. 

 

 

Statutenwijziging 

 

Artikel 16 

1. Het Curatorium is bevoegd deze statuten te wijzigen. 

 Het besluit daartoe kan alleen worden genomen door het Curatorium met een meerderheid van ten 

minste drie/vierde gedeelte van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin ten 

minste drie/vierde gedeelte van het aantal leden van het Curatorium aanwezig is. Een dergelijk besluit 

behoeft voorts de goedkeuring van het Landelijk Bestuur. 

2. Indien tijdens een vergadering van het Curatorium over een voorstel tot statutenwijziging moet 

worden beslist, en er geen voldoende aantal leden van het Curatorium aanwezig is zal binnen vier 

weken, maar niet eerder dan na twee weken, een tweede vergadering worden belegd, waarin alsdan 

met een meerderheid van twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen terzake besluiten kunnen 

worden opgenomen, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden. 

3. Indien tijdens een vergadering over een voorstel tot statutenwijziging dient te worden beslist, moet dit 

in de oproeping tot de vergadering nadrukkelijk worden vermeld. 

4. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder lid van het 

Curatorium afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden. 

 

 

Ontbinding en vereffening 

 

Artikel 17 

1. Het Curatorium is bevoegd de Stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde 

in artikel 16 lid 1 tot en met lid 3 van overeenkomstige toepassing. 

2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen 

nodig is. 

3. Bij de ontbinding van de Stichting geschiedt de vereffening door het Curatorium. 

4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. 

5. Een overschot na vereffening wordt uitgekeerd aan de ChristenUnie. 

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting gedurende 

zeven jaren berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen persoon. 

 

 

Slotbepalingen 

 

Artikel 18 

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het Curatorium. 


