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ALGEMENE GEGEVENS
Oprichting
Bij akte, verleden voor notaris mr. Michiel George van Ravesteyn, notaris te Rotterdam, werd op 9 augustus
2006 politieke vereniging JONGKIND opgericht.
Doel
De partij heeft ten doel: vanuit een positie in het parlement de belangen te behartigen van diegenen die zich niet
door de volksvertegenwoordiging vertegenwoordigd voelen, met als belangrijkste uitdaging het politiek bestel
op de helling te brengen voor een grondige check-up naar het functioneren ervan in haar verhouding met het
volk, uitgevoerd door het parlement; het bevorderen van meningsvorming ten aanzien van (alternatieve) vormen
van politiek en bestuur; het bevorderen van het algemene welzijn van de inwoners van Nederland vanuit de
overtuiging dat elk individu zich “waar” wil maken en tot zijn “recht” wil komen.
De partij tracht dit doel te bereiken door uitsluitend wettige middelen, zoals: het bevorderen van verkiezing van
partijleden in de Tweede Kamer der Staten-Generaal; het samenwerken met een wetenschappelijk bureau en een
jongerenorganisatie; het ondernemen van een zoektocht naar de werkelijke basis aan verlangens, verwachtingen
en behoeften van het volk, uitgevoerd door middel van laagdrempelige uitingsvormen; het aanbieden van een
aan de doelstelling gerelateerd aanbod van diensten en producten aan haar leden; alle overige wettige middelen
die tot het doel van de partij kunnen leiden; het leggen en onderhouden van contact en het samenwerken met
derden indien en voor zover dat voor de partij nuttig kan zijn.
Bestuur
De heer W.C. Jongkind als voorzitter;
De heer J.B. van Dijk als penningmeester;
De heer H.B.A van Broekhuizen als secretaris.
Beloningsbeleid
De vereniging kent alleen vrijwilligers. Bestuursleden komen op termijn in beperkte mate in aanmerking voor
een onkostenvergoeding, aangezien de belangrijkste activiteiten: netwerken en leden werven, voornamelijk op
locatie plaatsvinden. Alleen aantoonbare kosten mogen dan gedeclareerd worden.
Tot op heden neemt de vereniging slecht een aantal vaste kosten voor haar rekening voor zover het inkomen uit
donaties dat toestaat.
Activiteiten
• Politieke vormings-, scholings- en wetenschappelijke activiteiten.
• Werven van leden en informatievoorziening.
• Activiteiten voor de verkiezingscampagne.
Donaties
Per 1 januari 2012 heeft de belastingdienst Vereniging JONGKIND aangemerkt als ANBI. Donaties aan de
vereniging zijn hierdoor aftrekbaar bij uw aangifte inkomstenbelasting.
Bij de belastingdienst kan de ANBI-status geverifieerd worden.
Overige gegevens
KvK-nummer: 34253803
RSIN: 816884602
Postadres: Westerstraat 365, 1015 MH Amsterdam
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