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Heden zeventien mei negentienhonderd negen en zeventig,------------ 
verschenen voor mij, Willem de Visser, notaris ter standplaats 
Lopik:-------------------------------------------------------------- 
1. de heer Jacob Verbree, meubelmaker, wonende te Haastrecht, 
    Liezeweg 11, en------------------------------------------------- 
2. de heer Willem de Wit, metaalbewerker, wonende te Haastrecht, 
    Populierendreef 2,---------------------------------------------- 
Welke comparanten verklaarden te handelen respektievelijk als 
voorzitter en secretaris van de te Haastrecht gevestigde rechtsper- 
soonlijkheid bezittende vereniging “Nederlandse Hervormde Evan- 
gelisatie op Gereformeerde Grondslag”, zulks ter uitvoering van het 
besluit van de algemene ledenvergadering van genoemde vereniging, 
genomen op een en twintig februari negentienhonderd negen en zeventig 
ten blijke waarvan een uittreksel uit de notulen dier vergadering 
aan deze akte wordt vastgehecht.----------------------------------- 
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden bij deze akte 
te willen overgaan tot het opnieuw vaststellen van de statuten van 
gemelde vereniging (waarvan de statuten het laatst werden goedge- 
keurd bij Koninklijk Besluit van acht en twintig februari negentien- 
honderd zeven en zestig nummer 46), welke met ingang van heden 
zullen luiden als volgt:------------------------------------------- 
------------------------Naam, zetel en duur.----------------------- 
Artikel 1.--------------------------------------------------------- 
De vereniging draagt de naam: “Nederlandse Hervormde Evangeli- 
satie op Gereformeerde Grondslag”.--------------------------------- 
Zij is gevestigd te Haastrecht en oorspronkelijk opgericht op twee 
januari negentienhonderd vijf en dertig, met ingang van heden aan- 
gegaan voor onbepaalde tijd.--------------------------------------- 
----------------------Doel en grondslag.--------------------------- 
Artikel 2.--------------------------------------------------------- 
De Vereniging tot Evangelisatie staat op de grondslag van Gods on- 
feilbaar Woord, opgevat naar de Drie Formulieren van Enigheid, 
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zoals die in de jaren zestienhonderd achttien en zestienhonderd ne- 
gentien door de Dordtse Synode zijn vastgesteld, en stelt zich ten 
doel niet om zich af te scheiden van de Nederlandse Hervormde 
Kerk, maar alleen om bij gebrek aan een hervormd-gereformeerde 
predikant in de plaatselijke kerk te Haastrecht zich te scharen on- 
der de banier van Gods Woord.-------------------------------------- 
----------------------------Middelen.------------------------------ 
Artikel 3.--------------------------------------------------------- 
De vereniging zal trachten onder de zegen des Heren dit doel te be- 
reiken door prediking en catechisatie naar de eis van Gods Woord, 
vervat in de Drie Formulieren van Enigheid, om alzo Christelijke 
kennis en leven te bevorderen tot uitbreiding van Gods Koninkrijk 
ten bate der Nederlandse Hervormde Kerk dezer plaatse, ten 
einde te bewaren en te versterken het gemeentelijk samenleven ha- 
rer leden. Tot dit doel zal zij de hulp inroepen van zulke predikan- 
ten en godsdienstonderwijzers, die bij de Nederlandse Hervormde 
Kerk als wettig zijn erkend en die met het doel en de grondslag der 
vereniging van harte instemmen.------------------------------------ 
Artikel 4.--------------------------------------------------------- 
Wanneer de vereniging zich wenst aan te sluiten bij een bond, dan 
zal dat alleen kunnen geschieden met minstens twee/derde deel der 
stemmen van de aangesloten leden. De Bond, waarmede zij een ver- 
bintenis wenst aan te gaan, moet in overeenstemming zijn met het 
doel en de grondslag der vereniging.------------------------------- 
--------------------------Leden en gastleden.---------------------- 
Artikel 5.--------------------------------------------------------- 
1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die door 
   de doop alleen of door belijdenis leden zijn van de Neder- 
   landse Hervormde Kerk, van onbesproken levenswandel zijn en 
   die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het hierna in ar- 
   tikel 6 bepaalde.----------------------------------------------- 
   Zij dienen in te stemmen met de in artikel 2 vermelde doelstel- 
   ling en grondslag en verbinden zich tot betaling van een jaar- 
   lijkse kontributie.--------------------------------------------- 
2. Minderjarigen kunnen alleen lid zijn of worden met schriftelijke 
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   toestemming van hun ouders of voogden--------------------------- 
3. Onvermogenden kunnen door het bestuur worden ontheven van 
   hun verplichting tot betaling van contributie.----------------- 
Artikel 6.--------------------------------------------------------- 
1. Aanmeldingen voor het lidmaatschap dienen schriftelijk te ge- 
   schieden bij het bestuur, dat over de toelating beslist.-------- 
   Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering 
   bij een meerderheid van twee/derde van het aantal geldig uitge- 
   brachte stemmen tot toelating besluiten.------------------------ 
2. Beslissingen over de toelating van leden die reeds eerder lid 
   zijn geweest van de vereniging, geschieden uitsluitend door de 
   algemene vergadering. Zulk een besluit kan worden genomen met 
   een meerderheid van twee/derde van het aantal geldig uitgebrach- 
   te stemmen.----------------------------------------------------- 
Artikel 7.--------------------------------------------------------- 
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar, 
noch vatbaar om door erfopvolging over te gaan.-------------------- 
Artikel 8.--------------------------------------------------------- 
1. Het lidmaatschap eindigt:--------------------------------------- 
   a. door overlijden van het lid, diens vertrek naar een andere 
      Hervormde Gemeente, of bij overgang naar een ander kerk- 
      genootschap.------------------------------------------------- 
   b. door opzegging door het lid;--------------------------------- 
   c. door opzegging door de vereniging, en------------------------ 
   d. door ontzetting.--------------------------------------------- 
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient schriftelijk te 
   geschieden bij de secretaris.----------------------------------- 
   Het lidmaatschap eindigt één maand nadat de schriftelijke opzeg- 
   ging door de secretaris werd ontvangen.------------------------- 
3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan tegen het 
   einde van een verenigingsjaar geschieden door het bestuur met 
   inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, wanneer 
   het lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor 
   het lidmaatschap gesteld te voldoen, alsmede wanneer redelijker- 
   wijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap 
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   te laten voortduren. Deze opzegging geschiedt schriftelijk met 
   opgave van reden(en).------------------------------------------- 
4. Ontzetting geschiedt door de algemene vergadering (op voorstel 
   van het bestuur) met een meerderheid van twee/derde van het 
   aantal geldig uitgebrachte stemmen.----------------------------- 
   Deze ontzetting kan uitsluitend geschieden indien:-------------- 
   a. het betreffende lid na drie aanmaningen in gebreke blijft de 
      contributie te voldoen;-------------------------------------- 
   b. het betreffende lid handelingen of nalatigheden heeft ge- 
      pleegd waardoor de vereniging op onredelijke wijze is bena- 
      deeld;------------------------------------------------------- 
   c. het betreffende lid zich schuldig maakt aan overtreding van 
      de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of 
      blijkt door woord of gedrag niet meer in te stemmen met de 
      doelstelling en grondslag van de vereniging.----------------- 
   Het voor ontzetting voorgedragen lid heeft het recht te worden 
   gehoord door de algemene vergadering.--------------------------- 
5. Het bestuur is gerechtigd leden te schorsen voor de duur van 
   ten hoogste drie maanden. Gedurende de schorsingsperiode 
   heeft het lid geen stemrecht en is hem de toegang tot de verga- 
   deringen en overige aktiviteiten van de vereniging ontzegd.----- 
   Deze schorsing kan geschieden wegens:--------------------------- 
   a. voordracht tot ontzetting als in lid 4 van dit artikel bedoeld; 
   b. het voortdurend blijk geven van verzet tegen of niet mede- 
      werking aan geldig genomen besluiten van bestuur of algeme- 
      ne ledenvergadering, waardoor de aktiviteiten van de ver- 
      eniging ernstig worden belemmerd;---------------------------- 
   c. het gelden van overige zwaarwegende belangen van de ver- 
      eniging.----------------------------------------------------- 
   Het bestuur dient het schorsingsbesluit terstond schriftelijk ter 
   kennis te brengen van het lid met omschrijving van de redenen, 
   die tot het schorsingsbesluit hebben geleid.-------------------- 
   Het geschorste lid heeft het recht binnen een maand na schrifte- 
   lijke kennisgeving bij de algemene vergadering in beroep te 
   gaan tegen het schorsingsbesluit.------------------------------- 
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Artikel 9.--------------------------------------------------------- 
De vereniging verstrekt aan ieder lid de statuten en het huishoude- 
lijk reglement.---------------------------------------------------- 
Artikel 10.-------------------------------------------------------- 
Het bestuur kan natuurlijke personen als “gastleden” toelaten. Zij 
zijn niet te beschouwen als eigenlijke leden, en behoeven ook geen 
dooplid of belijdend lid van de Nederlands Hervormde Kerk te zijn. 
Hun gastlidmaatschap berust slechts op instemming met doel en 
grondslag van de vereniging doch niettemin is het in de vorige arti- 
kelen bepaalde op hen van overeenkomstige toepassing, met dien 
verstande dat zij in de vergaderingen geen stemrecht hebben, met 
welke beperking elk gastlid vóór zijn toelating schriftelijk dient 
in te stemmen.----------------------------------------------------- 
----------------------------Geldmiddelen.-------------------------- 
Artikel 11.-------------------------------------------------------- 
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies van 
   de leden en gastleden, collecten, ontvangsten uit verhuur, erf- 
   stellingen, legaten, schenkingen en andere toevallige baten.---- 
2. De contributies worden elk jaar vastgesteld door de algemene 
   vergadering.---------------------------------------------------- 
------------------------------Bestuur.----------------------------- 
Artikel 12.-------------------------------------------------------- 
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, die allen de 
   leeftijd van tenminste vijf en twintig jaren moeten bezitten. Alle 
   bestuursleden dienen vóór hun benoeming schriftelijk te verkla- 
   ren dat zij met de doelstelling en grondslag van de vereniging 
   instemmen.------------------------------------------------------ 
2. De bestuursleden worden benoemd door de algemene vergade- 
   ring uit de leden van de vereniging.---------------------------- 
3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ont- 
   slaan indien zij daartoe termen aanwezig acht bij een besluit 
   genomen met een meerderheid van twee/derde van het aantal 
   geldig uitgebrachte stemmen.------------------------------------ 
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   Een schorsing kan, ook na te zijn verlengd, niet langer dan drie 
   maanden duren. Als na verloop van die termijn nog geen beslis- 
   sing is genomen over de opheffing van de schorsing of het ont- 
   slag, eindigt de schorsing.------------------------------------- 
4. De bestuursleden zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag 
   te nemen mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingster- 
   mijn van tenminste drie maanden.-------------------------------- 
5. De benoeming van de bestuursleden geschiedt voor een tijdvak 
   van vier jaren.------------------------------------------------- 
   Jaarlijks treden één of twee bestuursleden af volgens een door 
   het bestuur op te maken rooster.-------------------------------- 
   De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.----------------------- 
   Het bestuur stelt voor elke vacature een voordracht van één 
   kandidaat op. De leden behouden niettemin het recht om aan de 
   door het bestuur voorgedragen kandidaat een kandidaat toe te 
   voegen door een schriftelijke opgave, ondertekend door ten- 
   minste vijf stemgerechtigde leden en in te dienen uiterlijk 
   tien dagen vóórdat de betreffende ledenvergadering wordt ge- 
   houden.--------------------------------------------------------- 
6. In een tussentijdse vacature wordt in de eerstvolgende algemene 
   vergadering voorzien.------------------------------------------- 
7. Elk nieuw bestuurslid treedt wat de duur van zijn funktie betreft 
   in de plaats van zijn voorganger.------------------------------- 
Artikel 13.-------------------------------------------------------- 
1. Het bestuur is belast met het bestuur van de vereniging.-------- 
   De voorzitter en secretaris vertegenwoordigen de vereniging 
   in en buiten rechte.-------------------------------------------- 
2. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening 
   van de penningmeester voldoende.-------------------------------- 
3. Het bestuur is – na vooraf verkregen goedkeuring van de alge- 
   mene ledenvergadering – bevoegd tot het aangaan van de rechts- 
   handelingen welke worden genoemd in artikel 44 lid 2 Boek 2 van 
   het Burgerlijk Wetboek.----------------------------------------- 
4. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee le- 
   den dit nodig acht(en).----------------------------------------- 
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------------------------Algemene Vergadering.---------------------- 
Artikel 14.-------------------------------------------------------- 
1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar (verenigings- 
   jaar) wordt een algemene ledenvergadering (jaarvergadering) ge- 
   houden. Het bestuur is verplicht in deze vergadering zijn jaar- 
   verslag uit te brengen en onder overlegging van de benodigde 
   bescheiden, rekening en verantwoording te doen van zijn in het 
   afgelopen verenigingsjaar gevoerd beleid. Tevens wordt de be- 
   groting voor het lopende boekjaar vastgesteld.------------------ 
2. Het boekjaar valt samen met het verenigingsjaar en loopt van 
   een januari tot en met een en dertig december daarna.----------- 
3. Het bestuur is verplicht ter jaarvergadering alle door de ver- 
   gadering gewenste inlichtingen te verschaffen en desgevraagd 
   de kas en de waarden van de vereniging te tonen en inzage te 
   geven in de boeken en bescheiden van de vereniging.------------- 
4. In de jaarvergadering zal een commissie worden benoemd van 
   twee leden, die geen deel uit mogen maken van het bestuur, 
   tot onderzoek van de rekening en verantwoording.---------------- 
   De commissie brengt in de eerstvolgende algemene vergadering 
   verslag uit van haar bevindingen.------------------------------- 
   Desgevraagd kan deze commissie zich door een deskundige doen 
   bijstaan.------------------------------------------------------- 
5. Het bestuur is verplicht ook deze commissie alle door deze ge- 
   wenste inlichtingen te verschaffen, mits geheimhouding van gif- 
   ten wordt bewaard.---------------------------------------------- 
6. Goedkeuring van de rekening en verantwoording strekt het be- 
   stuur tot décharge voor het over het betreffende boekjaar ge- 
   voerde beheer.-------------------------------------------------- 
Artikel 15.-------------------------------------------------------- 
1. Behalve de in artikel 14 bedoelde jaarvergadering zullen alge- 
   mene ledenvergaderingen (die worden bijeengeroepen door het 
   bestuur, met inachtneming ven een termijn van tien dagen) moe- 
   ten worden gehouden zo dikwijls als het bestuur zulks nodig of 
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   wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks wordt verzocht door 
   een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van 
   een/tiende gedeelte van de geldige stemmen van alle stemgerech- 
   tigde leden van de vereniging.---------------------------------- 
2. Na kennisneming van een zodanig verzoek is het bestuur ver- 
   plicht tot bijeenroeping van een algemene vergadering binnen 
   een termijn van vier weken.------------------------------------- 
   Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen 
   nadat dit aan het bestuur ter kennis is gebracht, geen gevolg 
   wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping 
   kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene 
   vergadering bijeenroept of bij advertentie in tenminste één ter 
   plaatse, waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen blad.---- 
Artikel 16.-------------------------------------------------------- 
1. Alle niet geschorste leden en gastleden hebben toegang tot de 
   algemene vergadering.------------------------------------------- 
   Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem door een schrif- 
   telijk daartoe gemachtigd lid te doen uitbrengen.--------------- 
2. Alle leden hebben bij de algemene vergadering één stem.--------- 
3. De gastleden hebben geen stemrecht, doch mogen ter vergade- 
   ring wel het woord voeren.-------------------------------------- 
4. Een stemgerechtigd lid heeft geen stemrecht over zaken, die 
   hem, zijn echtgenoot of één van zijn bloed- of aanverwanten in 
   de rechte lijn betreffen.--------------------------------------- 
5. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al 
   zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorken- 
   nis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit 
   van de algemene vergadering.------------------------------------ 
6. Stemming over  zaken  geschiedt  mondeling,  over personen 
   schriftelijk.--------------------------------------------------- 
   Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk mits 
   dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.-------------------- 
7. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij meer- 
   derheid van stemmen, voor zover de statuten of het reglement 
   niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voor- 
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   stel geacht te zijn verworpen.---------------------------------- 
   Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte 
   meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen op zich heeft 
   verenigd, tenzij de statuten anders bepalen.-------------------- 
   Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een 
   tweede stemming gehouden tussen de twee personen die het 
   grootste aantal geldig uitgebrachte stemmen hebben verkregen 
   en is hij gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid 
   van de geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.------ 
   Indien bij de tweede stemming de stemmen staken wordt de oud- 
   ste van bedoelde twee personen geacht te zijn gekozen.---------- 
   Onder stemmen in dit artikel worden verstaan geldig uitgebrach- 
   te stemmen, als hoedanig niet in aanmerking komen blanko en 
   met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.---------- 
Artikel 17.-------------------------------------------------------- 
1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergadering.------------- 
   Bij diens afwezigheid of ontstentenis zal de plaatsvervangend 
   voorzitter of één der andere bestuursleden als leider van de 
   vergadering optreden.------------------------------------------- 
2. Van het ter algemene vergadering verhandelde zal door de se- 
   cretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid van de 
   vereniging notulen worden gehouden.----------------------------- 
-------------------------Statutenwijziging.------------------------ 
Artikel 18.------------------------------------------------------- 
1. Wijzigingen van de statuten kunnen slechts plaatsvinden door 
   het besluit van een algemene vergadering, waartoe werd opge- 
   roepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten 
   zal worden voorgesteld.----------------------------------------- 
   De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet 
   ten minste zeven dagen zijn.------------------------------------ 
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behan- 
   deling van een statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten- 
   minste vijf dagen vóór de dag der vergadering een afschrift van 
   het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk 
   is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de 
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   leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de ver- 
   gadering werd gehouden.----------------------------------------- 
3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten in 
   een algemene vergadering met een meerderheid van tenminste 
   twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.---------- 
Artikel 19.-------------------------------------------------------- 
Het in artikel 18 bepaalde is niet van toepassing indien ter algeme- 
ne vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en 
het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt ge- 
nomen.------------------------------------------------------------- 
Artikel 20.-------------------------------------------------------- 
1. De statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat 
   hiervan een notariële akte is opgemaakt.------------------------ 
2. Het bij de artikelen 2, 3 en 4 en in dit lid bepaalde is overan- 
   derlijk.-------------------------------------------------------- 
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de 
   wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen bij de Ka- 
   mer van Koophandel en Fabrieken te Gouda.----------------------- 
--------------------Ontbinding en Vereffening.--------------------- 
Artikel 21.-------------------------------------------------------- 
Het in artikel 18 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op 
een besluit tot ontbinding van de vereniging, behoudens het in het 
volgend artikel bepaalde.------------------------------------------ 
Artikel 22.-------------------------------------------------------- 
1. De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden indien op 
   een algemene vergadering tenminste twee/derde van het aantal 
   stemgerechtigde leden der vereniging zich daarvóór verklaart. 
2. Indien op deze vergadering geen twee/derde van het aantal stem- 
   gerechtigde leden aanwezig is kan eerst tot ontbinding worden 
   besloten op een volgende, tenminste acht dagen na de eerste te 
   houden vergadering, met een meerderheid van drie/vierde van 
   het aantal geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aan- 
   wezige of vertegenwoordigde leden.------------------------------ 
3. Bij oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde 
   vergaderingen moet worden meegedeeld dat ter vergadering 
   zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden.-------------- 
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4. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot 
   vereffening te zijn.-------------------------------------------- 
   Indien bij zodanig besluit te dien aanzien geen andere rege- 
   lingen zijn gesteld, geschiedt de vereffening door het bestuur. 
5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor een door 
   de algemene vergadering te bepalen doel dat zoveel mogelijk 
   overeenkomt met het doel, waarvoor de vereniging is opge- 
   richt.---------------------------------------------------------- 
6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover 
   dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.----------------- 
   Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten 
   en reglementen voor zover mogelijk van kracht.------------------ 
   In de statuten en aankondigingen die van de vereniging uit- 
   gaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden 
   “ in liquidatie”.----------------------------------------------- 
----------------------Huishoudelijk Reglement.--------------------- 
Artikel 23.-------------------------------------------------------- 
1. Een door het bestuur met goedkeuring van de algemene leden- 
   vergadering vast te stellen huishoudelijk reglement geeft, 
   voor zover nodig, nadere regels omtrent het lidmaatschap, 
   het bedrag der contributie, de werkzaamheden van het bestuur, 
   de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht 
   en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar ge- 
   wenst voorkomt.------------------------------------------------- 
2. Wijzigingen van  het huishoudelijk reglement kan geschieden 
   bij besluit van het bestuur met goedkeuring van de algemene 
   ledenvergadering.----------------------------------------------- 
3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevat- 
   ten die in strijd zijn met of afwijkingen door de wet of sta- 
   tuten worden toegestaan.---------------------------------------- 
---------------------------Slotbepaling.--------------------------- 
Artikel 24.-------------------------------------------------------- 
In alle gevallen, waarin de statuten of het reglement niet voor- 
zien beslist het bestuur.------------------------------------------ 
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De comparanten zijn mij, notaris, bekend.-------------------------- 
--------------------------------------------------Waarvan akte,---- 
in minuut is verleden te Lopik op de datum in het hoofd dezer akte 
vermeld.----------------------------------------------------------- 
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de versche- 
nen personen, hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van 
deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing 
daarvan geen prijs te stellen.------------------------------------- 
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de compa- 
ranten en mij, notaris, ondertekend.------------------------------- 
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Artikel 1. Alle vergaderingen zowel die van de leden als van het 

bestuur worden door de voorzitter met gebed geopend en 
gesloten. De ledenvergaderingen zullen nog worden voor-
af gegaan door het zingen van een Psalmvers en het le-
zen van een gedeelte uit Gods Woord. 

 
Artikel 2. De leiding van de vergadering is bij de voorzitter. 

Niemand spreekt in de vergadering tenzij de voorzitter 
hem het woord verleent. 

 
Artikel 3. Op alle ledenvergaderingen moet een presentielijst ter 

tafel zijn die door alle tegenwoordig zijnde stemge-
rechtigde leden moet worden getekend. 

 
Artikel 4. Tot het bijwonen van de ledenvergadering wordt men min-

stens 14 dagen tevoren door de secretaris uitgenodigd 
per convocatie waarop de te behandelen zaken kortelings 
voorkomen. 

 
Artikel 5. Ieder lid is bevoegd staande de vergadering voorstellen 

te doen over zaken die niet op de agenda voorkomen; die 
zullen op de eerst komende vergadering worden behan-
deld. Te allen tijde kunnen door de leden bij het be-
stuur schriftelijk voorstellen worden ingediend. 

 
Artikel 6. De leden hebben er voor te zorgen dat de contributie op 

tijd aan de penningmeester wordt voldaan. Zij die in de 
loop van een verenigingsjaar lid worden betalen de con-
tributie voor een jaar. 

 
Artikel 7. Begunstigers en gastleden mogen de ledenvergadering 

bijwonen. Zij worden daartoe echter niet opgeroepen en 
ter vergadering verschenen hebben zij geen stemrecht. 

 
Artikel 8. Van het bestuur. 
 Het bestuur vergadert minstens 6 maal per jaar. Buiten-

gewone vergaderingen kunnen worden belegd indien 2 le-
den van het bestuur dit wenselijk achten. De oproeping 
tot die vergadering heeft plaats binnen 3 dagen na het 
te kennen gegeven verlangen daartoe. Deze vergadering 
moet dan gehouden worden binnen 8 dagen na het daartoe 
aan de voorzitter gedane schriftelijke verzoek, waarin 
de te behandelen punten moeten voorkomen. 

 
 
 

een 
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Artikel 9. Wettige besluiten kunnen door het bestuur alleen geno-

men worden indien minstens 3 leden ter vergadering aan-
wezig zijn. Indien in een daar op volgende vergadering, 
volgens artikel 8. bijeengeroepen, het vereiste aantal 
opnieuw niet aanwezig mocht zijn zullen de alsdan aan-
wezigen bevoegd zijn te handelen alsof de vergadering 
voltallig ware. 

 
Artikel 10. Bloed en aanverwanten in de 1e graad mogen niet tege-

lijk leden van het bestuur zijn. 
 
Artikel 11. Overeenkomstig de statuten verdelen de bestuursleden de 

functies onderling. Dit moet plaats hebben in de verga-
dering volgende op de daaraan voorafgaande ledenverga-
dering. 

 
Artikel 12. Van de preekbeurten en allen die medewerking verlenen. 
 Ieder lid is bevoegd aan het bestuur namen op te geven 

van predikanten die men gaarne een beurt zag vervullen. 
 
Artikel 13. Slechts die predikanten of anderen met preekbevoegdheid 

zullen worden uitgenodigd welke door minstens de vol-
strekte meerderheid van de ter vergadering aanwezige 
bestuursleden daarvoor worden aangewezen. 

 
Artikel 14. Honorarium, reiskostenvergoeding en andere vergoedingen 

voor predikanten of anderen met preekbevoegdheid, orga-
nist(en) en allen die op andere wijze diensten verrich-
ten zullen jaarlijks door het bestuur worden vastge-
steld. 

 
Artikel 15. Het bestuur stelt de uren vast waarop de godsdienstoe-

feningen zullen aanvangen. 
 
Artikel 16. De bestuurleden die voor de aanvang van de dienst in de 

consistorie aanwezig zijn, geleiden de dienstdoende 
voorganger naar en van de kansel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

twee 
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Artikel 17 Het bestuur is bevoegd een vaste voorganger aan te 

stellen. De met hem te sluiten overeenkomst wordt aan 
de goedkeuring van de ledenvergadering onderworpen. 
Voordat een kandidaat door het bestuur wordt aange-
steld, stelt het bestuur aan de ledenvergadering een 
drietal voor, waaruit een keuze wordt gedaan die aan 
het bestuur ter benoeming door de leden wordt voorge-
dragen. Het bestuur moet zorgen dat de drie kandidaten 
minstens éénmaal in een dienst zijn voorgegaan. 

 
Artikel 18. Het bestuur regelt met de vaste voorganger alles wat 

het belang van de vereniging aangaat, zoals; zieken- en 
huisbezoek, indeling van de catechisaties, preekbeurten 
en eredienst. 

 
Artikel 19. Het bstuur is bevoegd een predikant of anderen met 

preekbevoegdheid als mentor aan te stellen. De te slui-
ten overeenkomst wordt aan de leden ter goedkeuring 
voorgelegd. De maximale duur van deze overeenkomst is 4 
jaar, en daarna in onderling overleg te verlengen. 

 
Artikel 20. De vaste voorganger of mentor woont op uitnodiging van 

het bestuur alle bestuursvergaderingen bij. Hij stelt 
het bestuur op de hoogte van zijn bevindingen in de ge-
meente en maakt eventuele wensen bekend. Hij heeft in 
die vergaderingen slechts een adviserende stem. 

 
Artikel 21. Van de eigendommen en gelden. 
 Het bestuur zorgt dat alle bescheiden en eigendommen 

van de vereniging in goede staat blijven. 
 
Artikel 22. Het bestuur is bevoegd om de eigendommen van de vereni-

ging, zowel roerende als onroerende goederen aan ande-
ren in huur of gebruik af te staan al dan niet tegen 
betaling van enige vergoeding. Het kerkgebouw mag niet 
anders dan voor Christelijke doeleinden die instemmen 
met de grondslag van de vereniging, worden afgestaan. 
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Artikel 23. De secretaris bewaart alle officiële stukken. Hij maakt 

notulen van alle vergaderingen en leest die in de daar-
op volgende vergadering ter goedkeuring voor. Hij zendt 
alle nieuw ingekomen stukken dadelijk aan de voorzit-
ter. Het bijhouden van de ledenlijst is eveneens aan de 
secretaris opgedragen. Op de jaarvergadering geeft de 
secretaris verslag over het afgelopen verenigingsjaar. 

 
Artikel 24. De penningmeester is belast met alle ontvangsten en 

uitgaven. Hem is opgedragen de inning van de contribu-
ties, bijdragen en andere inkomsten. Ook worden hem de 
kollekten ter hand gesteld die met een 2e bestuurslid 
of op de bank worden geteld. Hij zorgt dat alle ont-
vangsten op tijd geschieden, is voor alle verzuim daar-
van aansprakelijk. De penningmeester houdt de boeken en 
de kas van de vereniging in orde en is verplicht, één 
en ander ten allen tijde aan het bestuur ter inzage te 
geven. De penningmeester is verder verplicht lijsten 
aan te leggen van de kontribuanten en betalingen van 
begunstigers en het bedrag dat door hen wordt bijgedra-
gen. Hij maakt zonodig een lijst van de schulden, zodat 
een juist inzicht van de financiële positie van de ver-
eniging mogelijk is. 

 
Artikel 25. De penningmeester zorgt dat de jaarrekening tegelijk 

met de agenda voor de jaarvergadering aan de leden 
wordt toegezonden. 

 
Artikel 26. Slotbepaling. 
 Het bestuur is bevoegd voor andere doeleinden tijdens 

de dienst te doen kollekteren of gelegenheid te geven 
tot inzameling. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Voor het bestuur van de 
Aldus vastgesteld op  Ned. Herv. Evangelisatie op GG 
de ledenvergadering   te Haastrecht 
van 27 februari 1980. 

J. Verbree, voorzitter 
W. de Wit, secretaris. 
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