
Algemiene ynformaasje. 
Rjochtsfoarm:     feriening 
Statutaire namme:    “Fryske Nasjonale Partij” ek wol neamd: “FNP” 
De feriening is fêstige:   Ljouwert yn de provinsje Fryslân. 
KvK nûmer:     40002564 
RSIN/fiskaal nûmer:    008921453 
Datum akte van oprjochting:   12-1-1962 
Datum akte lêste statutenwiziging:  1-2-2002 
Aktiviteiten:     politike organisaasje 
 
Beskriuwing fan de doelstellings: 
Yn Kêst 3 fan ús Karbrief stiet it doel beskreaun: 
It doel fan de feriening is om op demokratyske wize te wurkjen oan de takomst fan de 
Fryske mienskip en de ûntjouwing fan Fryslân. 
De FNP set him foar 100% yn foar har politike doelstellings en hat mei it gehiel fan har 
aktiviteiten gjin finansjeel winsteachmerk. 
De feriening stribbet dat doel nei troch: 

 bestudearring fan politike fraachstikken, mei klam op de Fryske en federalistyske, dat 
der goed ûnderboude politike besluten nommen wurde kinne; 

 foarljochting oer en aksje foar Fryske en federalistyske polityk; 

 ôffurdigen kieze te litten yn fertsjintwurdigjende organen; 

 it oanknoopjen en ûnderhâlden fan bannen mei organisaasjes dêr’t de doelstellings fan 
oanslute by de feriening; 

 alle oare wetlike middels dy’t ta it doel bydrage kinne. 
 

Organisaasje/bestjoer: 
It Haadbestjoer bestiet yn totaal út 6 bestjoersleden. 
Der is in deistich bestjoer en dat bestiet út de foarsitter, skriuwer en 
ponghâlder. Sjoch foar in neiere ynfolling achter de knop ‘ús minsken’ op ús 
hiemside. 
Der stiet ien personielslid yn dieltiid foar 13 oeren op de leanlist. De 
leanadministraasje wurdt ekstern útfierd troch in akkountantskantoar en wurdt 
ôfhannele neffens de fiskale feroardenings fan de Belestingtsjinst. 
Bestjoersleden, mar ek kommisjeleden krije neat betelle, mar kinne harren 
makke ûnkosten deklarearje. 
 
Kontaktynformaasje 
Besikersadres:    Obrechtstrjitte 32, 8916 EN Ljouwert 
Tillefoannûmer:    058 2131422 
Emailadres:     fnphus@fnp.frl  
Hiemside:     www.fnp.frl  
Kontaktpersoan ditoangeande:  Jan Benedictus, FNP-ponghâlder, 

jan.benedictus@fnp.frl   
IBAN rekkeningnûmer:   NL21RABO0305014528 
 
Indikaasje grutte organisaasje/omset: kategory €0 - €500.000 
 

De ponghâlder fan it Haadbestjoer hat it deistige bewâld oer de sinteraasje fan 
de feriening. 
Hy lit him foar beliedsmjittige saken bystean troch in finansjele kommisje. 
De yn leantsjinst hawwende administrateur docht de boekhâlding. 
En it belied t.o.f. finansjele saken wurdt mienskiplik bepaald binnen it haadbestjoer, 
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