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Artikel 1. Naam:
De naam van de vereniging luidt: ‘Bond van Hervormde Zondagsscholen op
Gereformeerde Grondslag’.
Artikel 2. Vestigingsplaats:
De vereniging is statutair gevestigd te Nijkerk.
Artikel 3. Duur van de vereniging:
De vereniging, opgericht op tweeëntwintig december negentienhonderd
achtentwintig te Utrecht, is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Artikel 4. Grondslag:
De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift als Gods Woord, beleden
in de Drie Formulieren van Enigheid, vastgesteld in de Nationale Synode van
zestienhonderd achttien en zestienhonderd negentien te Dordrecht.
Dit artikel mag niet veranderd worden.
Artikel 5. Doel:
Het doel van de vereniging is, om door middel van het werk op de bij de
vereniging aangesloten zondagsscholen, Gods Woord in alle rijkdom
eenvoudig aan de kinderen door te geven.
Artikel 6. Middelen:
Middelen om deze doelstelling te verwezenlijken zijn onder andere:
1.
Het - zo nodig - medewerking verlenen bij het oprichten en
instandhouden van zondagsscholen.
2.
Leiding en voorlichting geven aan hen, die op zondagsscholen werkzaam
zijn.
3.
Het uitgeven en verspreiden van boeken, geschriften, periodieken,
kaarten, platen, roosters enzovoorts.
4.
Het - zo nodig - medewerking verlenen bij het vormen van Streken.
5.
Het houden van vergaderingen.
6.
Voorts al die middelen, die voor het bereiken van genoemde doelstelling
geschikt en nuttig zijn.
Artikel 7. Lidmaatschap:
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 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.
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c.

Bestuursleden: leden van het hoofdbestuur (hierna nader aangeduid
als bestuur) van de bond van Hervormde Zondagsscholen
d.
Ereleden: Leden die door het bestuur van de bond van Hervormde
Zondagsscholen als erelid zijn benoemd.
2.
Van alle leden wordt verwacht, dat zij onvoorwaardelijk instemming
betuigen met de grondslag en het doel van de vereniging, uitgedrukt in
artikel 4 en artikel 5 van deze statuten.
3.
Het lidmaatschap wordt schriftelijk aangevraagd bij het bondsbureau,
waarna het bestuur over de aanvraag beslist.
4.
Bij niet toekenning van het lidmaatschap door het bestuur is beroep
mogelijk op de algemene ledenvergadering. Door deze vergadering wordt
dan een commissie van vijf personen benoemd, die, alle partijen gehoord,
een bindende uitspraak doet.
5.
De secretaris is eindverantwoordelijk voor de ledenlijst.
6.
Leden die zich ten opzichte van de vereniging bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt, kunnen door het bestuur ter benoeming als erelid van
de algemene ledenvergadering worden voorgedragen.
Artikel 8. Beëindiging van het lidmaatschap:
1.
Het lidmaatschap wordt beëindigd door:
a.
opzegging door het bestuur van de plaatselijke Zondagsschool;
b.
opheffing van de betreffende zondagsschool, (Hersteld) Hervormde
Gemeente of Evangelisatie, welke als lid stond ingeschreven;
c.
opzegging namens de vereniging door het bestuur, welke kan
geschieden, wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de
vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld in artikel 7,
als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan
worden het lidmaatschap langer te laten voortduren;
d.
ontzetting door het bestuur, het lid gehoord, als dit door woord of
daad of geschrift er blijk van geeft te handelen in strijd met de
statuten, het huishoudelijk reglement of de besluiten van de
vereniging of op onredelijke wijze de vereniging benadeelt;
e.
overlijden.
2.
Opzegging geschiedt in alle gevallen schriftelijk aan of door de secretaris
van het bestuur.
3.
Leden die door het bestuur zijn ontzet, hebben binnen één maand na
ontvangst van de kennisgeving van het besluit recht van beroep op de
algemene ledenvergadering van de vereniging. Deze benoemt in alle
gevallen een commissie van vijf leden, die, alle partijen gehoord, een
bindende uitspraak doet. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
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beroep is het lid geschorst.
Artikel 9. Rechten en plichten van de leden:
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.
2.
De leden zijn verplicht tot het betalen van een jaarlijkse contributie.
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.
Artikel 10. Geldmiddelen:
1.
De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit:
a.
contributies van de leden;
b.
vrijwillige bijdragen;
c.
erfstellingen en legaten;
d.
collecten;
e.
baten van het uitgeven van boeken en geschriften en dergelijke;
f.
subsidies;
g.
andere haar rechtmatig toekomende baten.
2.
Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 11. Ledenvergaderingen:
1.
Jaarlijks wordt, binnen zeven maanden na afloop van het boekjaar, de
algemene ledenvergadering van de vereniging gehouden. Hierin worden
behandeld:
a.
de jaarverslagen van de secretaris, de penningmeester en de
uitslag van de onderzoeksverklaring opgesteld door de accountant;
b.
voorziening in de vacatures van het bestuur;
c.
een of meer onderwerpen, verband houdende met het werk op de
zondagsscholen;
d.
eventuele andere voorstellen, die op de agenda voorkomen.
2.
Toegang tot deze vergadering hebben alle leden, genoemd in artikel 7. lid
1, alsmede de ereleden. Ereleden en bestuursleden kunnen zich ter
algemene vergadering niet laten vertegenwoordigen.
3.
Elke aangesloten zondagsschool wordt door een aantal stemhebbende
afgevaardigden vertegenwoordigd wat afhankelijk is van het aantal
kinderen wat de zondagsschool bezoekt, nader uitgewerkt in een
reglement.
4.
Ereleden en bestuursleden brengen ieder één stem uit.
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5.

De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door een
aankondiging in het blad Onze Hervormde Zondagsschool, minstens
zeven dagen van tevoren. Deze oproep moet behalve tijd en plaats van
de vergadering tevens de agenda vermelden.
6.
Het bestuur is bevoegd te allen tijde – en is verplicht op schriftelijk en
gemotiveerd verzoek van tenminste vijftig 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.
7.
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.
Artikel 12. Bestuur:
1.
Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste negen natuurlijke
personen en maximaal vijftien, zijnde belijdende lidmaten, evenredig
verdeeld naar rato van het aantal aangesloten zondagsscholen, van de
Protestantse Kerk in Nederland of de Hersteld Hervormde Kerk ,
waarvan de benoeming en de periodieke aftreding worden geregeld in lid
3 van dit artikel.
2.
De evenredige verdeling vindt plaats conform een door het bestuur vast
te stellen verkiezingsreglement.
3.
De leden van het bestuur worden gekozen in de algemene
ledenvergadering, bedoeld in artikel 11 lid 1 van de statuten. De
benoeming van de bestuursleden geschiedt voor een tijdvak van vier
jaren. Elk jaar treden - volgens een door het bestuur op te maken
rooster – ten minste twee bestuursleden af, met dien verstande dat
aftredende bestuursleden terstond herkiesbaar zijn.
4.
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 zondagsscholen en in te dienen uiterlijk vijf dagen
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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.
5.
De leden van het bestuur kunnen worden geschorst of ontslagen op een
met redenen omkleed voorstel, het welk moet worden ingediend door
tenminste de helft plus één van de leden van het bestuur. Het besluit tot
schorsing of ontslag wordt genomen door de algemene ledenvergadering
met gewone meerderheid (de helft plus een) van de geldig uitgebrachte
stemmen.
6.
Bij het ontstaan van tussentijdse vacatures in het bestuur zal in de
eerstvolgende algemene ledenvergadering in die vacatures moeten
worden voorzien.
7.
Het bestuur benoemt uit zijn midden een eerste en een tweede voorzitter,
een eerste secretaris, een eerste penningmeester en voor de laatste twee
hun plaatsvervangers.
8.
Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
a.
door aftreding;
b.
door overlijden;
c.
door ontslag als bedoeld in lid 5 van dit artikel.
9.
Personen die de leeftijd van zeventig jaar hebben bereikt, zijn niet
(her)benoembaar als lid van het bestuur.
Artikel 13. Bestuurstaak:
1.
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte;
eveneens zijn de voorzitter en de secretaris gezamenlijk bevoegd de
vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
2.
Voor het beschikken over saldi bij banken is de handtekening van de
penningmeester of van de administrateur genoemd in artikel 13 lid 6,
voldoende.
3.
Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen, genoemd
in artikel 44 lid 2 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
4.
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de eerste en tweede voorzitter,
de eerste secretaris en de eerste penningmeester. Ingrijpende besluiten
worden door het dagelijks bestuur niet genomen, dan na overleg met het
bestuur.
5.
Het bestuur vergadert minstens tweemaal per jaar of zo dikwijls als het
dagelijks bestuur dit nodig acht. Het leidt de verenigingsactiviteiten en
bevordert alles wat voor een goede gang van zaken wenselijk is.
6.
Het bestuur kan zich voor de commerciële, de administratieve en de

blz. 6

financiële zaken laten bijstaan door een administrateur.
Artikel 14. Stemmingen
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 of het huishoudelijk reglement niet anders bepalen.
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.
3.
Over alle bestuursvoorstellen betreffende zaken, welke in de algemene
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.
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.
5.
Stemming over zaken geschiedt mondeling, over te verkiezen personen
schriftelijk bij gesloten briefjes.
6.
Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte
stemmen. Als zodanig komen niet in aanmerking blanco of met de naam
van het stemmend lid ondertekende stembriefjes.
Artikel 15. streken
1.
Om ervoor te zorgen dat de activiteiten van de bond zo vruchtbaar
mogelijk zijn, is het land ingedeeld in streken. Een zondagsschool wordt
bij een streek ingedeeld.
2.
De grenzen van iedere streek worden in overleg met de betrokken
zondagsscholen door het bestuur van de bond vastgesteld.
3.
Het doel van de streek is:
A
fungeren als contactpunt om de samenwerking tussen het bestuur
van de bond en de zondagsscholen te optimaliseren.
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B.

Het oprichten van nieuwe zondagsscholen en het doen aansluiten
van bestaande verenigingen bij de bond.
C. Alert zijn op ontwikkelingen in de regio en gezamenlijk als
zondagsscholen daarop reageren.
4.
Voor de streken geldt een afzonderlijk reglement met de minimale
voorwaarden welke in ieder geval opgenomen dienen te zijn in het
reglement van de streek. Dit afzonderlijke reglement wordt door het
bestuur vastgesteld.
Artikel 16. statutenwijziging
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.
2.
De wijziging treedt niet eerder in werking, dan nadat hiervan een notariële
akte is opgemaakt.
3.
Artikel 4 benevens dit artikel kunnen niet gewijzigd worden.
Artikel 17. ontbinding van de vereniging
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.
2.
Zijn evenwel op de betreffende vergadering minder leden 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.
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.
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.
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
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statuten, dan wel ontbinding der vereniging zal worden voorgesteld.
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 in het
bondsorgaan en ter inzage leggen op het kantoor van het Bondsbureau
tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
Artikel 19. huishoudelijk reglement.
Op voorstel van het bestuur kan door de algemene ledenvergadering een
huishoudelijk reglement worden vastgesteld, dat nadere regels inhoudt omtrent
de werkwijze en de samenstelling van Streken, 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.
In alle gevallen, waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien,
beslist het bestuur, behoudens beroep op de algemene ledenvergadering.

