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Statuten 

(Vrije Evangelische Gemeente "De Ark" Geldermalsen En Omstreken) 

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen 

1.1 Dit statuut verstaat onder: 

(a) artikel: een artikel opgenomen in het statuut van de gemeente, tenzij 

uitdrukkelijk anders blijkt; 

(b) bestuur: het orgaan dat het bestuur van de gemeente vormt als bedoeld 

in artikel 8 en ook Oudsten- en Diakenenraad wordt genoemd; 

(c) gemeente: de geloofsgemeenschap waarvan de organisatie wordt 

beheerst door dit statuut; 

(d) lid: de leden van de gemeente als bedoeld in artikel 5; 

(e) ledenvergadering: (i) het orgaan dat gevormd wordt door alle leden als 

bedoeld in artikel 12.1, respectievelijk (ii) een bijeenkomst van leden als 

bedoeld in 12.13. 

1.2 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een 

begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit 

begrip of woord in en omgekeerd. 

Artikel 2. Naam, vestigingsplaats, rechtspersoonlijkheid 

2.1 De gemeente draagt de naam:  

Vrije Evangelische Gemeente "De Ark" Geldermalsen 

2.2 De gemeente is gevestigd in Geldermalsen. 

2.3 De gemeente is met ingang van één januari tweeduizend twee als zelfstandige 

geloofsgemeente opgericht. 

2.4 De gemeente is een kerkgenootschap en heeft rechtspersoonlijkheid, die 

ingevolge artikel 2:2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar 

Nederlands recht. 

Artikel 3. Grondslag 

De gemeente heeft de volgende beginselverklaring als grondslag: 

a. Zij belijdt en gelooft in één God, bestaande uit drie Personen: Vader, Zoon en 

Heilige Geest. 

b. Zij belijdt de soevereiniteit van God de Vader in de schepping, voorzienigheid, 

openbaring en voleinding. 

c. Zij belijdt Jezus Christus als het enige fundament van de gemeente. Hij is God, in 

het vlees geopenbaard, geboren uit de maagd Maria. Ze belijdt Zijn zondeloos 

leven, Zijn plaatsvervangend en verzoenend lijden en sterven, Zijn lichamelijke 

opstanding en Hemelvaart, Zijn werk als middelaar en Zijn persoonlijke en 

lichamelijke wederkomst in macht en heerlijkheid. 

d. Zij belijdt dat het initiatief tot redding van zondaren van God uitgaat en geheel 

door genade tot stand komt door het plaatsvervangend en verzoenend lijden en 

sterven van Jezus Christus. Dit offer brengt rechtvaardiging, wedergeboorte en 

heiligmaking, zonder welke niemand de Heer zal zien. 

e. Zij belijdt de verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus 

Christus, Gods Zoon en Zijn rechtvaardiging uit genade, niet door werken, maar 

door het geloof in Hem. 
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f. Zij belijdt dat de Heilige Geest een Goddelijk Persoon is, verbonden met God de 

Vader en God de Zoon en van dezelfde Goddelijke natuur. De Heilige Geest woont 

in de gelovige, verlicht zijn verstand en stelt hem in staat een heilig leven te leiden 

en God waarachtig te dienen. 

g. Zij belijdt en erkent de Bijbel als het volledige, enig betrouwbare en geheel door 

de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God, absoluut gezaghebbend in leer en 

leven. 

Artikel 4. Doelstelling en uitvoering 

4.1 De gemeente stelt zich ten doel: 

(a) gemeente te zijn in Bijbelse zin, en te getuigen van Jezus Christus, van de 

grote daden van God en van het komende Godsrijk en de ongelovige op 

te roepen tot bekering; 

(b) elkaar op te bouwen in het geloof door de gemeenschap met Jezus 

Christus;  

(c) door de liefde van Jezus Christus dienstbaar te zijn aan allen, maar vooral 

aan de geloofsgenoten. 

4.2 Zij tracht dit te bereiken door: 

(a) het houden van erediensten en samenkomsten; 

(b) het verlenen van diaconale en pastorale zorg;  

(c) het organiseren en ondersteunen van zendings- en 

evangelisatieactiviteiten; 

(d) het uitvoeren van de sacramenten van Heilig Avondmaal en Doop; 

(e) andere dienstbare activiteiten die samenbindend zijn ten aanzien van de 

gemeente. 

Artikel 5. Lidmaatschap 

5.1 Als lid kunnen toetreden:  

(a) Zij die tot persoonlijk geloof in Jezus Christus zijn gekomen en het 

voornemen hebben zich in gehoorzaamheid aan Zijn Woord door Hem te 

laten leiden; 

(b) En die belijdenis van hun geloof hebben afgelegd; 

(c) En die zijn gedoopt in de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest; 

(d) En die blijk geven van een positief christelijke levenswandel; 

(e) En die in alle opzichten instemmen met hetgeen in dit statuut en het 

Reglement van Inrichting en Bestuur is opgenomen; 

(f) En die gesprekken met leden van de Oudsten- en Diakenenraad hebben 

gevoerd over de onderwerpen in onderdeel (a) t/m (e) van dit artikel, 

hetzij een cursus hiervoor hebben gevolgd met betrekking tot de 

theologische grondbeginselen. 

5.2 Indien de Oudsten- en Diakenenraad van mening is dat voldaan is aan de criteria 

van artikel 5.1, zal een toetredingsgesprek plaatsvinden met het kandidaat-lid. 

5.3 De Oudsten- en Diakenenraad is verplicht de gemeente minstens twee weken 

voordat een gesprek met een kandidaat over toetreding als lid plaatsvindt, mede 

te delen dat men dit voornemen heeft, teneinde leden in de gelegenheid te 

stellen eventuele bezwaren kenbaar te maken. 

Artikel 6. Beëindiging van het lidmaatschap 

6.1 Het lidmaatschap van de gemeente wordt beëindigd door:  

(a) overlijden van het lid; 

(b) schriftelijke opzegging door het lid; 
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(c) royement, met inachtneming van Mattheüs 18: 15-20. 

6.2 De beëindiging van het lidmaatschap houdt tevens in dat alle rechten op gelden 

en goederen van de gemeente vervallen. 

Artikel 7. Verkrijging en besteding van financiële middelen 

7.1 Alle gemeentelijke uitgaven worden bestreden uit de opbrengst van de collecten 

in de (bijzondere) samenkomsten van de gemeente, uit vrijwillige giften, 

bijdragen, inschrijvingen, eventuele schenkingen, erflatingen, die ten bate van de 

gemeente mochten komen en eventuele andere inkomsten. 

7.2 De regeling van buitengewone collecten berust bij de Oudsten- en Diakenenraad, 

tot wie het verzoek daaromtrent moet worden gericht. 

Artikel 8. Bestuur 

8.1 Het bestuur van de gemeente, ook wel de Oudsten- en Diakenenraad genoemd: 

(a) wordt gevormd door oudsten en diakenen; 

(b) bestaat uit minstens drie oudsten, gekozen uit en door de leden van de 

gemeente. Een predikant, tot dit ambt in de gemeente bevestigd, is 

tevens oudste van de gemeente.  

(c) wordt terzijde gestaan door één of meer diakenen voor behartiging van 

de diaconale taken in en van de gemeente. Ook zij worden uit en door de 

leden gekozen. 

(d) kent geen hiërarchische verhouding; allen zijn broeders onder de 

broeders. 

(e) verdeelt onderling de taken van voorzitter, secretaris en penningmeester. 

De voorzitter en vicevoorzitter dienen oudste casu quo predikant te zijn. 

Een aan de gemeente verbonden predikant bekleedt niet automatisch de 

functie van voorzitter. 

(f) kan zich door ter zake deskundigen laten ondersteunen. 

8.2 Als een vacature in het bestuur bestaat, behoudt het bestuur zijn bevoegdheden, 

onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn 

ledental te nemen. 

Artikel 9. Taakomschrijving bestuur, vergaderingen en besluitvorming 

9.1 Het bestuur is belast met het besturen van de gemeente. Iedere bestuurder is 

tegenover de gemeente verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hem 

opgedragen taak. 

9.2 Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen. 

9.3 De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur vindt schriftelijk plaats, 

met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van 

bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend, onder opgave van de 

dag, het aanvangstijdstip en de plaats van de vergadering en van de te 

behandelen onderwerpen (agenda). 

9.4 De bestuurder die voor dit doel een adres aan de gemeente bekend heeft 

gemaakt, kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door een 

langs elektronische weg aan dat adres gezonden leesbaar en reproduceerbaar 

bericht. 

9.5 De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen door 

degene die de vergadering bijeenroept. 

9.6 Als wordt gehandeld in strijd met een van de bepalingen van de twee vorige leden 

kan het bestuur toch rechtsgeldige besluiten nemen, als alle bestuurders in de 

vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 
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9.7 De voorzitter leidt de bestuurs- en ledenvergaderingen en stelt in overleg met de 

secretaris de agenda voor de vergadering vast.  

9.8 Bij afwezigheid van de voorzitter treed de vicevoorzitter in zijn plaats. 

9.9 De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de 

vergaderingen worden gehouden. 

9.10 In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. 

Voor zover in dit statuut geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de 

besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen. 

9.11 De secretaris of een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen 

persoon houdt verslag van de vergaderingen van het bestuur en stelt deze in 

notulenvorm ter beschikking aan de bestuursleden voor de eerstkomende 

vergadering. 

9.12 Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen als 

alle bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel hebben verklaard. Onder een 

schriftelijke verklaring wordt ook begrepen een langs elektronische weg gezonden 

leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het bestuur voor dit doel 

heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft gemaakt. 

9.13 De penningmeester beheert namens het bestuur de financiële middelen van de 

gemeente, voert de administratie en laat die door deskundigen voor akkoord 

goedkeuren. 

9.14 De taken van het bestuur zullen nader worden vastgesteld in het Reglement van 

Inrichting en Bestuur. 

Artikel 10. Bevoegdheden bestuur en vertegenwoordiging van de gemeente 

10.1 Het bestuur regelt alles wat nodig is om de gemeente in stand te houden en 

beheert de goederen van de gemeente. 

10.2 Het bestuur vertegenwoordigt de gemeente in en buiten rechte en is bevoegd alle 

burgerlijke handelingen te verrichten, met inachtneming van artikel 10.3. 

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt daarnaast toe aan twee gezamenlijk 

handelende bestuurders. In beginsel wordt hieraan invulling gegeven door de 

voorzitter en ten minste een van de overige bestuursleden. 

10.3 Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de ledenvergadering met 

inachtneming van artikel 12.7, bevoegd tot: 

(a) het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of 

bezwaren van registergoederen (zijnde goederen waarvan voor de 

overdracht of vestiging inschrijving in daartoe bestemde openbare 

registers noodzakelijk is); 

(b) en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de gemeente zich als 

borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt 

of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. 

10.4 Tenzij nadrukkelijk bij een besluit aan een ander opgedragen, berust de uitvoering 

van een besluit van de Oudsten- en Diakenenraad bij de voorzitter. 

Artikel 11. Aanstelling van bestuursleden 

11.1 De ledenvergadering benoemt de bestuursleden uit de leden, met inachtneming 

van hetgeen in de Bijbel staat vermeld in 1 Timotheüs 2: 12.  

11.2 Verkiesbaar zijn slechts zij, die minstens één jaar lid zijn van deze gemeente en 

blijk geven van geestelijk inzicht en een onbesproken levenswandel 

overeenkomstig de Heilige Schrift (1 Timotheüs 3: 1-13). 
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11.3 Ambtsdragers worden voor een periode van vier jaar gekozen. Aansluitend 

kunnen zij, als de Oudsten- en Diakenenraad daarmee instemt, het ambt 

voortzetten voor een aanvullende periode van twee jaar. Aan het einde van deze 

totaal zesjarige periode hebben ambtsdragers de mogelijkheid om één jaar geheel 

buiten functie te zijn door een sabbatsjaar. Aan het einde van de totale periode 

(zes jaar dienst met één sabbatsjaar, is zeven jaar) kunnen zij zich opnieuw 

verkiesbaar stellen. 

11.4 Bij verkiezingen wordt voor iedere vacature afzonderlijk gestemd op een 

ledenvergadering, met inachtneming van het bepaalde in artikel 12.6. 

11.5 De kandidaat die wordt verkozen krijgt maximaal zeven dagen de tijd om over zijn 

aanvaarding na te denken alvorens hij het besluit meedeelt aan de Oudsten- en 

Diakenenraad. 

11.6 De naam van de gekozene wordt, nadat de benoeming is aanvaard, aan de 

gemeente bekend gemaakt. 

11.7 Een bestuurder verliest zijn functie: 

(a) door zijn overlijden; 

(b) door zijn faillissement, door op hem van toepassing verklaren van de 

schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij surseance 

van betaling verkrijgt; 

(c) door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele 

vermogen; 

(d) door zijn vrijwillig aftreden; 

(e) doordat hij wordt ontheven van zijn functie (ontslagen), als bedoeld in 

artikel 11.8; 

(f) door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd. 

11.8 Een bestuurslid kan door de ledenvergadering bij meerderheid van stemmen 

geschorst of ontheven worden op grond van handelingen of spreekwijzen die niet 

in overeenstemming zijn en/of blijken met de doelstellingen van de gemeente. 

Hiervoor is nodig een daartoe gehouden ledenvergadering, met inachtneming van 

artikel 12.7. 

11.9 Een schorsing beloopt ten hoogste drie maanden en kan door de 

ledenvergadering eenmaal met die termijn worden verlengd. Volgt gedurende de 

schorsing geen ontslag, dan is de schorsing na het verloop van de termijn 

geëindigd. Het bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de betreffende 

ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman laten 

bijstaan. 

11.10 De inhoudelijke procedure rondom de verkiezing en schorsing van ambtsdragers 

casu quo bestuursleden, zal nader worden vastgesteld in het Reglement van 

Inrichting en Bestuur. 

Artikel 12. Ledenvergaderingen 

12.1 Jaarlijks wordt een aantal ledenvergaderingen gehouden: 

(a) Zo vaak als het bestuur dit wenselijk acht, maar minstens eenmaal per 

jaar, waarin tevens het jaarverslag ter goedkeuring wordt voorgelegd. In 

het jaarverslag legt de Oudsten- en Diakenenraad rekening en 

verantwoording af van alle onder haar verantwoording plaatshebbende 

activiteiten en het daaraan verbonden financieel beheer. Er dient 

gelegenheid gegeven te worden tot vragen omtrent en bespreking van de 



 

7. 

 

 

31066   

Ton & Van den Broecke 

notarissen te Culemborg 

 

door en namens de Oudsten- en Diakenenraad te verstrekken (financiële) 

verslagen en overzichten. 

(b) Wanneer ten minste tien leden hierom schriftelijk en met opgave van 

redenen verzoeken, zal de Oudsten- en Diakenenraad binnen vier weken 

een ledenvergadering bijeenroepen. 

12.2 leder lid heeft het recht het bestuur schriftelijk te verzoeken één of meer 

onderwerpen te agenderen voor behandeling op de eerstkomende 

ledenvergadering. Acht de Oudsten- en Diakenenraad deze voorstellen niet 

geschikt voor behandeling, dan treedt de Oudsten- en Diakenenraad met de 

inzender in overleg. Indien het voorstel door minstens vijf leden wordt 

ondersteund zal het voorstel zondermeer worden behandeld. Elk voorstel kan 

door de Oudsten- en Diakenenraad van een preadvies worden voorzien. 

Indien de oproeping als bedoeld in artikel 12.11 voor de eerstkomende 

vergadering reeds is verzonden en er minder dan éénentwintig (21) dagenzijn 

gelegen tussen het agenderingsverzoek en de dag van de eerstkomende 

vergadering, vindt agendering van de aangemelde onderwerpen plaats op de 

daarna volgende vergadering. 

12.3 Alle leden van de gemeente hebben toegang tot de ledenvergadering en hebben 

daarin één (1) stem. Over zaken kan mondeling dan wel via handopsteking 

worden gestemd tenzij de voorzitter of ten minste drie leden vóór de stemming 

laat of laten weten een schriftelijke stemming te verlangen. Over personen wordt 

schriftelijk gestemd. Schriftelijke stemming vindt plaats bij ongetekende, gesloten 

stembriefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een lid hoofdelijke 

stemming verlangt. 

12.4 Stemmen bij volmacht is in beginsel niet toegestaan, tenzij de Oudsten- en 

Diakenenraad in bijzondere gevallen anders beslist. De Oudsten- en Diakenenraad 

kan bij dat besluit voorwaarden stellen aan het gebruik van een volmacht. 

12.5 Een ter vergadering door de voorzitter genomen oordeel dat een besluit is 

genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit 

oordeel de juistheid hiervan betwist wordt, vindt een nieuwe stemming plaats. 

12.6 Voor zover in dit statuut niet anders is bepaald, wordt een besluit genomen met 

volstrekte meerderheid van stemmen van de in de vergadering aanwezige en 

vertegenwoordigde leden, ongeacht hun aantal. 

Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee voor de besluitvorming maar tellen 

wel mee voor het bepalen van een in dit statuut voorgeschreven quorum. 

12.7 Besluiten van de ledenvergadering tot: 

(a) het verlenen van goedkeuring van bestuursbesluiten als bedoeld in artikel 

10.3; 

(b) benoeming van een predikant, voorganger of pastoraal werker als 

bedoeld in artikel 14.1; 

(c) vaststelling, wijziging of intrekking van een reglement als bedoeld in 

artikel 18; 

kunnen door de ledenvergadering slechts worden genomen met volstrekte 

meerderheid van stemmen in een ledenvergadering waarin ten minste twee 

derde (2/3e) van alle leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 

12.8 Besluiten van de ledenvergadering tot: 
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(a) wijziging van het statuut, voor zover dit niet betreft een besluit tot 

wijziging van de grondslag van de gemeente, zoals vastgelegd in artikel 3 

en voor wijziging van artikel 16.4; 

(b) ontbinding van de gemeente als bedoeld in artikel 17; 

kunnen door de ledenvergadering slechts worden genomen met een meerderheid 

van ten minste negen tiende (9/10e) van de uitgebrachte stemmen in een 

ledenvergadering waarin ten minste twee derde (2/3e) van alle leden aanwezig of 

vertegenwoordigd is. 

12.9 Als op een vergadering als bedoeld in artikel 12.7 of artikel 12.8 niet het voor een 

besluit vereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, dan kan na die 

vergadering een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet 

eerder dan drie en niet later dan zes weken na de eerste vergadering, waarin het 

betreffende besluit kan worden genomen ongeacht het op deze ledenvergadering 

aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden, mits met inachtneming van de 

vereiste meerderheid van stemmen. Bij de oproeping van de tweede vergadering 

moet worden vermeld dat een besluit kan worden genomen ongeacht het op de 

vergadering aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

12.10 Over geestelijke zaken (theologische uitgangspunten) is eenparigheid 

(unanimiteit) van stemmen vereist in een daartoe gehouden ledenvergadering 

waarop minstens twee derde (2/3) deel van alle leden aanwezig is.  

Deze eis geldt in ieder geval ook voor een besluit tot wijziging van de grondslag 

van de gemeente, zoals vastgelegd in artikel 3 en voor wijziging van artikel 16.4. 

Als in een vergadering als bedoeld in dit artikel 12.10 niet het voor een besluit 

vereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan het besluit niet 

worden genomen. 

12.11 De oproeping tot de ledenvergadering vindt plaats door middel van een schriftelijk 

bericht aan de adressen van de leden volgens het ledenregister. 

De bijeenroeping kan, als een lid hiermee instemt, ook plaatsvinden door een 

langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan 

het adres dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt. 

De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van de 

oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend. 

Naast de plaats, datum en tijd van de vergadering, moet de oproeping een agenda 

bevatten waaruit blijkt welke onderwerpen aan de orde worden gesteld. 

De ledenvergadering wordt bovendien in minstens vier voorafgaande 

samenkomsten in de gemeente afgekondigd, van welke eis echter - uitsluitend in 

uitzonderlijke dringende gevallen - kan worden afgeweken. 

12.12 Van alle ledenvergaderingen en de daarin genomen besluiten worden notulen 

gemaakt welke aan alle leden ter beschikking worden gesteld. In een volgende 

vergadering worden de notulen vastgesteld, met de mogelijkheid deze te 

amenderen. 

12.13 Als in een vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen - 

mits met algemene stemmen - geldige besluiten worden genomen over alle aan 

de orde komende onderwerpen, ook al is het onderwerp niet of niet op de 

voorgeschreven wijze bij de oproeping aangekondigd of heeft de oproeping niet 

op rechtsgeldige wijze plaatsgevonden. 
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12.14 Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering 

bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de ledenvergadering, als dit met 

voorkennis van het bestuur is genomen. 

Artikel 13. Boekjaar, financiële administratie en controle op het financiële beheer 

13.1 Het boekjaar van de gemeente valt samen met het kalenderjaar. 

13.2 Het bestuur is verplicht de vermogenstoestand van de gemeente en alles wat de 

werkzaamheden van de gemeente betreft zodanig te administreren dat de 

rechten en verplichtingen van de gemeente 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. 

13.3 Minstens zes weken voorafgaand aan de jaarlijkse ledenvergadering wordt door 

de Oudsten- en Diakenenraad uit de (niet aan de Oudsten- en Diakenenraad 

verbonden) leden een kascommissie van ten minste twee personen benoemd, die 

de financiële administratie en financiële verslaglegging controleert en in de 

jaarlijkse ledenvergadering daarvan verslag uitbrengt. 

Het bestuur is verplicht om de kascommissie inzage te geven in de gehele 

boekhouding en de daarop betrekking hebbende bescheiden en om alle door haar 

gewenste inlichtingen te verstrekken. Als de kascommissie dat voor een juiste 

vervulling van haar taak noodzakelijk acht, kan zij zich laten bijstaan door een 

externe deskundige. 

De kascommissie brengt van haar onderzoek verslag uit aan de ledenvergadering, 

vergezeld van een advies tot al of niet goedkeuring van de jaarstukken. 

13.4 Voor zover dit mogelijk en haalbaar is, heeft ten minste één lid van de 

kascommissie voor enig jaar zitting gehad in de kascommissie van het voorgaande 

jaar. 

13.5 Goedkeuring van het jaarverslag en aanvaarding door de jaarlijkse 

ledenvergadering, houdt volledige decharge van de Oudsten- en Diakenenraad in 

met betrekking tot het in het verslagjaar gevoerde beleid. 

Artikel 14. Benoeming predikanten, voorgangers en pastoraal werkers 

14.1 Bij elke benoeming van een predikant, voorganger of pastoraal werker, waarover 

de ledenvergadering met inachtneming van artikel 12.7 beslist, bepaalt de 

Oudsten- en Diakenenraad het salaris dat de beroepene zal worden aangeboden, 

stelt de beroepingsbrief op en ondertekent deze in naam van de gemeente. 

14.2 De Oudsten- en Diakenenraad benoemt en ontslaat, indien zij dit in het belang 

van de gemeente nodig acht, kerkelijke werkers en regelt hun dienst en hun 

beloning. 

14.3 Bij het aanvaarden van zijn beroep treedt de predikant, voorganger, of pastoraal 

werker als lid van de gemeente toe. 

Artikel 15. Bezwaren en geschillen 

15.1 Bezwaren van een orgaan van de gemeente, een lid van een orgaan van de 

gemeente, iemand die in een dienst is gesteld of een functie vervult, of een lid van 

de gemeente, tegen een besluit van het bestuur of een ander orgaan van de 

gemeente, zullen worden behandeld volgens het bepaalde in een daartoe door 

het bestuur vast te stellen reglement. Onder een besluit wordt mede verstaan een 

handelen of een verzuim. 

15.2 Geschillen, gerezen tussen een orgaan van de gemeente, een lid van een orgaan 

van de gemeente, iemand die in een dienst is gesteld of een functie vervult, ter 

zake van de vervulling van hun taak, de begrenzing van hun arbeidsvelden, of de 
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omvang van hun bevoegdheden, zullen worden beslecht volgens het bepaalde in 

een daartoe door het bestuur vast te stellen reglement. 

15.3 Bezwaren en geschillen voor de behandeling waarvan in dit statuut van de 

gemeente niet een afzonderlijk orgaan of een bijzondere wijze van behandeling is 

aangegeven, worden voorgelegd aan een persoon of college dat is aangewezen in 

een daartoe door het bestuur vast te stellen reglement. 

15.4 Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde kan bij een 

orgaan van de gemeente een verzoek tot herziening van een door dit orgaan 

genomen besluit worden ingediend. 

15.5 Als een conflict tussen de leden van de gemeente tot een definitieve afscheiding 

van leden van de gemeente leidt, kunnen de vertrekkende leden op geen enkele 

wijze aanspraak maken op of zeggenschap uitoefenen over het vermogen van de 

gemeente. De (eigendom van) het vermogen van de gemeente blijft in handen van 

(de overblijvende leden van) de gemeente. Dit geldt met name voor alle gelden en 

goederen, alsmede alle rechten en plichten uit overeenkomsten met derden, 

waaronder begrepen alle overeenkomsten met leveranciers en afnemers, 

verhuurders en huurders (ook in verband met leaseovereenkomsten) en ook met 

anderen zoals overheidsinstanties, alsmede alle mogelijke rechten van 

intellectuele eigendom, alle eventuele handelsnamen en domeinnamen, alle 

software, alle licenties, alle vergunningsrechten, alle bankrekeningen, alle 

knowhow en goodwill, de administratie en andere boeken, bescheiden en 

gegevensdragers van de gemeente, alle lidmaatschappen van verenigingen en 

andere rechtspersonen, en alle overige goederen en rechten en verplichtingen 

van de gemeente. 

Artikel 16. Wijziging van het statuut 

16.1 Het statuut van de gemeente kunnen worden gewijzigd door een besluit van de 

ledenvergadering. Wanneer aan de ledenvergadering een voorstel tot wijziging 

van het statuut zal worden gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de 

ledenvergadering worden vermeld. 

16.2 Degenen die de oproeping tot de ledenvergadering ter behandeling van een 

voorstel tot wijziging van het statuut hebben gedaan, moeten ten minste vijf 

dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde 

wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden 

ter inzage leggen. Dit afschrift moet ter inzage liggen tot na afloop van de dag 

waarop de vergadering wordt gehouden. 

Het in de voorgaande twee volzinnen is niet van toepassing als bij de oproeping 

tot de ledenvergadering een afschrift is gevoegd van dat voorstel, waarin de 

voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen. 

16.3 Een besluit tot statutenwijziging kan uitsluitend worden genomen met 

inachtneming van de eisen zoals vermeld in artikel 12.8. 

16.4 De grondslag van de gemeente, zoals vastgelegd in artikel 3 van dit statuut, 

alsmede dit artikel 16.4 kunnen uitsluitend worden gewijzigd met inachtneming 

van de eisen zoals vermeld in artikel 12.10. 

16.5 De wijziging van het statuut treedt niet in werking dan nadat daarvan een 

notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder lid van 

het bestuur bevoegd. 

Artikel 17. Ontbinding en vereffening 
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17.1 De gemeente kan worden ontbonden door een besluit van de ledenvergadering, 

uitsluitend op voorstel van de Oudsten- en Diakenenraad. Het in dit statuut 

bepaalde over een besluit tot statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing 

op een besluit tot ontbinding. 

17.2 De gemeente wordt eveneens ontbonden: 

(a) door insolventie nadat het in staat van faillissement is verklaard; 

(b) opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel. 

17.3 Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de gemeente, 

voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) 

aangewezen. 

17.4 Na de ontbinding blijft de gemeente voortbestaan voor zover dit tot vereffening 

van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van 

het statuut en de reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en 

aankondigingen die van de gemeente uitgaan, moeten aan haar naam worden 

toegevoegd de woorden 'in liquidatie'. 

17.5 Een eventueel batig saldo van de ontbonden gemeente na vereffening wordt 

uitgekeerd aan de rechtspersoon naar kerkelijk recht de Vrije Evangelische 

Gemeente "De Ark" te Gorinchem, indien en voorzover deze kwalificeert als een, 

ingevolge artikel 5b Algemene Wet inzake Rijksbelastingen erkende, algemeen nut 

beogende instelling. Indien de Vrije Evangelische Gemeente "De Ark" te 

Gorinchem niet (langer) kwalificeert als, ingevolge artikel 5b Algemene Wet inzake 

Rijksbelastingen erkende, algemeen nut beogende instelling, komt het 

liquidatiesaldo ten goede aan een, ingevolge artikel 5b Algemene Wet inzake 

Rijksbelastingen erkende, algemeen nut beogende instelling, waarvan het doel 

zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de gemeente. 

17.6 De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende 

baten meer aanwezig zijn. De gemeente houdt bij vereffening op te bestaan op 

het tijdstip waarop de vereffening eindigt. 

17.7 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere 

gegevensdragers van de ontbonden gemeente gedurende tien jaar berusten 

onder de jongste vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te 

wijzen derde. 

Artikel 18. Reglement van Inrichting en Bestuur en andere reglementen 

18.1 Het bestuur geeft in het Reglement van Inrichting en Bestuur nadere regels voor 

alle onderwerpen waarvoor dit wenselijk wordt geacht. In dit reglement kunnen 

zaken worden geregeld waar dit statuut niet in voorziet.  

18.2 Het bestuur is bevoegd naast het Reglement van Inrichting en Bestuur andere 

reglementen op te stellen en te wijzigen en is daartoe verplicht indien dat in dit 

statuut is bepaald. De vaststelling, wijziging en intrekking van reglementen is 

onderworpen aan de goedkeuring van de ledenvergadering. Het bestuur maakt de 

vaststelling van elk nieuw reglement voorafgaand schriftelijk bekend aan de 

ledenvergadering en informeert haar voorts over voorgenomen wijzigingen. 

18.3 Reglementen mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet en dit 

statuut. 

Artikel 19. Slotbepalingen 

1. In gevallen, waarin dit statuut en het Reglement van Inrichting en Bestuur niet 

voorzien, beslist de Oudsten- en Diakenenraad. 



 

12. 

 

 

31066   

Ton & Van den Broecke 

notarissen te Culemborg 

 

2. Aan de Oudsten- en Diakenenraad komen in de gemeente alle bevoegdheden toe, die 

niet door dit statuut aan de ledenvergadering zijn opgedragen. 


