Stichting &
Vereniging

Je hebt een niet-commercieel doel. Dit kun je
individueel of gezamenlijk proberen te bereiken.
En juridisch en organisatorisch? Kun je het
speelveld hiervoor prima afbakenen.
Niet-commerciële organisatie
Wil je een niet-commerciële organisatie neerzetten?
Bijvoorbeeld om een ideëel doel te bereiken of om
samen te sporten of muziek te maken. Dan heb je met
de stichting en de vereniging uitstekende middelen
in handen. Een van de grote voordelen is dat je als
betrokkene niet aansprakelijk bent voor de schulden van
deze rechtspersonen. Tenzij je er zelf een potje van hebt
gemaakt natuurlijk. Ook kun je met zowel een stichting
als een vereniging gewoon winst maken. Die moet dan
wel gebruikt worden ten bate van het gekozen doel.
Het is niet de bedoeling dat de winst wordt verdeeld
over de portemonnees van de leden. Ten slotte kun je
als vereniging of stichting het predikaat ‘algemeen nut’
krijgen. Ontvangen schenkingen en erfenissen vallen
in dat geval in een zeer gunstig belastingtarief.
Overweeg je een vereniging of stichting op te richten?
Dan wijzen we je graag de weg.
Vereniging
Een vereniging kun je zien als een groep mensen
(leden en bestuur) die samen iets maatschappelijks,
sportiefs of sociaals doen. Dat kan gaan om politiek,
sport, geloof, etc. Waar je rekening mee moet houden als
je zelf een vereniging wilt beginnen, is dat de vereniging
niet in strijd mag zijn met de openbare orde, de goede
zeden en de wet. Ook mag je geen ‘privéwinst’ maken,
maar verder kun je eigenlijk alle kanten uit. Voor het
oprichten van een vereniging kun je terecht bij de notaris.
Richt je een vereniging op door een mondelinge afspraak
of een overeenkomst zonder tussenkomst van de notaris,
dan stelt de vereniging niet heel veel voor. Je kunt dan
bijvoorbeeld geen clubgebouw verkrijgen, geen erfgenaam
zijn én je bent privé aansprakelijk voor de schulden van
de vereniging.

Stichting
Een stichting wil meestal een ideëel of sociaal doel
bereiken. Denk maar aan organisaties als War Child,
stichting AAP of het Leger des Heils. Wat niet mag, is winst
uitkeren aan oprichters en bestuursleden. Winst die je
maakt met je stichting, moet ten goede komen aan het
gekozen doel. Een stichting heeft – net als de vereniging –
een bestuur. In tegenstelling tot de vereniging kun je als
stichting geen leden hebben. Voor zowel het oprichten van
een stichting als een ‘echte’ vereniging heb je een notariële
akte nodig.

