SVL/2015.001391.01

ONTWERP AKTE
versie: 30 juni 2016

blad 1

Notariskantoor de Haas ten Broecke
Albertus Perkstraat 35 /1217 NL Hilversum
Tel: 035- 6098333/ Fax: 035- 628 14 25
website: www.dhtb.nl
e-mail: info@dhtb.nl

AKTE TOT WIJZIGEN VAN DE STATUTEN VAN DE VERENIGING@
Vandaag, vijf juli tweeduizend zestien, verschenen voor mij, mr. Hermanus
Christiaan Douwe ten Broecke, notaris te Hilversum:
1. de heer Feiko Wessel PRINS, geboren te Oude Pekela op zes juni
negentienhonderd zevenenveertig, zich legitimerende met een paspoort met
nummer NMRH7DRF1, afgegeven te Hilversum op vijfentwintig juli
tweeduizend veertien, wonende te 1216 CS Hilversum, Hindelaan 23,
gehuwd;
2. de heer Richard Hubertus LAUWAARS, geboren te Rotterdam op tien
augustus negentienhonderd veertig, zich legitimerende met een paspoort
met nummer NW7C5BR61, afgegeven te Hilversum op tweeëntwintig maart
tweeduizend veertien, wonende te 1217 BN Hilversum, Bussumergrintweg
63, gehuwd,
te dezen handelend als gevolmachtigden van de vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid Federatie van samenwerkende vrijzinnige
kerkgenootschappen en godsdienstige verenigingen en gelieerde
stichtingen in Hilversum en omgeving, statutair gevestigd te Hilversum,
kantoorhoudend te 1217 GA, Hilversum, ’s-Gravelandseweg 144, ingeschreven
in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer
32083596, en als zodanig bevoegd deze vereniging te vertegenwoordigen.
De comparanten verklaarden:
I. Inleiding
Op twintig december tweeduizend werd opgericht de vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid; Federatie van samenwerkende vrijzinnige
kerkgenootschappen en godsdienstige verenigingen en gelieerde stichtingen in
Hilversum en omgeving, statutair gevestigd te Hilversum, kantoorhoudend te
1217 GA, Hilversum, ’s-Gravelandseweg 144, ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32083596
(hierna te noemen: “de vereniging”).
Door de algemene ledenvergadering van de vereniging, welke werd gehouden
op negentien juni tweeduizend zestien, is rechtsgeldig besloten enkele
wijzigingen in de statuten van de vereniging aan te brengen en in verband
daarmee de statuten geheel opnieuw vast te stellen als hierna omschreven en
de verschenen personen aan te wijzen om de akte van statutenwijziging te doen
passeren en te tekenen en in verband daarmee alhetgeen nuttig en noodzakelijk
is te verrichten.
Van voormeld besluit blijkt uit de notulen van de algemene vergadering van de
vereniging, van welke notulen een kopie aan deze akte wordt gehecht.
II. Wijziging van de statuten
Ter uitvoering van gemeld besluit stellen de verschenen personen, handelend
als gemeld, de statuten van de vereniging opnieuw vast als volgt:
STATUTEN
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Naam en zetel
Artikel 1
1. De vereniging is een samenwerkingsverband van vrijzinnige
kerkgenootschappen, godsdienstige verenigingen, gelieerde stichtingen en
hun leden in Hilversum en omgeving.
De vereniging draagt de naam: Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
Hilversum (afgekort: VGH). De vereniging treedt naar buiten met de naam
“De Kapel”.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Hilversum.
Doel
Artikel 2
1. Het doel van de vereniging is om de samenwerking tussen de
samenwerkende vrijzinnige kerkgenootschappen en godsdienstige
verenigingen (hierna tezamen aangeduid als: “de deelnemende
rechtspersonen”) op het terrein van het vrijzinnig godsdienstig leven in
Hilversum en omgeving te bevorderen.
2. De vereniging wil op deze wijze een kader scheppen waarbinnen haar leden
natuurlijke personen hun geloofsleven gestalte kunnen geven en
gezamenlijk kunnen uiten.
3. Uitgangspunt van de deelnemende rechtspersonen en de leden natuurlijke
personen is de overtuiging dat een samenwerking van gelijkgezinden kan
leiden tot een grotere geloofsbeleving en sterkere werfkracht.
Duur
Artikel 3
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Middelen
Artikel 4
1. De middelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies;
b. schenkingen, legaten en erfstellingen;
c. donaties; en
d. alle andere baten en inkomsten.
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.
Lidmaatschap
Artikel 5
1. De vereniging kent natuurlijke personen en rechtspersonen als leden.
2. De leden rechtspersonen van de vereniging zijn thans:
a. de Remonstrantse Gemeente Hilversum en Omstreken;
b. de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Hilversum, waarin
opgenomen de afdeling Hilversum en Omstreken van de Vereniging van
Vrijzinnige Hervormden;
c. de Doopsgezinde Gemeente Huizen – Hilversum;

SVL/2015.001391.01

ONTWERP AKTE
versie: 30 juni 2016

blad 3

Notariskantoor de Haas ten Broecke
Albertus Perkstraat 35 /1217 NL Hilversum
Tel: 035- 6098333/ Fax: 035- 628 14 25
website: www.dhtb.nl
e-mail: info@dhtb.nl

d. D. Kapellestichting;
e. Stichting de Opbouw;
f. Stichting Onze Kerk; en
g. Stichting Vrijzinnig Protestantse Jeugdraad.
3. Als lid van de vereniging kunnen voorts worden toegelaten
kerkgenootschappen en rechtspersoonlijkheid bezittende godsdienstige
verenigingen in Hilversum en omgeving, die verklaren zich te conformeren
aan het doel en uitgangspunt van de vereniging, alsmede met hen gelieerde
stichtingen.
4. De leden natuurlijke personen van de vereniging kunnen zijn:
a. de leden van de deelnemende rechtspersonen, met inbegrip van de
vrienden van de Remonstrantse Gemeente Hilversum en Omstreken,
genoemd in dit artikel onder lid 2, sub a; en
b. natuurlijke personen die niet vallen onder artikel 5, lid 4 sub a.
5. Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het dagelijks
bestuur. Uit de aanmelding dient te blijken dat het kandidaat-lid de
doelstelling van de vereniging onderschrijft en akkoord gaat met de aan het
lidmaatschap verbonden verplichtingen.
6. Het algemeen bestuur beslist over de toelating van een lid rechtspersoon.
Een besluit hiertoe kan slechts worden genomen met tenminste drie/vierde
van de geldig uitgebrachte stemmen. Het dagelijks bestuur beslist over de
toelating van een lid natuurlijke persoon.
7. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door
erfopvolging worden verkregen.
8. Als uit de statuten niet anders blijkt vallen rechtspersoon leden en
natuurlijke personen leden onder het begrip lid.
9. De vereniging kent voorts “vrienden”. Vrienden zijn sympathisanten en
donateurs die zich wel tot de vereniging aangetrokken voelen, maar
daarvan (nog) geen lid willen worden.
Artikel 6
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door opzegging door het lid;
b. door opzegging door de vereniging;
c. door ontzetting.
Het lidmaatschap van een rechtspersoon eindigt tevens wanneer het lid
ophoudt te bestaan. Het lidmaatschap van een natuurlijk persoon eindigt
tevens door overlijden van het lid.
2. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts geschieden:
a. wanneer een lid heeft opgehouden aan de statutaire vereisten voor een
lidmaatschap te voldoen;
b. wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
c. alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren.
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Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging
op onredelijke wijze benadeelt.
4. De opzegging door een lid dient schriftelijk te geschieden bij het
secretariaat tegen het einde van het verenigingsjaar met een opzegtermijn
van zes maanden. Een lid kan echter zijn lidmaatschap onmiddellijk
beëindigen indien redelijkerwijs niet van hem gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
5. Opzegging namens de vereniging, alsook ontzetting, geschiedt door het
algemeen bestuur. De betrokkene wordt ten spoedigste met opgave van
reden schriftelijk van het betreffende besluit, onder vermelding van de
datum waartegen is opgezegd of ontzet, in kennis gesteld. Een besluit
hiertoe kan slechts door het algemeen bestuur worden genomen met
tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.
6. Het dagelijks bestuur is bevoegd een lid te allen tijde te schorsen indien
gronden voor opzegging of ontzetting aanwezig zijn. Een schorsing, die niet
binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot opzegging of
ontzetting, eindigt door verloop van die termijn.
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
desalniettemin de jaarlijkse contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
8. Het lidmaatschap van een natuurlijk persoon genoemd in artikel 5 lid 4
onder a eindigt wanneer de natuurlijk persoon geen lid meer is van één van
de deelnemende rechtspersonen, tenzij de betreffende persoon rechtstreeks
lid van de vereniging is geworden.
Contributie
Artikel 7
1. De rechtspersoon leden genoemd in artikel 5 lid 2 en lid 3, met uitzondering
van de stichtingen welke lid zijn, zijn verplicht jaarlijks contributie te
betalen. De hoogte van deze contributie is gelijk aan de uitkomst van de
vermenigvuldiging van het aantal leden respectievelijk vrienden, die elke
rechtspersoon per ultimo van het voorafgaande jaar heeft, met het jaarlijks
door het algemeen bestuur vast te stellen basisbedrag.
2. Het algemeen bestuur stelt jaarlijks de vorm en hoogte van de contributie
van de gelieerde stichtingen, genoemd in artikel 5 lid 2 en lid 3 vast, echter
niet voordat het betreffende lid daarmee zijn instemming heeft betuigd.
3. Een rechtspersoon kan niet door opzegging van zijn lidmaatschap de
toepasselijkheid van een besluit tot contributieverhoging te zijnen opzichte
uitsluiten.
4. De natuurlijke personen als lid genoemd in artikel 5 lid 4 onder a betalen
geen contributie aan de vereniging anders dan door middel van hun
lidmaatschapsbijdrage aan één van de deelnemende rechtspersonen.
5. De natuurlijke personen als lid genoemd in artikel 5 lid 4 onder b betalen
een minimumbedrag dat jaarlijks door het dagelijks bestuur wordt
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vastgesteld. Hetzelfde geldt voor degenen die zich als vriend van de
vereniging hebben aangemeld.
Dagelijks bestuur
Artikel 8
1. Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste drie (3) en
ten hoogste vijf (5) leden, uitsluitend natuurlijke personen kunnen lid zijn
van het dagelijks bestuur. De predikanten, bedoeld in artikel 20, alsmede
de pastorale en kerkelijke werkers, bedoeld in artikel 21, zijn adviseurs van
het bestuur.
2. De leden van het dagelijks bestuur worden op bindende voordracht van het
algemeen bestuur gekozen door de algemene ledenvergadering uit het
ledenbestand van de deelnemende rechtspersonen en de leden natuurlijke
personen genoemd in artikel 5 lid 4 onder b. De voorzitter, secretaris en de
penningmeester worden in functie gekozen door de algemene
ledenvergadering. Aan de bindende voordracht van het algemeen bestuur
kan door de algemene ledenvergadering het bindend karakter worden
ontnomen door een met ten minste twee/derden van de uitgebrachte
stemmen genomen besluit van die vergadering.
3. Indien het dagelijks bestuur uit minder dan drie leden bestaat, behoudt het
niettemin zijn bevoegdheden, onverminderd de verplichting van het
algemeen bestuur respectievelijk de algemene ledenvergadering om zo
spoedig mogelijk in de vacature te voorzien.
4. De benoeming van een bestuurslid geschiedt voor een tijdvak van vier jaar;
het aftredende bestuurslid kan slechts voor één aansluitende periode van
vier jaar opnieuw worden aangewezen, tenzij de algemene
ledenvergadering ontheffing verleent voor één aanvullende periode van vier
jaar.
5. Het dagelijks bestuur stelt een rooster van aftreden op. Bij een tussentijdse
vacature neemt het nieuwe bestuurslid op het rooster de plaats in van
degene, die hij of zij opvolgt.
6. Elk bestuurslid van het dagelijks bestuur brengt in de vergadering van het
dagelijks bestuur één stem uit. De predikanten alsmede de pastorale en
kerkelijke werkers, genoemd in lid 1, hebben alleen een adviserende stem.
Artikel 9
Het dagelijks bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur
heeft daarnaast onder meer tot taak:
a. het financiële beheer van vereniging;
b. de begeleiding van de predikanten;
c. de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van het algemeen
bestuur respectievelijk de algemene ledenvergadering.
Einde lidmaatschap van het dagelijks bestuur, schorsing
Artikel 10
1. Elk bestuurslid van het dagelijks bestuur kan te allen tijde door het
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algemeen bestuur respectievelijk de algemene ledenvergadering bij een met
redenen omkleed besluit worden geschorst of vervangen.
2. Het lidmaatschap van het dagelijks bestuur eindigt voorts:
a.
door bedanken;
b.
door periodiek aftreden;
c.
wanneer men ophoudt lid van de vereniging te zijn;
d.
wanneer men ophoudt lid van een van de deelnemende
rechtspersonen te zijn; en
e.
wanneer de rechtspersoon waarvan het bestuurslid lid is, zijn
lidmaatschap van de vereniging beëindigt.
Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging
Artikel 11
1. Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het
kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor een schuld voor een derde verbindt; deze
overeenkomsten dienen vooraf door het algemeen bestuur te worden
goedgekeurd.
2. Een besluit van het dagelijks bestuur tot benoeming of aanstelling van een
pastorale of kerkelijke werker of een andere functionaris als bedoeld in
artikel 21 kan alleen genomen worden met voorafgaande goedkeuring van
het algemeen bestuur.
3. Het algemeen bestuur is bevoegd bij een daartoe strekkend besluit, andere
besluiten van het dagelijks bestuur dan de besluiten die genoemd zijn in
deze statuten aan haar voorafgaande goedkeuring te onderwerpen. Die
besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het
dagelijks bestuur te worden meegedeeld.
4. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het
dagelijks bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan
twee gezamenlijk optredende leden van het dagelijks bestuur waaronder in
ieder geval de voorzitter, de secretaris of de penningmeester begrepen.
Algemeen bestuur
Artikel 12
1. Het algemeen bestuur wordt gevormd door alle leden van de kerkenraden
respectievelijk besturen van alle leden rechtspersonen, die in artikel 5 lid 2
en lid 3 worden genoemd.
2. Het dagelijks bestuur roept het algemeen bestuur bijeen wanneer het dit
wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten
verplicht is.
3. De leden van de kerkenraden respectievelijk van de besturen van de leden
rechtspersonen worden tenminste veertien dagen van tevoren schriftelijk
onder opgave van de agenda ter vergadering opgeroepen.
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Voorts is het dagelijks bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste één
stemgerechtigd lid rechtspersoon van de vereniging verplicht tot het
bijeenroepen van het algemene bestuur op een termijn van niet langer dan
vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg
wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de
wijze waarop het dagelijks bestuur het algemeen bestuur bijeenroept.
Artikel 13
Van een vergadering van het algemeen bestuur worden door de secretaris of
een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die
in dezelfde vergadering dan wel in de volgende vergadering worden vastgesteld.
Artikel 14
1. De vergaderingen van het algemeen bestuur worden geleid door de
voorzitter van het dagelijks bestuur van de vereniging. Bij ontstentenis of
belet treedt één van de andere leden van het dagelijks bestuur als
voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien,
dan voorziet het algemene bestuur daarin zelf.
2. Het ter vergadering van het algemeen bestuur uitgesproken oordeel van de
voorzitter dat door het algemeen bestuur een besluit is genomen, is
beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor
zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het tweede lid
bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe
stemming plaats indien de vergadering of, indien de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde dit
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
Toegang en stemrecht bij de vergaderingen van het algemeen bestuur
Artikel 15
1. Toegang tot de vergadering van het algemeen bestuur hebben alle leden
van de kerkenraden respectievelijk besturen van de rechtspersonen leden
van de vereniging, die niet zijn geschorst.
Voorts hebben toegang de in artikel 19 bedoelde predikanten alsmede de in
artikel 21 bedoelde pastorale en kerkelijke werkers, tenzij de voorzitter
anders beslist.
2. Het dagelijks bestuur kan bepalen dat tot de vergadering van het algemeen
bestuur ook leden natuurlijke personen toegang hebben. Het dagelijks
bestuur kan voorts gasten uitnodigen de vergadering van het algemeen
bestuur of een deel daarvan bij te wonen.
Artikel 16
1. Het aantal stemmen dat door een van de deelnemende rechtspersonen
genoemd in artikel 5 lid 2 onder a, b, en c wordt uitgebracht is gelijk aan
het aantal leden respectievelijk vrienden, dat de betreffende rechtspersoon
per ultimo van het voorafgaande jaar heeft, gedeeld door tien, met
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verwaarlozing van het aantal leden respectievelijk vrienden dat niet
deelbaar is door tien.
2. De kerkenraad respectievelijk het bestuur van één van de deelnemende
rechtspersonen wijst uit zijn midden een persoon aan, die namens de
betreffende rechtspersoon zijn stem uitbrengt. Deze persoon mag geen lid
zijn van het dagelijks bestuur. De persoon zal naar eer en geweten de
stemverhouding in eigen kring tot uiting brengen.
3. De predikanten alsmede de pastorale en kerkelijke werkers bedoeld in de
artikelen 19 en 21 en de leden-stichtingen hebben een adviserende stem in
de vergadering van het algemeen bestuur.
4. Een rechtspersoon kan zich niet door een andere rechtspersoon laten
vertegenwoordigen.
Algemene ledenvergadering
Artikel 17
1. De algemene ledenvergadering is de bijeenkomst van alle leden
(rechtspersonen leden en leden natuurlijke personen).
2. De jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt voor één juli van elk jaar
gehouden.
3. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering komen als vaste agendapunten
aan de orde:
a. het jaarverslag over het afgelopen kalenderjaar;
b. rekening en verantwoording van het financiële beheer over het afgelopen
boekjaar;
c. het beleidsplan genoemd in artikel 23;
d. de begroting vastgesteld door het dagelijks bestuur voor het nieuwe
boekjaar; en
e. benoeming of herbenoeming van leden van het dagelijks bestuur.
4. Voorts kan het dagelijks bestuur een algemene ledenvergadering
bijeenroepen, indien het dit noodzakelijk of gewenst acht, of indien dit door
tien of meer leden, onder vermelding van de te behandelen agendapunten,
schriftelijk aan het dagelijks bestuur wordt verzocht.
5. De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van het
dagelijks bestuur of door een door hem aangewezen ander lid van het
dagelijks bestuur.
6. Vrienden en donateurs hebben geen stemrecht, met uitzondering van de
vrienden van de Remonstrantse Gemeente Hilversum en omstreken welke
zijn aangemeld als lid bij de vereniging.
Besluitvorming
Artikel 18
1. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten
van de organen van de vereniging genomen bij volstrekte meerderheid der
uitgebrachte stemmen. Indien bij een verkiezing van personen niemand de
volstrekte meerderheid heeft gekregen, heeft een tweede verkiezing plaats
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tussen de twee personen, die het hoogste aantal stemmen hebben behaald.
Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd,
tenzij de vergadering op voorstel van de voorzitter anders beslist. Blanco en
niet juist uitgebrachte stemmen tellen niet mee. Bij staking van stemmen
over personen wordt een tweede keer gestemd. Staken de stemmen
wederom, dan beslist het lot. Bij staking van stemming over zaken wordt
het voorstel geacht te zijn verworpen.
De predikant
Artikel 19
De vereniging heeft predikanten, die beroepen casu quo benoemd worden door
een van de rechtspersoon leden van de vereniging.
Vacatures predikant
Artikel 20
1. In geval van een vacature voor een predikant stelt het algemeen bestuur
een beroepingscommissie in waarin zo mogelijk elk van de deelnemende
rechtspersonen is vertegenwoordigd. De beroepingscommissie brengt
verslag uit aan het algemeen bestuur en doet daarin een voorstel voor de
vervulling van de vacature. Het algemeen bestuur besluit vervolgens
unaniem over het doen van een voordracht voor benoeming aan de
algemene ledenvergadering.
2. De voordracht zoals genoemd in lid 1 dient te worden goedgekeurd door de
algemene ledenvergadering.
3. De benoeming van de nieuwe predikant dient te worden geëffectueerd door
het bestuur van de desbetreffende rechtspersoon. Het dagelijks bestuur van
de vereniging besluit omtrent de inhoud van de arbeidsovereenkomst,
echter met inachtneming van de terzake geldende regels en gebruiken die
gelden bij de rechtspersoon die de benoeming heeft geëffectueerd.
4. De voorwaarden, vermeld in de benoemingsbrief van – of de
arbeidsovereenkomst met de predikant gelden voor het dagelijks bestuur
als maatstaf voor de regeling van de werkzaamheden van de predikant.
Pastorale en kerkelijke werkers en andere functionarissen
Artikel 21
1. De vereniging kan een of meer pastorale en/of kerkelijke werkers
benoemen. Een pastorale werker heeft tot taak de predikant(en) bij te staan
in zijn/haar/hun werkzaamheden. De rechtspositie van de pastorale werker
wordt geregeld in een door de vereniging met de betrokken persoon te
sluiten overeenkomst. Indien de benoeming wordt geëffectueerd door het
bestuur van één van de deelnemende rechtspersonen dient de inhoud van
de overeenkomst de regels en gebruiken van die rechtspersoon te
respecteren.
2. De vereniging kan ook andere functionarissen, zoals een koster of organist,
aanstellen, zulks op nader overeen te komen voorwaarden.
Kerkdiensten en andere activiteiten
2.
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Artikel 22
1. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het rooster
voor de kerkdiensten; deze worden zo mogelijk iedere zondag gehouden.
De kerkdienst vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het dagelijks
bestuur. De viering van de doop, het avondmaal en het huwelijk vinden bij
voorkeur plaats in een kerkdienst naar de regels die gelden bij de
desbetreffende rechtspersoon.
2. Het dagelijks bestuur nodigt gastpredikanten uit voor zover een eigen
predikant niet voorgaat. Bij het uitnodigen van gastpredikanten wordt
rekening gehouden met de wensen van de verschillende rechtspersonen.
3. Op het dagelijks bestuur en de predikanten rust de verantwoordelijkheid
voor de uitvoering van pastorale zorg.
4. Het dagelijks bestuur en de predikanten zijn verantwoordelijk voor
godsdienstonderwijs en jeugd- en jongerenwerk.
5. Het dagelijks bestuur bevordert de activiteiten op het terrein van het
diaconaat. Daartoe stelt het bestuur een diaconale commissie in.
Artikel 23
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het toerustingswerk onder de
leden natuurlijke personen. Het dagelijks bestuur stelt daartoe een beleidsplan
op, op grond waarvan het activiteitenprogramma wordt vastgesteld. Het
beleidsplan behoeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering; het
activiteitenprogramma behoeft de goedkeuring van het algemeen bestuur.
Afvaardigingen
Artikel 24
Het dagelijks bestuur kan namens de vereniging afgevaardigden of toehoorders
zenden naar andere organisaties op maatschappelijk of kerkelijk terrein.
Jaarverslagen en rekening en verantwoording
Artikel 25
1. Het dagelijks bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de
vereniging zodanige aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar
rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het dagelijks bestuur brengt in de algemene ledenvergadering, te houden
binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens
verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, zijn
verslag uit over dit verenigingsjaar en legt, onder overlegging van een
balans, een staat van baten en lasten en een accountantsverklaring,
rekening en verantwoording af over zijn in dit jaar gevoerd bestuur.
3. De vereniging kan adviescommissies, zoals een financiële of een juridische
commissie instellen; die bestaan uit personen die door en uit de algemene
ledenvergadering worden gekozen. De taak van de commissie wordt
vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
4. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de algemene
ledenvergadering strekt tot décharge van het dagelijks bestuur.
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Het dagelijks bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2
tenminste tien jaar te bewaren.
6. Het dagelijks bestuur stelt vóór het einde van het verenigingsjaar een
begroting op voor het komende verenigingsjaar en dient deze ter
goedkeuring bij de algemene ledenvergadering in.
Wijziging statuten, fusie, splitsing en ontbinding van de vereniging
Artikel 26
1. Het wijzigen van deze statuten en het aangaan van een fusie of splitsing
kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene
ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar
wijziging van de statuten en/of het aangaan van een fusie of splitsing zal
worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van
een voorstel tot statutenwijziging, fusie of splitsing hebben gedaan, moeten
ten minste zeven (7) dagen voor de dag van de vergadering een afschrift
van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen,
op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de
afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. Het besluit tot wijziging van de statuten, fusie of splitsing kan door de
algemene ledenvergadering slechts worden genomen met een meerderheid
van ten minste drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële
akte is opgemaakt.
Tot het doen verlijden van de akte is ieder lid van het dagelijks bestuur dan
wel een door het algemeen bestuur gemachtigde persoon bevoegd onder
overlegging van een uittreksel van de vastgestelde notulen van de
vergadering.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de
algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene
stemmen wordt genomen.
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van
statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals
deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de
Kamer van Koophandel gehouden register.
Ontbinding en vereffening
Artikel 27
1. Het bepaalde in artikel 26 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige
toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding
van de vereniging.
2. De vereffening geschiedt door het dagelijks bestuur. Een eventueel batig
saldo zal toevallen aan de deelnemende rechtspersonen naar rato van de
hoogte van de door elk van die rechtspersonen te betalen contributie, tenzij
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bij het besluit tot ontbinding aan dit saldo een andere bestemming wordt
gegeven.
3. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven
de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan
haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
4. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar
bekende baten meer aanwezig zijn.
5. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden
bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is
degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.
Verenigingsjaar
Artikel 28
Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
Reglementen
Artikel 29
1. De algemene ledenvergadering kan op voorstel van het algemeen bestuur
reglementen vaststellen, die niet in strijd mogen zijn met de wet noch met
de statuten.
2. Besluiten tot het vaststellen of wijzigen van een reglement kunnen slechts
worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de
geldig uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering.
Inschrijving in het handelsregister
Artikel 30
1. Het dagelijks bestuur is verplicht de vereniging te doen inschrijven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel en een authentiek uittreksel
van de akte bevattende de statuten ten kantore van het register neer te
leggen.
2. Het dagelijks bestuur draagt zorg dat in bedoeld register steeds worden
ingeschreven de namen, de voornamen en woonplaats van de
bestuursleden, die de vereniging in en buiten rechte kunnen
vertegenwoordigen.
Slotbepaling
Artikel 31
Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door
de wet of de statuten aan de andere organen zijn opgedragen.
Slot
Deze akte is verleden te Hilversum op de datum, in het hoofd van de akte
vermeld.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de inhoud van de akte is aan
hen opgegeven en toegelicht.
De verschenen personen hebben verklaard van de zakelijke inhoud van de akte te
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hebben kennisgenomen, met de inhoud daarvan in te stemmen en op volledige
voorlezing van de akte geen prijs te stellen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst
door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.

