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volledig bij de persoon zelf, of daar waar het minderjarigen betreft, bij
hun ouders. Toegelaten worden alle leden van de gemeente, alsmede
gelovigen die geen lid van deze gemeente zijn; zie 1 Corinthiërs 11:
28-29.
b. Doop
Degene die zich wil laten dopen moet blijk geven van een persoonlijk
geloof in Jezus Christus als zijn of haar Redder en Heer, en het
oprechte verlangen hebben een volgeling van Jezus te zijn in woord en
daad. De doop geschiedt door onderdompeling op persoonlijk geloof.
Artikel 5: lidmaatschap
a. Als lid kunnen toetreden:
diegenen die tot persoonlijk geloof in Jezus Christus zijn gekomen
en die in gehoorzaamheid aan Zijn woord zich door Hem te laten
leiden;
en die de oriëntatiecursus ter voorbereiding op het lidmaatschap
volledig hebben gevolgd;
en die verklaren zich te verenigen met de inhoud van deze
Statuten en de Regeling van Inrichting & Bestuur.
b. Het lidmaatschap van de gemeente wordt beëindigd door:
overlijden,
schriftelijke opzegging door het lid,
royement met inachtneming van de nadere bepalingen in de
Regeling van Inrichting & Bestuur.
De beëindiging van het lidmaatschap houdt tevens in, het vervallen van alle
rechten op de gelden en goederen van de gemeente.
Artikel 6: de leiding van de gemeente
a. 1. Het bestuur van de gemeente bestaat uit ten minste vijf en ten
hoogste twaalf natuurlijke personen.
2. Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur en een oudstenraad.
3. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een
penningmeester en een beheerder gebouwen, waarbij in geval van
vacatures in het dagelijks bestuur, functies gecombineerd kunnen
worden.
4. De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden
vast.
b. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering
benoemd uit de leden van de gemeente.
c. 1. De oudsten worden voorgedragen door een
voordrachtscommissie, die bestaat uit minimaal twee oudsten.
2. De leden van het dagelijks bestuur worden voorgedragen door een
voordrachtscommissie, die bestaat uit twee oudsten en maximaal
twee leden van het dagelijks bestuur.
Indien het de verkiezing van voorzitter betreft, mag deze niet in de —
voordrachtscommissie plaatsnemen.
d. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie
jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee
opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De
bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken
rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is eenmaal

3

onmiddellijk herbenoembaar.
Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de
algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De
algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een
meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
f.
Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde
minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur
is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te
beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
g. Het bestuur is belast met het leiding geven aan de gemeente, waarbij
de oudstenraad tot taak heeft het houden van toezicht (1 Petrus 5:2),
onderwijs en gebed (1 TimotheOs 3:2) en het goed leiding geven (1
TimotheOs 5:17), wat onder meer inhoudt het bewaken van de
geestelijke ontwikkeling van de gemeente en haar leden.
Het dagelijks bestuur heeft de algemene bestuurlijke taken.
h. Het bestuur kan geen besluiten nemen met betrekking tot de
(toekomst)visie van de gemeente, de beleidsrichting, het jaarplan en
het meerjarenplan, tenzij na voorafgaande schriftelijk positief advies
van de oudstenraad.
i.
De jaarplannen, meerjaarplannen en de begroting worden door het
bestuur, voorzien van een schriftelijk positief advies van de
oudstenraad, voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.
j.
Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene
ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van
registergoederen.
k. Het bestuur is verplicht zich te onderwerpen aan de gedragsregels
leidinggevenden, zoals omschreven in de Regeling van Inrichting &
Bestuur.
I.
Het bestuur vertegenwoordigt de gemeente.
m. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter
tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de
secretaris tezamen met de penningmeester, met dien verstande dat
financiële transacties die de door de ledenvergadering goedgekeurde
jaarbegroting met meer dan tien procent te boven gaan, eerst
goedkeuring van de ledenvergadering vereisen.
Artikel 7: de ledenvergadering
a. Tenminste eenmaal per jaar, gedurende het eerste halfjaar, wordt de
algemene jaarlijkse ledenvergadering gehouden, waarin het bestuur
verplicht is rekening en verantwoording af te leggen van alle onder
haar verantwoording plaats hebbende activiteiten en het daaraan
verbonden financieel beheer.
b. Voorts roept het bestuur de ledenvergadering bijeen, zo vaak dit nodig
geacht wordt. Wanneer tenminste tien procent van de leden hierom
schriftelijk en met opgave van redenen verzoeken, zal het bestuur
binnen vier weken een ledenvergadering bijeenroepen.
c. Elk lid heeft het recht voorstellen voor de ledenvergaderingen in te
dienen. Het bestuur is verplicht deze op de agenda te plaatsen, mits ze
minstens twee weken voor de ledenvergadering schriftelijk zijn
e.
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ingediend.
Alle
leden van de gemeente hebben stemrecht.
d.
e. Over zaken en of personen kan mondeling of schriftelijk worden
gestemd. Een voorstel is aangenomen wanneer meer dan twee derde
van de aanwezige stemgerechtigde leden er vóór gestemd heeft, tenzij
in deze Statuten of in de Regeling van Inrichting & Bestuur anders is
bepaald.
Stemmen bij volmacht is als regel niet toegestaan, tenzij het bestuur in
f.
bijzondere gevallen anders beslist.
g. De voorzitter van het bestuur is tevens voorzitter van de
ledenvergadering.
h. De bijeenroeping van de ledenvergadering geschiedt door schriftelijk
mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste
veertien dagen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
Artikel 8: Financiën
Alle gemeentelijke uitgaven worden gemeenschappelijk gedragen uit de
vrijwillige bijdragen van de leden, de opbrengst van de collecten en andere
inkomsten van de gemeente.
Artikel 9: Regeling van Inrichting & Bestuur
Voor zover niet vermeld in deze Statuten, worden regels, nuttig voor een
ordelijk samenleven in en door de gemeente, vastgelegd in de Regeling
van Inrichting & Bestuur.
Deze Regeling van Inrichting & Bestuur dient in overeenstemming te zijn
met en aan te sluiten op deze Statuten.
Artikel 10: Omgaan met conflicten
a. Wanneer gemeenteleden met elkaar een conflict hebben waar ze in
onderling overleg niet uit komen, dan zal de oudstenraad trachten te
voorzien in bemiddeling.
b. Is de oudstenraad niet in staat mee te helpen aan een oplossing, dan
zal gezocht worden naar hulp van buiten de gemeente.
c. Als de oudstenraad zelf partij is een conflict in de gemeente, dient ze
de hulp in te roepen van onafhankelijke derden.
Artikel 11: Ontbinding van de gemeente
a. Een besluit tot ontbinding van de gemeente vindt plaats op voordracht
van het bestuur, na voorafgaand schriftelijk positief advies van de
oudstenraad, en vereist de instemming van tweederde van alle
stemgerechtigde leden. Indien in een ledenvergadering die tot dat doel
bijeengekomen is, geen tweederde deel van de leden aanwezig is, dan
kan geen beslissing genomen worden en moet een nieuwe
ledenvergadering worden belegd. In deze vergadering kan worden
beslist met tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen van
de aanwezige leden.
b. Indien bij ontbinding van de gemeente, in de gemeentevergadering,
zoals in artikel 11a bedoeld, niet tot overeenstemming gekomen kan
worden wat betreft de bestemming van een eventueel batig saldo van
de gemeente, dan komt dit batige saldo ten goede aan de
Evangelische Zendings Alliantie, en moet besteed worden aan
zendelingen.
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Artikel 12: Reglementen
a. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen
vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze Statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
b. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de
wet of met deze Statuten.
c. Met name zullen artikel 6 de leden g, h en i verder worden uitgewerkt
in de Regeling van Inrichting & Bestuur.
Artikel 13: Slotbepalingen
a. Veranderingen, toevoegingen en weglatingen in deze Statuten kunnen
slechts gemaakt worden, wanneer op een ledenvergadering tenminste
drievierde van de aanwezige leden zich daarvoor uitspreekt.
b. Artikel 2 en dit artikel mogen nimmer gewijzigd worden.
c. Aan de algemene ledenvergadering komen in de gemeente alle
bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere
organen zijn opgedragen.
Slot akte
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij
deze akte betrokken verschenen personen is door mij, notaris, aan de hand
van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
Deze akte is verleden te Waardenburg op de dag die in het hoofd van deze
akte staat vermeld.
De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht.
De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de
akte geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden een conceptakte te
hebben ontvangen en van de inhoud van de akte te hebben kennis
genomen en te zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de akte
voortvloeien.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend,
eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.
(Volgt ondertekening)
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