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dossier: 10041307.01-JW 

 

 

 

Statutenwijziging Bond van Hervormde Zondagsscholen op 

Gereformeerde Grondslag B.V. 

 

 

Vandaag, vierentwintig januari tweeduizend drieëntwintig, verscheen voor -  

mij, mr. Marie Charlotte Kauer, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer  

van mr. Johan Wolterink, notaris te Alphen aan den Rijn: ------------------------  

mevrouw Vera Brand-Hoogendoorn, geboren te Alphen aan den Rijn op ----  

negen mei negentienhonderddrieëntachtig, per adres 2406 AG Alphen aan  

den Rijn, Raadhuisstraat 64, handelend als gevolmachtigde van de ----------  

bestuurders van de vereniging: de vereniging met volledige --------------------  

rechtsbevoegdheid Bond van Hervormde Zondagsscholen op -----------------  

Gereformeerde Grondslag, statutair gevestigd te Nijkerk, kantoorhoudende  

te Sprang-Capelle, Raadhuisstraat 114 (postcode 5161 BJ), ingeschreven -  

in het handelsregister onder nummer 40120698 Rechtspersonen en ---------  

Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) 814906394 en als ----  

zodanig bevoegd deze statutenwijziging in een notariële akte vast te --------  

leggen; ----------------------------------------------------------------------------------------  

deze stichting hierna te noemen: ‘de Vereniging. ----------------------------------  

De verschenen persoon heeft mij, notaris, het volgende verklaard. -----------  

INLEIDING -----------------------------------------------------------------------------------  

1. De Vereniging is opgericht bij notariële akte op tweeëntwintig ------------  

december negentienhonderdachtentwintig; ------------------------------------  

2. De statuten van de Stichting zijn voor de laatste keer gewijzigd bij akte  

op zesentwintig januari tweeduizend elf verleden voor mr. Willem -------  

Cornelis Adriaan van der Heiden, notaris te Liesveld. -----------------------  

3. Het bestuur van de Vereniging heeft op elf juni tweeduizend --------------  

tweeëntwintig besloten de  statuten van de stichting algeheel te ---------  

wijzigen. ---------------------------------------------------------------------------------  

 Het stuk waaruit dit blijkt, is aan deze akte vastgemaakt. ------------------  

STATUTENWIJZIGING ------------------------------------------------------------------  

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging komen de statuten met -------  

onmiddellijke ingang te luiden als volgt: ----------------------------------------------  

STATUTEN. ---------------------------------------------------------------------------------  

Naam en zetel. ------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 1. --------------------------------------------------------------------------------------  

1.1.  De vereniging draagt de naam: Bond van Hervormde --------------  

Zondagsscholen op Gereformeerde Grondslag. -------------------  

1.2.  Zij heeft haar zetel in de gemeente Sliedrecht. -------------------------  

1.3.  De vereniging, opgericht op tweeëntwintig december -----------------  

negentienhonderd achtentwintig te Utrecht, is aangegaan voor ----  

onbepaalde tijd. -----------------------------------------------------------------  

Doel en middelen. Vermogen.-----------------------------------------------------------  

Artikel 2. --------------------------------------------------------------------------------------  

2.1.  De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift als Gods ------  

Woord, beleden in de Drie Formulieren van Enigheid, vastgesteld  
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in de Nationale Synode van zestienhonderd achttien en -------------  

zestienhonderd negentien te Dordrecht. Dit artikel mag niet --------  

veranderd worden. -------------------------------------------------------------  

2.2.  Het doel van de vereniging is: ----------------------------------------------  

  door middel van het werk op de bij de vereniging aangesloten -----  

zondagsscholen, Gods Woord in alle rijkdom eenvoudig aan de ---  

kinderen door te geven. ------------------------------------------------------  

2.3.  Het doel van de vereniging is tevens: -------------------------------------  

  de doelstellingen van de Stichting Interkerkelijk Kenniscentrum ---  

(IKC), statutair gevestigd te Dordrecht, en de daarbij aangesloten  

(inter)kerkelijke (jongeren)organisaties/verenigingen/stichtingen --  

Bond van Hervormde Zondagsscholen op Gereformeerde ----------  

Grondslag (BHZ), het Hervormd Jeugdwerk (HJW) en het ----------  

Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ), financieel of op andere wijze -  

te faciliteren en te ondersteunen, zoals beschreven in de -----------  

samenwerkingsovereenkomst met het IKC. -----------------------------  

2.4.  Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: -------------------------  

  a. het - zo nodig - medewerking verlenen bij het oprichten en ---  

instandhouden van zondagsscholen; -------------------------------  

  b. het leiding en toerusting geven aan hen, die op ------------------  

zondagsscholen werkzaam zijn; --------------------------------------  

  c. het uitgeven/ontwikkelen en verspreiden van ---------------------  

zondagsschoolmateriaal, methoden en toerustingsmateriaal -  

voor leidinggevenden; --------------------------------------------------  

  d. het houden van (toerustings)vergaderingen, landelijk dan wel  

regionaal; ------------------------------------------------------------------  

  e. het beheren van gelden en faciliteiten door de vereniging -----  

verworven of haar beschikbaar gesteld, ter verwezenlijking ---  

van de voormelde doelstellingen; alle overige wettelijke -------  

toegestane middelen die voor het verwezenlijken van het -----  

doel bevorderlijk zijn. ----------------------------------------------------  

2.5.  De vereniging heeft geen winstoogmerk.---------------------------------  

2.6.  De geldmiddelen van de vereniging worden op wettige wijze -------  

verkregen uit vergoedingen, abonnementen, contributies, giften, --  

bijdragen, collecten, leningen, legaten, uitsluitend beneficiair te ---  

aanvaarden erfstellingen, door middel van activiteiten zoals --------  

acties, verkoop van producten en diensten betreffende de ----------  

ondersteuning van de doelstellingen zoals genoemd in artikel 2.4,  

en andere haar rechtmatig toekomende baten. -------------------------  

2.7.  Zij mag deze evenwel niet aanvaarden of aannemen, indien -------  

daaraan voorwaarden zijn verbonden, die haar bij nakoming op ---  

enigerlei wijze zouden kunnen noodzaken te handelen in strijd ----  

met artikel 2 van deze statuten of bezwaarlijk zijn voor de ----------  

verwerkelijking van het doel van de vereniging. ------------------------  

Leden. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 3. --------------------------------------------------------------------------------------  

3.1.  Leden van de vereniging kunnen zijn: ------------------------------------  

  a. Zondagsscholen: Zelfstandige zondagsscholen welke een----  

vereniging of stichting vormen waarvan de grondslag en de --  

doelstelling niet in strijd zijn met de bepalingen van deze------  
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statuten en contributie betalen. ---------------------------------------  

  b. Zondagsscholen: Namens kerkenraden optredend van --------  

gemeenten en besturen van Hervormde Evangelisaties -------  

binnen de Protestantse Kerk in Nederland en de Hersteld ----  

Hervormde Kerk en contributie betalen. ----------------------------  

  c. Ereleden: Leden die door het bestuur van de bond van --------  

Hervormde Zondagsscholen als erelid zijn benoemd. ----------  

3.2.  Van alle leden wordt verwacht, dat zij onvoorwaardelijk --------------  

instemming betuigen met de grondslag en het doel van de ---------  

vereniging, uitgedrukt in artikel 2.1 en artikel 2.2 van deze ----------  

statuten. --------------------------------------------------------------------------  

3.3.  In het kader van artikel 3.1 c is het lidmaatschap persoonlijk. Het -  

lidmaatschap kan derhalve niet worden overgedragen of door -----  

erfopvolging worden verkregen. --------------------------------------------  

Register. --------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 4. --------------------------------------------------------------------------------------  

4.1.  Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van  

alle leden zijn opgenomen. --------------------------------------------------  

4.2.  Ieder lid is verplicht aan het bestuur zijn adres alsmede de ---------  

wijzigingen daarin via de website op te geven. Indien tevens een -  

elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming  

in het ledenregister, houdt deze bekendmaking tevens de ----------  

instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede  

oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg --------  

toegezonden te krijgen. -------------------------------------------------------  

4.3.  In het register worden alleen die gegevens bijgehouden die voor -  

het realiseren van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn. ---  

Het bestuur kan na een voorafgaand besluit van de algemene-----  

vergadering geregistreerde gegevens aan derden verstrekken, ----  

behalve van het lid dat tegen deze verstrekking bij het bestuur ----  

schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Het recht op bezwaar geldt ----  

niet voor de noodzakelijk door de vereniging aan derden te --------  

verstrekken gegevens en gegevens die aan ----------------------------  

overheden/publiekrechtelijke instellingen dienen te worden ---------  

verstrekt in verband met een wettelijke verplichting. ------------------  

Aanmelding en toelating. -----------------------------------------------------------------  

Artikel 5. --------------------------------------------------------------------------------------  

5.1.  Het lidmaatschap wordt aangevraagd via de website of email aan  

het centrale aanspreekpunt van het bestuur. ----------------------------  

5.2.  Ereleden zijn zij die zich voor de vereniging en/of haar doelstelling  

bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig door de --  

algemene vergadering zijn benoemd. -------------------------------------  

Jaarlijkse contributie. ----------------------------------------------------------------------  

Artikel 6. --------------------------------------------------------------------------------------  

6.1.  De leden, met uitzondering van ereleden, zijn een jaarlijkse --------  

contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt -------  

vastgesteld door het bestuur. -----------------------------------------------  

6.2.  Het bestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen gehele of --------  

gedeeltelijke vrijstelling van de verplichting tot betaling van een ---  

jaarlijkse contributie te verlenen. -------------------------------------------  
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Schorsing van een lid.---------------------------------------------------------------------  

Artikel 7. --------------------------------------------------------------------------------------  

7.1.  Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen. -----------------------------  

7.2.  Schorsing van een lid geschiedt schriftelijk met opgave van --------  

redenen. --------------------------------------------------------------------------  

7.3.  Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door --  

een besluit tot opzegging van het lidmaatschap of ontzetting uit ---  

het lidmaatschap, eindigt door het verloop van die termijn. ----------  

7.4.  Tegen een besluit tot schorsing staat het lid binnen één maand na  

ontvangst van de kennisgeving beroep open op de algemene -----  

vergadering, welk beroep binnen twee maanden na het besluit tot  

schorsing moet zijn behandeld. ---------------------------------------------  

7.5.  Een geschorst lid kan gedurende de termijn van schorsing geen --  

van zijn of haar lidmaatschapsrechten uitoefenen; zijn/haar uit het  

lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen blijven onverkort-------  

bestaan. Het geschorste lid heeft echter het recht zich in de--------  

algemene vergadering waarin het in artikel 7.4 genoemde beroep  

wordt behandeld, te verdedigen. -------------------------------------------  

Einde van het lidmaatschap. ------------------------------------------------------------  

Artikel 8. --------------------------------------------------------------------------------------  

8.1.  Het lidmaatschap eindigt door: ---------------------------------------------  

  a. het overlijden van het lid; -----------------------------------------------  

  b. opzegging door het lid; -------------------------------------------------  

  c. opzegging door de vereniging; ----------------------------------------  

  d. ontzetting. ------------------------------------------------------------------  

8.2.  Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan alleen -------------  

plaatsvinden tegen het einde van een boekjaar, op voorwaarde ---  

dat dit schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn  

van ten minste een maand gebeurt. Opzegging kan met ------------  

onmiddellijke ingang als redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan  

worden het lidmaatschap te laten voortduren. De contributie voor -  

het lopende jaar blijft het lid verschuldigd. Te late opzegging heeft  

tot gevolg dat het lidmaatschap - met inbegrip van de daaraan ----  

verbonden verplichtingen - pas eindigt aan het eind van het --------  

volgend boekjaar, tenzij het bestuur op grond van bijzondere ------  

omstandigheden anders besluit.--------------------------------------------  

8.3.  Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging vindt plaats -  

door het bestuur, door middel van een schriftelijk bericht aan het -  

lid, met vermelding van de reden(en) van opzegging. ----------------  

  Opzegging is mogelijk: --------------------------------------------------------  

  - als een lid niet meer voldoet aan de statutaire vereisten voor  

het lidmaatschap; of -----------------------------------------------------  

  - als een lid - ondanks schriftelijke aanmaning - zijn --------------  

verplichtingen ten opzichte van de vereniging niet nakomt; of  

  - wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan ---  

worden het lidmaatschap te laten voortduren. --------------------  

  Bij het opzeggingsbesluit wordt ook de datum van beëindiging van  

het lidmaatschap vastgesteld. De contributie voor het lopende jaar  

blijft verschuldigd. --------------------------------------------------------------  

8.4.  Ontzetting uit het lidmaatschap vindt plaats door het bestuur, door  
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middel van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van  

de reden(en) van de ontzetting. --------------------------------------------  

  Ontzetting is alleen mogelijk als een lid in strijd handelt of heeft ---  

gehandeld met de statuten, reglementen of besluiten van de -------  

vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of -----  

heeft benadeeld. ---------------------------------------------------------------  

  De ontzetting gaat onmiddellijk in. De contributie voor het lopende  

jaar blijft verschuldigd. --------------------------------------------------------  

8.5.  Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot opzegging of --  

ontzetting in kennis is gesteld, kan dat lid tegen dat besluit in ------  

beroep gaan bij de algemene vergadering en daar verweer --------  

voeren. Het bestuur is verplicht hiertoe de algemene vergadering  

bijeen te roepen binnen vier weken na ontvangst van het -----------  

beroepschrift. Gedurende de beroepstermijn en hangende het ----  

beroep is het lid waarvan het lidmaatschap is opgezegd, ------------  

geschorst. ------------------------------------------------------------------------  

8.6.  Aan de eis van schriftelijkheid van een opzegging of een bericht --  

van ontzetting wordt niet voldaan als de opzegging of het bericht -  

van ontzetting uitsluitend elektronisch is gecommuniceerd. ---------  

Rechten en plichten van de leden. -----------------------------------------------------  

Artikel 9. --------------------------------------------------------------------------------------  

9.1.  De leden van de verenigingen hebben recht tot: -----------------------  

  a. het bijwonen van algemene ledenvergaderingen; ----------------  

  b. het verkiezen van bestuursleden; ------------------------------------  

  c. het doen van voorstellen aan het bestuur. -------------------------  

9.2.  De leden zijn verplicht tot het betalen van een jaarlijkse -------------  

contributie. -----------------------------------------------------------------------  

9.3.  Het bedrag van de contributie wordt jaarlijks door het bestuur------  

vastgesteld. ----------------------------------------------------------------------  

  Wanneer dit naar het oordeel van het bestuur dringend --------------  

noodzakelijk is, kan door het bestuur gehele of gedeeltelijke -------  

vrijstelling van contributiebetaling worden verleend. -------------------  

Geldmiddelen. -------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 10. ------------------------------------------------------------------------------------  

10.1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. -----  

10.2. Het bestuur is verplicht het vermogenstoestand van de vereniging  

en alles wat de werkzaamheden van de vereniging betreft zodanig  

te administreren dat de rechten en verplichtingen van de ------------  

vereniging steeds kunnen worden gekend en de administratie met  

alle bescheiden en andere gegevensdragers die daarbij horen ----  

zorgvuldig en op voor naslag en controle toegankelijke wijze te ---  

bewaren. -------------------------------------------------------------------------  

10.3. Per het einde van het boekjaar worden de boeken van de ----------  

vereniging afgesloten en wordt daaruit binnen zes maanden na ---  

afloop van het boekjaar door het bestuur een financieel -------------  

jaarverslag over het boekjaar opgemaakt, waaruit blijkt de ----------  

opbrengsten en kosten van het afgelopen boekjaar en de -----------  

vermogenstoestand van de vereniging aan het einde daarvan, en  

waarover de accountant een preadvies opstelt. ------------------------  

10.4. Het Bestuur van het IKC stelt de jaarrekening vast en legt deze ter  
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goedkeuring aan het bestuur van de BHZ voor. Goedkeuring van -  

de jaarrekening door het Bestuur strekt tot decharge van het-------  

Bestuur van het IKC voor alle in de jaarrekening vermelde ----------  

handelingen. --------------------------------------------------------------------  

10.5. Alvorens de in het vorige lid bedoelde goedkeuring te verlenen, ---  

verleent de vereniging opdracht aan een externe accountant tot --  

onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht  

is de Raad van Toezicht van het IKC bevoegd, na voorafgaand ---  

het advies door het Bestuur van het IKC. --------------------------------  

Ledenvergaderingen. ----------------------------------------------------------------------  

Artikel 11. ------------------------------------------------------------------------------------  

11.1. Jaarlijks wordt, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, -  

de algemene ledenvergadering van de vereniging gehouden. ------  

Hierin worden behandeld: ----------------------------------------------------  

  a. het jaarverslag van de secretaris; ------------------------------------  

  b. het bestuursverslag bij de jaarrekening, het verslag van de ---  

financiële commissie van het IKC en de jaarrekening ----------  

opgesteld door de accountant; ----------------------------------------  

  c. voorziening in de vacatures van het bestuur; ---------------------  

  d. eventuele andere voorstellen, die op de agenda voorkomen. -  

11.2. Toegang tot deze vergadering hebben alle leden, genoemd in -----  

artikel 3.1, alsmede de ereleden. Ereleden kunnen zich ter ---------  

algemene vergadering niet laten vertegenwoordigen. ----------------  

11.3. De leden en ereleden brengen ieder één stem uit. --------------------  

11.4. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt --  

door een aankondiging via de website en nieuwsbrief, minstens --  

zeven dagen van tevoren. Deze oproep moet behalve tijd en ------  

plaats van de vergadering tevens de agenda vermelden. ------------  

11.5. Het bestuur is bevoegd te allen tijde – en is verplicht op schriftelijk  

en gemotiveerd verzoek van tenminste vijfentwintig-------------------  

stemgerechtigde leden, binnen vier weken nadat zodanig verzoek  

de secretaris heeft bereikt – een buitengewone algemene ----------  

ledenvergadering bijeen te roepen. Blijft het bestuur in gebreke ---  

binnen de gestelde termijn aan het verzoek te voldoen dan zijn zij,  

die het verzoek hebben ingediend, bevoegd zelf de vergadering te  

beleggen en daarbij zonodig zelf in haar leiding te voorzien. -------  

11.6. Voorstellen van leden kunnen te allen tijde, voorzien van een ------  

behoorlijke toelichting, bij het bestuur worden ingediend. Indien ---  

het bestuur behandeling daarvan op de algemene --------------------  

ledenvergadering nodig acht, worden ze alleen dan op de ----------  

eerstvolgende algemene ledenvergadering behandeld, wanneer --  

ze minstens twee maanden tevoren aan de secretaris zijn ----------  

toegezonden. -------------------------------------------------------------------  

Bestuur: samenstelling, benoeming en defungeren. -------------------------------  

Artikel 12. ------------------------------------------------------------------------------------  

12.1. De vereniging heeft een bestuur, waarbij een representatieve -----  

verdeling tussen bestuursleden uit de Protestantse Kerk in ---------  

Nederland en de Hersteld Hervormde Kerk in acht wordt ------------  

genomen. Eveneens wordt rekening gehouden met de --------------  

specialisatie van de bestuursleden. Het bestuur bestaat uit: --------  
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  a. bij voorkeur een oneven aantal van tenminste zeven (7)-------  

personen; ------------------------------------------------------------------  

  b. een voorzitter die bij voorkeur een predikant is; ------------------  

  c. waarvan de benoeming en de periodieke aftreding worden ---  

geregeld in lid 3 van dit artikel. ---------------------------------------  

12.2. De evenredige verdeling vindt plaats conform een door het ---------  

bestuur vast te stellen verkiezingsreglement. ---------------------------  

12.3. De leden van het bestuur worden gekozen in de algemene ---------  

ledenvergadering, bedoeld in artikel 11.1 van de statuten. ----------  

12.4. Personen in dienst van de vereniging, zomede hun echtgenoten --  

kunnen geen deel uitmaken van het bestuur. ---------------------------  

12.5. Alle bestuursleden worden benoemd voor een tijdvak van vier -----  

jaar. Ieder jaar treedt een evenredig deel van het aantal leden af -  

volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Elke -------------  

aftredende is terstond, doch ten hoogte driemaal, ---------------------  

herbenoembaar, onverminderd het in lid 6 van dit artikel ------------  

bepaalde. ------------------------------------------------------------------------  

12.6. Bij het ontstaan van een vacature zal daarin met inachtneming ----  

van het overigens in deze statuten bepaalde zo spoedig mogelijk -  

worden voorzien. In geval van vacatures blijft het bestuur bevoegd  

tot het nemen van besluiten. ------------------------------------------------  

12.7. Elk lid van het bestuur dient voor zijn benoeming schriftelijk zijn ---  

instemming te betuigen met de in artikel 2 genoemde grondslag, -  

doel en middelen van de vereniging. --------------------------------------  

12.8. Voor elke benoeming wordt door het bestuur een enkelvoudige ---  

bindende voordracht aan de algemene ledenvergadering -----------  

voorgelegd. De leden hebben het recht om aan de door het --------  

bestuur voorgedragen kandidaat een kandidaat toe te voegen met  

dezelfde kerkachtergrond, door middel van een schriftelijke --------  

opgave, ondertekend door ten minste vijfentwintig --------------------  

stemgerechtigde leden conform artikel 3.1 en in te dienen uiterlijk  

vijf dagen voordat de betreffende ledenvergadering wordt ----------  

gehouden, de dag van ontvangst en van de vergadering niet ------  

meegerekend. In dat geval wordt gekozen uit de door het bestuur  

voorgedragen kandidaat en de toegevoegde kandidaat of ----------  

kandidaten. ----------------------------------------------------------------------  

12.9. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door periodiek aftreden,  

bedanken, overlijden, ontslag, en bij onder curatele stelling, --------  

mentorschap of bewind. Dit lidmaatschap eindigt tevens bij --------  

verandering van de kerkgenootschap waartoe hij bij benoeming --  

behoorde, tenzij de wijziging plaatsvindt binnen de--------------------  

kerkgenootschappen Hervormde Evangelisaties binnen de ---------  

Protestantse Kerk in Nederland en de Hersteld Hervormde Kerk. -  

12.10. Een bestuurslid kan worden geschorst of ontslagen, mits het ------  

besluit daartoe wordt genomen met een meerderheid van te -------  

minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen van de --------  

overige leden van het bestuur die zitting hebben, evenwel niet dan  

nadat het aan betrokken bestuurslid de gelegenheid is geboden --  

om zich in een vergadering te verantwoorden en te verdedigen. ---  

12.11. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door --  
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een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. ---  

12.12. Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de -------  

overige bestuurders, of is de enige overgebleven bestuurder, ------  

tijdelijk met het bestuur belast. ----------------------------------------------  

  Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door het -------  

bestuur daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon --------  

tijdelijk met het bestuur belast. ----------------------------------------------  

  Onder belet wordt in elk geval verstaan schorsing en het geval ----  

waarin, om welke reden dan ook, gedurende een aaneengesloten  

periode van minimaal tweeënzeventig uur door de vereniging of --  

een medebestuurder geen contact met een bestuurder kan --------  

worden verkregen, met dien verstande dat het bestuur kan ---------  

besluiten dat een andere periode van toepassing is. ------------------  

12.13. Het bestuur benoemt uit zijn midden een eerste en een tweede ---  

voorzitter, een eerste en tweede secretaris, een eerste en tweede  

penningmeester. ---------------------------------------------------------------  

12.14. Personen die de leeftijd van zeventig jaar hebben bereikt, zijn niet  

(her)benoembaar als lid van het bestuur. --------------------------------  

Bestuur: taak en bevoegdheden, commissies. --------------------------------------  

Artikel 13. ------------------------------------------------------------------------------------  

13.1. De vereniging wordt door het bestuur vertegenwoordigd. De -------  

vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee --------  

bestuursleden, gezamenlijk, waaronder in ieder geval de -----------  

voorzitter en/of de secretaris. -----------------------------------------------  

13.2. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. ----------  

13.3. Het bestuur is met inachtneming van het overige in de statuten ---  

bepaalde bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking en --  

aanzien van de bezittingen van de vereniging. -------------------------  

13.4. Het bestuur kan aan een derde, waaronder begrepen de leden ----  

van het Bestuur van het IKC, volmacht verlenen om de vereniging  

binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. --------  

13.5. In overleg en overeenstemming met de Raad van Toezicht van ---  

het IKC draagt het bestuur twee leden, één intern en één extern, -  

voor als lid van de Raad van Toezicht van het IKC. De leden ------  

worden benoemd door de Raad van Toezicht van het IKC. ---------  

13.6.Het bestuur wordt door de Raad van Toezicht van het IKC betrokken -  

bij de benoeming van de voorzitter van de Raad van Toezicht van  

het IKC en geeft hiervan schriftelijke instemming aan de Raad van  

Toezicht van het IKC. ---------------------------------------------------------  

13.7. Het bestuur wordt door de Raad van Toezicht van het IKC ---------  

betrokken bij de benoeming van de verantwoordelijke ----------------  

medewerker voor de BHZ en geeft hiervan schriftelijk instemming  

aan de Raad van Toezicht van het IKC. ----------------------------------  

13.8. Het bestuur heeft tot taak de grondslag en doelstelling van de -----  

vereniging met de haar beschikbare middelen, middels een --------  

jaarplan, te realiseren en te bewaken. ------------------------------------  

13.9. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot -  

het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot ---  

het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als  

borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde  
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sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een  

derde verbindt, mits het besluit daartoe wordt genomen met -------  

instemming van alle in functie zijnde bestuursleden. ------------------  

13.10. Het bestuur vergadert ten minste twee maal per kalenderjaar, en -  

voorts indien de voorzitter dit wenselijk acht, of indien één van de  

andere leden van de het bestuur onder opgaaf van redenen een --  

verzoek hiertoe aan de voorzitter richt. lndien de voorzitter aan ----  

een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de------  

vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het ------  

verzoek, zijn verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te --  

roepen met inachtneming van de in dit artikel genoemde ------------  

formaliteiten. --------------------------------------------------------------------  

13.11. De voorzitter roept op tot de vergadering door middel van een -----  

schriftelijke oproeping aan alle leden van het bestuur. Tussen de -  

dag van verzending en die van de vergadering moeten ten minste  

zeven dagen liggen. De oproeping bevat een agenda van de te ---  

behandelen onderwerpen en waar nodig een nadere toelichting. --  

13.12. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden  

(beknopte) notulen opgemaakt. --------------------------------------------  

13.13. De vergaderingen en de vergaderstukken zijn niet openbaar. ------  

Stemmingen. --------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 14. ------------------------------------------------------------------------------------  

14.1. Het bestuur kan slechts gerechtsgeldige besluiten nemen, indien -  

ter vergadering tenminste twee derde deel van het zittend aantal -  

bestuursleden aanwezig is. Alle bestuursbesluiten worden ---------  

genomen met gewone meerderheid van stemmen (de helft plus --  

één), voor zover de statuten niet anders bepalen. ---------------------  

14.2. Het dagelijks bestuur kan in spoedeisende gevallen, waarin het ---  

niet mogelijk is een gewone bestuursvergadering beleggen,--------  

beslissen. Een dergelijk besluit wordt in de eerstvolgende ----------  

bestuursvergadering verantwoord.-----------------------------------------  

14.3. Over alle bestuursvoorstellen betreffende zaken, welke in de ------  

ledenvergadering aan de orde komen, wordt beslist bij gewone ---  

meerderheid van stemmen (de helft plus één), voor zover de ------  

statuten of het  reglement niet anders bepalen. Bij staking van ----  

stemmen wordt het bestuursvoorstel geacht te zijn verworpen. ----  

14.4. Bij stemming over personen is diegene gekozen, die de -------------  

meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen (de helft plus -  

één) heeft verkregen. Indien geen van de gestelde kandidaten ----  

deze meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming --  

gehouden tussen de twee personen, die het grootste aantal van --  

de uitgebrachte stemmen hebben gekregen en is diegene ----------  

gekozen, die bij deze tweede stemming de meerderheid van de --  

uitgebrachte stemmen heeft verkregen. Indien bij die tweede ------  

stemming de stemmen staken, dan wordt de oudste in leeftijd van  

beiden geacht te zijn verkozen. ---------------------------------------------  

14.5. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.  

Blanco stemmen worden niet meegeteld in de besluitvorming. Bij -  

het staken van stemmen over het voorstel wordt het voorstel ------  

geacht te zijn verworpen. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk. --  



10 

 

 

In alle geschillen omtrent stemmingen waarin niet in deze statuten  

wordt voorzien, beslist de voorzitter. --------------------------------------  

14.6. Een lid van het bestuur neemt niet deel aan de beraadslagingen --  

en besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk --  

belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging  

en de met haar verbonden organisatie. Wanneer het bestuur ------  

hierdoor geen besluit kan nemen, is het betreffende lid van het ----  

bestuur toch bevoegd om deel te nemen aan de beraadslagingen  

en besluitvorming en is het bestuur bevoegd om het besluit op ----  

deze wijze te nemen. Het bestuur legt dan schriftelijk vast welke --  

overwegingen aan het besluit ten grondslag liggen. -------------------  

14.7. Als het bestuur daartoe besluit, kunnen de leden van het bestuur -  

hun vergaderrechten uitoefenen via een elektronisch -----------------  

communicatiemiddel. Het lid dat op deze wijze aan de ---------------  

vergadering deelneemt, moet minimaal via het elektronisch --------  

communicatiemiddel: ----------------------------------------------------------  

  a. kunnen worden geïdentificeerd; --------------------------------------  

  b. rechtstreeks kunnen kennisnemen van de beraadslagingen in  

de vergaderingen en in de vergadering het woord kunnen ----  

voeren; ---------------------------------------------------------------------  

  c. het stemrecht kunnen uitoefenen. -----------------------------------  

  Het bestuur kan verdere voorwaarden stellen aan het gebruik van  

het elektronisch communicatiemiddel. Als verdere voorwaarden --  

worden gesteld, worden deze bij de oproeping tot de vergadering  

bekend gemaakt. Het lid dat via een elektronisch ----------------------  

communicatiemiddel aan een vergadering deelneemt, geldt als in  

de vergadering aanwezig. ----------------------------------------------------  

Advisering. -----------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 15. ------------------------------------------------------------------------------------  

15.1. Het bestuur kan zich laten bijstaan en adviseren door in het land -  

verspreide contactpersonen die leidinggevende zijn bij een ---------  

plaatselijke zondagsschool. -------------------------------------------------  

Statutenwijziging. ---------------------------------------------------------------------------  

Artikel 16. ------------------------------------------------------------------------------------  

16.1. De statuten kunnen slechts gewijzigd worden, wanneer het besluit  

hiertoe wordt genomen met ten minste twee derde van de in een -  

algemene ledenvergadering uitgebrachte geldige stemmen.--------  

16.2. De wijziging treedt niet eerder in werking, dan nadat hiervan een -  

notariële akte is  opgemaakt. ------------------------------------------------  

16.3. De artikelen 2.1 en 2.2 benevens dit artikel kunnen niet gewijzigd  

worden. ---------------------------------------------------------------------------  

Ontbinding van de vereniging. ----------------------------------------------------------  

Artikel 17. ------------------------------------------------------------------------------------  

17.1. Tot ontbinding van de vereniging kan worden besloten met ---------  

inachtneming van de formaliteiten, welke voor een wijziging van --  

de statuten zijn voorgeschreven, echter met dien verstande dat tot  

ontbinding alleen besloten kan worden in een algemene ------------  

ledenvergadering, waarin twee derde van alle leden van de --------  

vereniging aanwezig zijn. ----------------------------------------------------  

17.2. Zijn evenwel op de betreffende vergadering minder leden -----------  
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aanwezig, dan in het vorig lid bedoeld, dan kan een tweede --------  

algemene ledenvergadering worden gehouden, niet eerder dan ---  

één maand daarna, in welke vergadering, ongeacht het aantal ----  

aanwezige leden tot ontbinding kan worden besloten met een -----  

meerderheid van twee derde deel van de geldig uitgebrachte ------  

stemmen. ------------------------------------------------------------------------  

17.3. Na ontbinding van de vereniging zullen haar zaken worden --------  

afgewikkeld door het bestuur met inachtneming van de daarvoor -  

geldende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. ---------------------  

17.4. De algemene ledenvergadering waarin, tot ontbinding van de ------  

vereniging wordt besloten, zal met dezelfde meerderheid als in lid  

2 van dit artikel is aangegeven, de bestemming bepalen van een -  

eventueel batig saldo met dien verstande echter, dat dit saldo -----  

alleen mag worden besteed met inachtneming van de grondslag -  

van de vereniging. -------------------------------------------------------------  

Artikel 18. ------------------------------------------------------------------------------------  

18.1. Wijziging van de statuten, alsmede ontbinding der vereniging ------  

kunnen slechts geschieden door een besluit van de algemene ----  

ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat  

aldaar wijziging van de statuten, dan wel ontbinding der -------------  

vereniging zal worden voorgesteld. ----------------------------------------  

18.2. Zij die een oproeping tot de algemene ledenvergadering ter --------  

behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben ---------  

gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een ----  

afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging, -------  

woordelijk is opgenomen, publiceren op de nieuwsbrief en website 

 -------------------------------------------------------------------------------------  

tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.  

Huishoudelijk reglement. -----------------------------------------------------------------  

Artikel 19. ------------------------------------------------------------------------------------  

19.1. Op voorstel van het bestuur kan door de algemene -------------------  

ledenvergadering een huishoudelijk reglement worden --------------  

vastgesteld, ten behoeve van de aangesloten zondagsscholen en  

omtrent andere onderwerpen, zulks ter beoordeling van het --------  

bestuur. Dit huishoudelijk reglement mag geen bepalingen ---------  

bevatten, welke in strijd zijn met de statuten of de Wet. --------------  

Artikel 20. ------------------------------------------------------------------------------------  

20.1. In alle gevallen, waarin de statuten of het huishoudelijk reglement  

niet voorzien, beslist het bestuur, behoudens beroep op de --------  

algemene ledenvergadering. ------------------------------------------------  

BIJLAGEN -----------------------------------------------------------------------------------  

Aan deze akte zijn de volgende stukken vastgemaakt: ---------------------------  

- notulen vergadering bestuur; ------------------------------------------------------  

- volmacht. -------------------------------------------------------------------------------  

SLOT ------------------------------------------------------------------------------------------  

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. ------------------------------------  

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon ------------  

opgegeven en toegelicht. Ook is gewezen op de gevolgen die voor (een ----  

van de) partijen uit de inhoud van deze akte voortvloeien. De verschenen --  

persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te ---  
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stellen, tijdig voor het verlijden van deze akte het ontwerp van deze akte te  

hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen -  

en met de inhoud daarvan in te stemmen. Onmiddellijk na beperkte ----------  

voorlezing is deze akte te Alphen aan den Rijn op de datum in het hoofd ---  

van deze akte vermeld door de verschenen persoon en vervolgens door ---  

mij, notaris, ondertekend. ----------------------------------------------------------------  

(Volgt ondertekening) 
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