
Oprichten Stichting YMCA Vakanties / Y Camps 

Voorgenomen besluit: 

De leden van de Vereniging YMCA Nederland stemmen in met genomen bestuursbesluit tot de  

oprichting van de Stichting YMCA Vakanties / Y Camps. 

Achtergrond: 

Waarom deze goedkeuring? 

Om een ‘aan de vereniging gelieerde rechtsorgaan’ op te richten moeten hiertoe twee stappen 

worden ondernomen: 

• Er dient een bestuursbesluit te zijn. 

• De leden van de vereniging dienen hiertoe goedkeuring te verlenen. 

Dit staat uitgelegd in artikel 6 lid 2 van de statuten:  

“Als gelieerde rechtspersonen wordt aangemerkt de stichting: Stichting YMCA 

Vermogensbeheer. 

Het hoofdbestuur kan bij bestuursbesluit aan rechtspersonen dezelfde status geven als in dit 

lid bedoeld. 

Dit bestuursbesluit behoeft de goedkeuring van het Ledencongres.” 

 

Waarom deze keuze voor een nieuwe rechtspersoon, gelieerd aan de Vereniging? 

• Er is veelvuldig gesproken over de juiste plek van YMCA Vakanties / Y Camps binnen de 

YMCA. Een zuivere scheiding tussen commercieel (SVB/YMBV) en ideëel (Vereniging) is 

daarbij uitgangspunt. 

• Na goede overleggen met alle betrokken bestuurders, Raad van Commissarissen en 
leidinggevenden zijn de volgende argumenten van toepassing:  
- HB krijgt meer (directe) zeggenschap over YMCA Vakanties (strategische pijler YMCA). 
- Ideële werk aan de ideële kant van de organisatie (logisch). 
- Meer mogelijkheden tot integratie vrijwilligers en beroepskrachten van alle YMCA- 

activiteiten. 
- Fiscaliteit rond fondsenwerving kampen beter te regelen in stichting dan in een BV. 
- Meer synergie binnen de ideële organisatie. 
- De tak exploitaties kan zich volledig richten op exploitatie en beheer.  

 

Waarom een stichting? 

De redenen hiervoor zijn: 

- Een BV kent een winstoogmerk en dat past niet in het non-profit karakter van de YMCA. 

- Een Stichting kan de ANBI-status verkrijgen en daardoor belastingvrij giften ontvangen. 

- Statutair wordt vastgelegd wie de bestuurders van de stichting moeten zijn, net als bij de 

SVB. 

- Een Stichting kan statutair gekoppeld worden aan de vereniging en daarmee in lijn worden 

gezet t.o.v. de Vereniging. 

- Een stichting kent geen minimale kapitaaleis, de kosten blijven daardoor relatief laag 



- Een stichting is een aparte rechtsvorm, het vermogen van de stichting vormt een 

afgescheiden vermogen.  

 

Het vervolg: 

In afstemming met alle betrokkenen zal het volgende, na goedkeuring door de leden, plaatsvinden: 

 
- per 1-1-2019 worden de activiteiten van YMCA Vakanties BV overgenomen door de Stichting 

YMCA Vakanties / Y Camps.  
- Notaris zal gevraagd worden de statuten op te stellen.  
- Het bestuur van deze stichting zal worden gevormd door het bestuur van de vereniging.  

 
 
Het bestuur stelt de leden voor om in te stemmen met de oprichting van de Stichting YMCA 
Vakanties / Y Camps, als een aan de Vereniging gelieerde organisatie. Vanaf 2019 zal de Vereniging 
volgens artikel 11 lid 5.b verslag uitbrengen in de ledenvergadering over deze stichting.  


