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Statuten Pinkstergemeente de Schuilplaats 
 

Naam en zetel  

Artikel 1 

Het kerkgenootschap is genaamd Pinkstergemeente de Schuilplaats, hierna te noemen de Gemeente. 

De Gemeente is gevestigd te Spijkenisse. 

 

Doelstelling en functioneren 

Artikel 2 

1 De Gemeente heeft tot doel zoveel mogelijk mensen te bewegen om discipel van Jezus Christus 

te worden, hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en hen te 

onderrichten in het onderhouden van al wat Jezus Christus bevolen heeft (Mattheüs 28:19). De 

enige grondslag hierbij is de Bijbel. 

2 De Gemeente tracht dit doel te bereiken door het houden van kerkelijke bijeenkomsten, het 

verrichten van kinder- en jeugdwerk, het geven van pastorale zorg, godsdienstonderricht en 

bijbelstudie, het evangeliseren, het uitgeven van geschriften, het onderhouden en stimuleren van 

zendingswerken en door andere wettig geoorloofde middelen. Bovendien tracht zij dit doel te 

bereiken door het bevorderen van het oprichten van soortgelijke kerkgenootschappen en het 

samenwerken met die en andere kerkgenootschappen.  

3 De Gemeente is niet gericht op het maken van winst. 

4 De Gemeente kan haar werkzaamheden ook buiten Spijkenisse ontplooien. 

5 De geldmiddelen van de Gemeente bestaan uit bijdragen van de leden, legaten, giften en 

toevallige baten.  

 

Gemeenteleden 

Artikel 3 

Toetreding 

1 Gemeenteleden zijn natuurlijke personen die door de Stuurgroep, na goedkeuring door de 

Algemene Gemeenteleden Vergadering, als lid zijn aangenomen. 

2 De voorwaarden om lid te kunnen worden zijn het hebben ervaren van de Bijbelse wedergeboorte, 

het op Bijbelse wijze gedoopt zijn door onderdompeling in water en het hebben van een 

Christelijke levenswandel. 

3 Minderjarigen kunnen lid worden na toestemming van hun wettelijk vertegenwoordiger. 

4 Degene die lid wenst te worden vraagt het lidmaatschap schriftelijk aan bij de Stuurgroep. De 

Stuurgroep agendeert de aanvraag voor de Algemene Gemeenteleden Vergadering en adviseert 

de vergadering ter zake.  

 Indien een of meer gemeenteleden voor de vergadering schriftelijk aangeven tegen het verlenen 

van het lidmaatschap bezwaar te hebben, onderzoekt de Stuurgroep deze bezwaren buiten de 

vergadering. De volgende Algemene Gemeenteleden Vergadering brengt de Stuurgroep verslag 

uit. Indien de Algemene Gemeenteleden Vergadering haar goedkeuring verleent, kan de 
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Stuurgroep het lidmaatschap verlenen, tenzij zwaarwegende argumenten zich daar naar het 

oordeel van de Stuurgroep tegen verzetten. 

 

Artikel 4 

Einde van het lidmaatschap 

1 Het lidmaatschap eindigt: 

-- door opzeggen door het gemeentelid; 

-- door overlijden van het gemeentelid; 

-- door het verhuizen van het gemeentelid naar een andere kerkelijke gemeente; 

-- doordat het gemeentelid meer dan een jaar geen gemeentebijeenkomst bezoekt, tenzij de 

Stuurgroep een schriftelijk verzoek om het lidmaatschap te verlengen honoreert; 

-- door royement. 

2 De Stuurgroep kan een gemeentelid royeren indien het gemeentelid 

-- leerstellingen verkondigt die in strijd zijn met de Bijbel; 

-- zich gedraagt op een wijze die ernstig in strijd is met een Christelijke levenswandel; 

-- de Gemeente op onredelijke wijze benadeelt; 

-- handelt in strijd met de statuten, de reglementen of de besluiten van de Gemeente.  

Het hebben ervaren van de Bijbelse wedergeboorte wordt bij een royementsprocedure niet ter 

discussie gesteld. 

3 In de gevallen als bedoeld in het vorige lid, hoort de Stuurgroep het gemeentelid. Daarna besluit 

zij of zij aan de Algemene Gemeenteleden Vergadering zal verzoeken om goedkeuring voor 

royement. Indien zij dit verzoekt, wordt het gemeentelid in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk 

te verantwoorden of in de Algemene Gemeenteleden Vergadering zijn standpunt uiteen te zetten. 

De Stuurgroep royeert het lid, indien de vergadering besluit om het royement goed te keuren. 

4 De Stuurgroep kan het gemeentelid schorsen gedurende de royementsprocedure.  

5 De Stuurgroep informeert het gemeentelid schriftelijk over het aanvangen van een 

royementsprocedure.  

6 Over royement wordt binnen dertien weken na aanvang van de procedure beslist. Binnen deze 

termijn kan de Stuurgroep besluiten de procedure een maal met dertien weken te verlengen. Bij 

overschrijding van de termijnen wordt het lid niet geroyeerd. 

 

Artikel 5 

Rechten en plichten van een gemeentelid 

1 Een gemeentelid heeft toegang tot de Algemene Gemeenteleden Vergadering.  

2 Een gemeentelid heeft, vanaf het bereiken van de achttienjarige leeftijd,  recht op het uitbrengen 

van één stem.  

3 Een gemeentelid kan een ander gemeentelid schriftelijk machtigen om hem of haar in een 

vergadering te vertegenwoordigen. Een gemeentelid kan slechts voor één ander gemeentelid 

gemachtigd worden voor het uitoefenen van zijn stemrecht. De machtiging moet zich beperken tot 
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een bepaalde vergadering. De voorzitter van de vergadering beslist of de machtiging aan de 

daaraan te stellen eisen voldoet. 

4 Een gemeentelid wordt verwacht 

-- om voorbede te doen voor andere gemeenteleden en de Gemeente als geheel; 

-- andere gemeenteleden met de liefde van Jezus Christus lief te hebben en hen zonodig te 

steunen; 

-- mee te werken aan het bereiken van het doel van de Gemeente; 

-- de zondagse dienst en/of de doordeweekse bijeenkomst te bezoeken.  

5 Een gemeentelid tracht om financieel bij te dragen aan de activiteiten van de Gemeente, zo 

mogelijk door tien procent van zijn belastbaar inkomen te geven. 

 

Artikel 6 

Algemene Gemeenteleden Vergadering 

1 De gemeenteleden vergaderen in een Algemene Gemeenteleden Vergadering op door de 

Stuurgroep vast te stellen tijdstippen. 

2 De Algemene Gemeenteleden Vergadering komt tenminste twee maal per jaar bijeen, en voorts 

zo dikwijls de Stuurgroep of de voorzitter van de Stuurgroep dit nodig acht.  

3 Voorts belegt de Stuurgroep een Algemene Gemeenteleden Vergadering wanneer tenminste 

eenderde van de gemeenteleden dit schriftelijk verzoekt met opgaaf van redenen. De vergadering 

vindt plaats binnen twee weken na het binnenkomen bij de Stuurgroep van laatstbedoeld verzoek. 

Geeft de Stuurgroep niet of niet tijdig gevolg aan dit verzoek, dan zijn de gemeenteleden bevoegd 

zelf de vergadering bijeen te roepen op de door deze statuten voorgeschreven wijze. 

4 De gemeenteleden worden tenminste tien dagen vóór het houden van een Algemene 

Gemeenteleden Vergadering - de dag van oproeping en die, waarop de vergadering gehouden 

wordt, niet meegeteld - opgeroepen op straffe van nietigheid van de in de vergadering genomen 

besluiten. De oproeping kan plaatsvinden door bekendmaking in een publicatie van de Gemeente. 

De oproeping vermeldt de plaats waar en de tijd waarop de vergadering zal worden gehouden, 

alsmede de agendapunten. 

5 De Algemene Gemeenteleden Vergadering kan slechts geldige besluiten nemen, indien tenminste 

een kwart der stemgerechtigde leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Voor het nemen van 

geldige besluiten waarvoor op grond van deze statuten een gekwalificeerde meerderheid vereist 

is, moet tenminste tweederde der stemgerechtigde leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. 

Indien het quorum niet tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kan binnen twee weken een tweede 

vergadering worden opgeroepen, te houden binnen zes weken na de eerste vergadering maar niet 

eerder dan vijf dagen na de oproep, ter behandeling van dezelfde agendapunten. In deze tweede 

vergadering kunnen geldige besluiten worden genomen ongeacht  het aantal tegenwoordige of 

vertegenwoordigde leden. 

6 De Algemene Gemeenteleden Vergadering beslist bij volstrekte meerderheid van het aantal 

uitgebrachte geldige stemmen, behoudens in gevallen waarin deze statuten een gekwalificeerde 

meerderheid voorschrijven. 
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 7 Over personen wordt schriftelijk gestemd.  

 8 De Algemene Gemeenteleden Vergadering kan besluiten dat over elke vacature afzonderlijk wordt 

gestemd.  

 9 Heeft bij een stemming over het vervullen van een vacature geen van de kandidaten de volstrekte 

meerderheid gekregen, dan wordt een herstemming gehouden tussen de twee kandidaten die bij 

de stemming de meeste stemmen hebben verkregen. 

10 Slechts over voorstellen die geagendeerd zijn kan worden beslist. 

11 Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld. 

12 Wanneer het niet over personen gaat is stemming bij acclamatie toegestaan tenzij een of meer 

gemeenteleden zich daartegen verzetten. 

13 Bij staking van stemmen over een voorstel betreffende zaken, wordt het voorstel geacht te zijn 

verworpen. 

14 De voorzitter van de Stuurgroep leidt de Algemene Gemeenteleden Vergadering. Indien de 

voorzitter van de Stuurgroep afwezig is leidt een van de andere leden van de Stuurgroep de 

vergadering. Een lid van de Stuurgroep wiens positie ter vergadering ter discussie staat is niet 

bevoegd om de vergadering te leiden. Indien de positie van alle Stuurgroepleden ter discussie 

staat voorziet de vergadering zelf in de leiding. 

 

Stuurgroep 

Artikel 7 

Taak van de Stuurgroep 

1 De Stuurgroep is belast met het besturen van de Gemeente. 

2 De Stuurgroep is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of 

bezwaren van registergoederen. De Stuurgroep is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten 

waarbij de Gemeente zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde 

sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Deze 

overeenkomsten kunnen niet afgesloten worden ten gunste van een lid van de Stuurgroep of 

iemand waarmee het lid een gemeenschappelijke huishouding voert. Deze overeenkomsten 

vereisen de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Gemeenteleden Vergadering. 

 

Artikel 8 

Leden van de Stuurgroep 

1 De Stuurgroep bepaalt, na goedkeuring door de Algemene Gemeenteleden Vergadering, het 

aantal leden van de Stuurgroep; dit bedraagt tenminste drie en bij voorkeur tenminste vijf. Het 

maximum aantal leden bedraagt vijftien. 

2 De Stuurgroep kent gewone leden en bijzondere leden. Bijzondere leden zijn leden van de 

Stuurgroep die volgens deze statuten eveneens zijn benoemd in een geestelijk ambt: te weten 

voorganger, oudste en diaken. 

3 De leden van de Stuurgroep moeten lid zijn van de Gemeente. 
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4 In vacatures van de Stuurgroep wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallige Stuurgroep 

behoudt zijn bevoegdheden.  

5 De Algemene Gemeenteleden Vergadering kan bij een onvoltallige Stuurgroep een of meer ad 

interim leden benoemen. Het is niet noodzakelijk dat deze ad interim leden lid zijn van de 

Gemeente.  

6 Een meerderheid van de Stuurgroepleden kan met goedkeuring van de Algemene 

Gemeenteleden Vergadering tijdelijk een consulent als adviseur aan de Stuurgroep toevoegen. 

Deze consulent dient afkomstig te zijn uit een organisatie waarbij de Gemeente is aangesloten of 

uit een bevriende gemeente. 

 

Artikel 9 

Benoeming, schorsing en ontslag van leden van de Stuurgroep 

1 Leden van de Stuurgroep worden, benoemd, geschorst en ontslagen door de Algemene 

Gemeenteleden Vergadering op voordracht van de Stuurgroep.  

Aspirant leden van de Stuurgroep dienen, tenzij de Algemene Gemeenteleden Vergadering 

anders beslist, een proefperiode van één jaar te doorlopen voordat zij benoemd kunnen worden 

tot lid. 

2 De Stuurgroep stelt, met goedkeuring door de Algemene Gemeenteleden Vergadering, een 

rooster van aftreden vast voor de leden van de Stuurgroep. Conform dit rooster treden  periodiek 

één of meer leden van de Stuurgroep af. Een zittingsperiode van een lid duurt ten hoogste vier 

jaar.  

3 De Algemene Gemeenteleden Vergadering kan leden op voordracht van de Stuurgroep terstond 

herbenoemen. Indien de Stuurgroep een lid vier of meer malen voordraagt voor terstond 

herbenoemen, motiveert de Stuurgroep de voordracht.  

4 Indien de Algemene Gemeenteleden Vergadering een lid, dat volgens het rooster in aanmerking 

komt om af te treden, niet herbenoemt of geen opvolgend lid benoemt, dan blijft - tenzij de 

Algemene Gemeenteleden Vergadering het lid ontslaat - het aftredende lid in functie totdat de 

Algemene Gemeenteleden Vergadering, op voordracht van de Stuurgroep, in de vacature voorziet 

of het besluit neemt om de vacature niet te vervullen. 

5 Het lidmaatschap van de Stuurgroep eindigt 

-- door het enkele feit van het verlies door het betreffende lid van de Stuurgroep van het vrije 

beheer van en/of de beschikkingsbevoegdheid over een deel of het geheel van zijn eigen 

vermogen; 

-- door, bij aftreden volgens het rooster, te verlenen ontslag wanneer het lid van de Stuurgroep 

niet wordt herbenoemd; 

-- door ontslag op eigen verzoek (aftreden); 

-- door ongevraagd ontslag; 

6 Ongevraagd ontslag kan, na een schorsing van tenminste dertien weken, worden verleend indien 

het lid van de Stuurgroep 

-- zich gedraagt op een wijze die ernstig in strijd is met een Christelijke levenswandel; 
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-- de Gemeente op onredelijke wijze benadeelt; 

-- leerstellingen verkondigt die in strijd zijn met de Bijbel; 

-- handelt in strijd met de statuten, de reglementen of de besluiten van de Gemeente. 

7 Ongevraagd ontslag kan slechts worden verleend indien de Algemene Gemeenteleden 

Vergadering tot het ontslag met tenminste tweederde meerderheid besluit. Een lid kan zowel door 

de Stuurgroep als door de Algemene Gemeenteleden Vergadering voorgedragen worden voor 

ongevraagd ontslag. Het lid dat voorgedragen wordt voor ongevraagd ontslag krijgt de 

gelegenheid zich mondeling of schriftelijk in de Algemene Gemeenteleden Vergadering te 

verweren. 

 

Benoeming en ontslag van bijzondere leden van de Stuurgroep 

Artikel 10 

Benoeming, schorsing en ontslag, in het ambt, van voorgangers, oudsten en diakenen 

1 Voorgangers, oudsten en diakenen worden overeenkomstig het bepaalde in het vorige artikel in 

hun ambt benoemd, geschorst en ontslagen door de Algemene Gemeenteleden Vergadering op 

voordracht van de Stuurgroep behoudens het bepaalde in de leden 4 tot en met 8.  

2 In het geval dat er één voorganger is benoemd, is deze de Algemene Voorganger. Indien er 

meerdere voorgangers zijn, wijst de Stuurgroep, na goedkeuring door de Algemene 

Gemeenteleden Vergadering, een Algemene Voorganger aan. De Algemene Voorganger is 

voorzitter van de Stuurgroep. 

3 Voorgangers, oudsten en diakenen zijn lid van de Stuurgroep. 

4 Voorgangers kunnen worden benoemd voor onbepaalde tijd. 

5 Voor het benoemen, schorsen of ontslaan van een voorganger is een tweederde meerderheid van 

de Algemene Gemeenteleden Vergadering vereist. 

6 Indien de Stuurgroep aan de Algemene Gemeenteleden Vergadering voorstelt om een procedure 

te starten voor het verlenen van ongevraagd ontslag aan de Algemene Voorganger, roept zij in 

overleg met de betrokkene de hulp van een consulent in, die bij voorkeur afkomstig is uit een 

organisatie waarbij de Gemeente is aangesloten. Deze consulent zal alles in het werk stellen om 

verzoening te bewerkstelligen. De consulent brengt advies uit aan de Stuurgroep, de Algemene 

Voorganger en de Algemene Gemeenteleden Vergadering. 

7 Bij schorsing van de Algemene Voorganger roept de Stuurgroep in overleg met de geschorste 

voorganger overeenkomstig het voorgaande lid de hulp van een consulent in. 

8 Na het ontslag van de Algemene Voorganger zullen de Gemeente en de betrokkene in redelijkheid 

de lopende verplichtingen in onderling overleg en met bemiddeling van de consulent afbouwen. 

 

Artikel 11 

Wijze van taakuitoefening en taakverdeling Stuurgroep 

1 De leden van de Stuurgroep gedragen zich jegens elkander naar de geest van Christus en naar 

hetgeen door de redelijkheid en de billijkheid gevorderd wordt. Ieder lid is tegenover de Gemeente 

gehouden tot een behoorlijke vervulling van de aan het lid opgedragen taak. 
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2 De Stuurgroep kiest uit haar leden een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester en eventueel zoveel andere functionarissen als het wenselijk acht. 

 De secretaris draagt zorg voor de correspondentie en het archief van de Gemeente volgens de 

aanwijzingen van de Stuurgroep.  

 De penningmeester voert het financiële beheer en de administratie van de Gemeente volgens 

door de Stuurgroep vast te stellen regels. Niet belegde geldmiddelen worden gehouden op een 

giro- en/of bankrekening ten name van de Gemeente. 

3 Leden van de Stuurgroep genieten geen beloning voor hun werkzaamheden als lid van de 

Stuurgroep. Voorgangers kunnen echter wel een beloning genieten. 

4 De voorzitter, de secretaris en de penningmeester van de Stuurgroep vormen het dagelijks 

bestuur van de Gemeente. De Stuurgroep kan voorts andere leden van de Stuurgroep in een door 

de Stuurgroep te bepalen functie benoemen tot lid van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur 

is belast met de voorbereiding van vergaderingen en besluiten van de Stuurgroep, de dagelijkse 

leiding van de werkzaamheden van de Gemeente, de uitvoering van besluiten van de Stuurgroep 

en overigens al hetgeen door de Stuurgroep wordt opgedragen. De Stuurgroep kan nadere regels 

vaststellen omtrent de oproeping tot en de orde ter vergadering van het dagelijks bestuur en 

omtrent de besluitvorming in en buiten de vergadering. Indien de Stuurgroep dergelijke regels niet 

vaststelt vinden de desbetreffende voor de Stuurgroep krachtens deze statuten geldende regels 

toepassing. 

 5 De Stuurgroep kan bestuurstaken delegeren aan of verdelen onder leden van de Stuurgroep of 

door de Stuurgroep in te stellen commissies, waarin leden van de Stuurgroep, gemeenteleden of 

anderen zitting hebben. Een commissie brengt geregeld verslag uit aan de Stuurgroep van haar 

activiteiten. Bij het instellen van een commissie stelt de Stuurgroep de samenstelling, taak, 

bevoegdheid, werkwijze en wijze van verslaglegging vast. De Stuurgroep kan een verleende 

opdracht of delegatie te allen tijde intrekken. 

 

Vergadering en besluitvorming van de Stuurgroep 

Artikel 12 

Vergaderingen 

1 De Stuurgroep vergadert op door de Stuurgroep vast te stellen tijdstippen - zo vaak als nodig is 

voor een juiste taakuitoefening - en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit wenselijk acht. Het aantal 

vergaderingen bedraagt ten minste vijf per jaar. 

2 Voorts worden vergaderingen van de Stuurgroep belegd wanneer ten minste drie bestuursleden 

dit schriftelijk, met opgaaf van de te behandelen onderwerpen, aan de voorzitter verzoeken.  

 De vergadering moet plaats vinden binnen twee weken na het binnenkomen van het 

laatstbedoelde verzoek. Wordt aan het verzoek niet of niet tijdig gevolg gegeven, dan zijn 

bedoelde leden van de Stuurgroep bevoegd om zelf de vergadering bijeen te roepen op de door 

deze statuten voorgeschreven wijze. 

3 De secretaris zorgt voor de uitnodiging tot de vergadering. De oproep wordt schriftelijk gedaan. De 

oproep wordt gericht aan het huisadres van de ter vergadering op te roepen persoon of aan het 
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door het betreffende lid van de Stuurgroep opgegeven postadres. De Stuurgroep kan, mits 

unaniem, besluiten dat ook een oproep per email volstaat. De uitnodiging vermeldt de plaats, 

datum, het aanvangstijdstip en de agenda van de vergadering. 

 De oproepingstermijn beloopt ten minste vijf dagen, de dag van oproeping en van vergadering niet 

meegerekend. Is de oproepingstermijn voor de vergadering niet in acht genomen dan kan de 

vergadering rechtsgeldig besluiten mits alle bestuursleden aanwezig zijn. 

 Omtrent onderwerpen die in de oproeping niet zijn aangekondigd, kan de vergadering rechtsgeldig 

besluiten mits alle bestuursleden aanwezig zijn en het besluit unaniem is. 

4 Een lid van de Stuurgroep kan zich in de vergadering door een ander lid doen vertegenwoordigen 

door middel van een schriftelijke volmacht. Deze volmacht mag uitsluitend betrekking hebben op 

één bepaalde vergadering. De voorzitter van de vergadering bepaalt of een volmacht aan de 

daaraan te stellen eisen voldoet. Een lid van de Stuurgroep kan slechts voor één mede-lid als 

gevolmachtigde optreden. De verlener van de volmacht telt mee voor het quorum. 

5 Ieder Stuurgroeplid heeft recht op het uitbrengen van één stem. 

6 De Stuurgroepvergadering kan slechts geldige besluiten nemen, indien tenminste de helft van de 

leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.  

Indien het quorum niet tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kan binnen twee weken een tweede 

vergadering worden opgeroepen, te houden binnen zes weken na de eerste vergadering maar niet 

eerder dan vijf dagen na de oproep, ter behandeling van dezelfde agendapunten. In deze tweede 

vergadering kunnen geldige besluiten worden genomen ongeacht het aantal tegenwoordige of 

vertegenwoordigde leden. 

7 De Stuurgroepvergadering beslist bij volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige 

stemmen. Voordat de voorzitter van de Stuurgroepvergadering een besluit in stemming brengt zal 

de vergadering eerst trachten op basis van consensus te besluiten. 

8 Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. 

 

Artikel 13 

Vertegenwoordiging van de Gemeente 

De Gemeente wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd: 

-- hetzij door de Stuurgroep; 

-- hetzij door twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur, of, zo de Stuurgroep 

slechts uit één persoon bestaat, door dit lid van de Stuurgroep. 

 

Financieel beheer 

Artikel 14 

1 Het boekjaar van de Gemeente loopt van 1 januari tot en met 31 december. 

2 Jaarlijks binnen drie maanden na afloop van het boekjaar wordt door de penningmeester de 

balans en de staat van baten en lasten opgemaakt, welke dient te worden gecontroleerd door een 

op voordracht van de Algemene Gemeenteleden Vergadering door de Stuurgroep aan te wijzen 

gemeentelid of een deskundige. Het gemeentelid kan verlangen ter zake bijgestaan te worden 
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door deskundige hulp, dit na overleg met de Stuurgroep. Een gemeentelid mag maximaal twee 

opeenvolgende jaren deze controle uitvoeren. 

3 De in het vorige lid genoemde bescheiden worden voor 1 juli van ieder jaar ter goedkeuring en 

vaststelling aangeboden aan de Algemene Gemeenteleden Vergadering. De goedkeuring en 

vaststelling strekt de penningmeester tot décharge. 

 

Huishoudelijk reglement 

Artikel 15 

De Stuurgroep kan, na goedkeuring van de Algemene Gemeenteleden Vergadering, een huishoudelijk 

reglement vaststellen, dat nadere regels bevat voor de uitvoering van deze statuten. In dat reglement 

mogen geen bepalingen voorkomen die strijdig zijn met deze statuten of de wet. 

 

Statutenwijziging of ontbinding van de Gemeente 

Artikel 16 

1 Tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de Gemeente kan slechts worden besloten bij 

besluit van een tot dat doel bijeengeroepen Algemene Gemeenteleden Vergadering met een 

meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste 

tweederde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. 

Is in deze vergadering het vereiste aantal gemeenteleden niet aanwezig, dan kan binnen twee 

weken een tweede vergadering worden opgeroepen, te houden binnen zes weken na de eerste 

vergadering maar niet eerder dan vijf dagen na de oproep, waarin als dan de bedoelde besluiten 

kunnen worden genomen ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde 

gemeenteleden, mits met een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen. 

2 Het besluit tot ontbinding wijst de vereffenaar aan en bepaalt aan wie het vermogen van de 

Gemeente zal worden afgedragen. Dit dient aan gemeenten en/of instellingen te zijn met een 

gelijk of gelijksoortig doel als dat van de Gemeente. 

 


