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Doorlopende tekst van de statuten van de vereniging: Vereniging Steunpunt Kerk en 

Werk van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland, gevestigd te 

Zwolle, kantoorhoudende te 8025 BT Zwolle, Dokter Spanjaardweg 4, ingeschreven 

in het handelsregister onder nummer: 40062696, zoals deze luiden sedert  

14 september 2017 

 

NAAM, ZETEL EN DUUR. 

Artikel 1. 

1. De vereniging draagt de naam: "Steunpunt Kerkenwerk van de 

Gereformeerde Kerken (GKv, NGK en CGK) in Nederland” en is gevestigd in 

Zwolle. 

2. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. 

GRONDSLAG. 

Artikel 2. 

1. De vereniging heeft als grondslag de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God. 

2. Daarbij onderschrijft zij geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van 

Eenheid. 

DOEL EN MIDDELEN. 

Artikel 3. 

1. De vereniging heeft tot doel: 

 - een optimaal beheer te bevorderen van de stoffelijke aangelegenheden van 

de leden en gastleden; 

 - de belangen van haar leden en gastleden te behartigen op het gebied van 

kerkelijke arbeidszaken, waaronder is begrepen: 

  I. het in overleg met (vertegenwoordigers van) predikanten vaststellen 

van richtlijnen voor arbeidsvoorwaardenregelingen voor predikanten; 

en 

  II. het in overleg met (vertegenwoordigers van) personeel in loondienst 

vaststellen van richtlijnen voor arbeidsvoorwaardenregelingen voor 

personeel in loondienst; en 

 - het stimuleren respectievelijk ondersteunen van kerkelijk personeelsbeleid 

van de leden en gastleden. 

2. De vereniging kan dit doel te bereiken door: 

 - het plegen van overleg, studie en onderzoek; 

 - het verlenen van principiële en praktische voorlichting; 

 - het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen; 

 - het verlenen van diensten; 

 - het beleggen van vergaderingen; 

 - het naar buiten optreden voor de leden en de gastleden, collectief of 

individueel; 

 - het zich laten vertegenwoordigen in colleges en organen die zich met de 

belangen van de leden en / of de gastleden bezig houden; 

 - het onderhouden van contacten met gelijkgerichte organisaties; 

 - het uitgeven van een orgaan en / of andere publicaties; 

 - het in stand houden van een bureau ten behoeve van de vereniging; 

 - het aanbieden van facilitaire diensten; en 

 - alle andere middelen die voor het doel van de vereniging bevorderlijk 

kunnen zijn. 

 De hierboven vermelde activiteiten worden uitsluitend verricht voor de leden en 
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gastleden. 

3. De vereniging heeft niet tot doel het maken van winst ter verdeling onder de 

leden. 

LIDMAATSCHAP 

Artikel 4. 

Tot het lidmaatschap kunnen alleen worden toegelaten Gereformeerde Kerken 

bedoeld in artikel 1, te vertegenwoordigen door leden van de Commissies van Beheer 

van die Kerken. De aanmelding als lid dient schriftelijk te geschieden bij het bestuur 

van de vereniging. 

Toelating van andere kerken tot het gastlidmaatschap is mogelijk, zulks ter beoordeling 

door het bestuur. 

Artikel 5. 

1. Het lidmaatschap eindigt: 

 a. doordat een kerk ophoudt te bestaan; 

 b. door opzegging door het lid; 

 c. door opzegging door de vereniging; 

 d. door ontzetting. 

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging dient schriftelijk 

te geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van 

een opzeggingstermijn van zes maanden. In afwijking hiervan kan het 

lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien van het lid of de vereniging 

redelijkerwijs 

 niet kan worden verlangd het lidmaatschap te laten voortduren. 

3. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur en is slechts mogelijk 

indien het lid niet meer voldoet aan het vereiste, genoemd in artikel 4 van deze 

statuten, alsmede indien het zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt. 

4. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur en kan slechts 

plaatsvinden indien een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of be-

sluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

5. Van een besluit tot opzegging of ontzetting door de vereniging kan het lid binnen 

zes weken na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van het besluit bij de 

algemene vergadering in beroep komen. Gedurende de beroepstermijn en 

hangende het beroep is het lid geschorst. 

6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse 

bijdrage voor het geheel verschuldigd, behoudens ontheffing door het bestuur. 

GELDMIDDELEN 

Artikel 6. 

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit bijdragen van de  

leden en gastleden, uit giften en eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen die 

slechts kunnen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving, 

legaten en schenkingen en uit overige baten. 

BESTUUR 

Artikel 7. 

1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf personen. De benoeming geschiedt door de 

algemene vergadering.  

2. Bij vacatures in het bestuur, zal het bestuur voor iedere te vervullen vacature een 

kandidaat stellen ter benoeming door de algemene vergadering. Tot zeven dagen 

voor de vergadering waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt, 

kunnen tenminste drie leden gezamenlijk het voorstel van het bestuur schriftelijk 
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aanvullen. De kandidaten dienen vooraf te kennen hebben gegeven in te 

stemmen met een eventuele verkiezing. 

3. De voorzitter wordt rechtstreeks door de algemene vergadering in zijn functie 

benoemd. De overige functies worden onder de bestuursleden verdeeld. De 

voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen tezamen het dagelijks 

bestuur. 

4. Indien het aantal bestuursleden is gedaald beneden het in lid 1 van dit artikel 

genoemde aantal, blijven de zittende bestuursleden een wettig college vormen. In 

vacatures voorziet de algemene vergadering in haar eerstvolgende vergadering. 

5. Een bestuurslid, in een tussentijdse vacature benoemd, neemt op het rooster van 

aftreden de plaats in van het bestuurslid in wiens plaats hij is benoemd. 

6. Bestuursbesluiten worden genomen met meerderheid van stemmen in een 

vergadering waarin ten minste de helft van het aantal zittende bestuursleden 

aanwezig is. 

Artikel 8. 

1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst 

of ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een 

besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 

2. De zittingstermijn is drie jaren. Jaarlijks treedt tenminste een bestuurslid af 

volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een bestuurslid is slechts 

tweemaal aansluitend herbenoembaar – de zittingstermijn is dus maximaal 

negen jaar. 

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door bedanken als bestuurslid, mits met 

inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden. 

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN 

Artikel 9. 

1. Het bestuur vergadert indien de voorzitter dit wenselijk acht of indien drie van de 

andere bestuursleden daartoe aan de voorzitter het verzoek richten, doch jaarlijks 

tenminste viermaal. 

2. De oproeping tot de vergadering geschiedt tenminste zeven (7) dagen tevoren 

schriftelijk aan de adressen van de bestuursleden. 

 De bestuurder die voor dit doel een adres aan de vereniging 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. 

3. De voorzitter leidt de vergadering. Bij diens afwezigheid leidt de tweede voorzitter 

of een ander bestuurslid de vergadering. 

4. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen opgemaakt door één 

van de aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden 

vastgesteld door de vergadering. 

5. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van een stem. De 

bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig 

uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van het aantal 

bestuursleden aanwezig is. 

6. Het bepaalde in artikel 12 van deze statuten is mutatis mutandis ten aanzien van 

de bestuursvergadering van toepassing. 

7. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen 

om zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een elektronisch 

vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht. 
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 Een bestuurder kan alleen één medebestuurder in de vergadering 

vertegenwoordigen. 

8. 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. 

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING 

Artikel 10.  

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, waaronder de 

aansturing van een bureau. 

2. Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle (rechtshandelingen, zij het dat 

de goedkeuring van de algemene vergadering vereist is voor besluiten tot het 

aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van 

registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging 

zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk 

maakt, zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 

3. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door: 

 a.  het bestuur, dan wel 

 b. twee gezamenlijk handelende bestuurders, van wie ten minste één moet 

zijn de voorzitter of de secretaris. 

4. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende 

volmacht aan een of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel samen als 

afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te 

vertegenwoordigen. 

ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 11. 

1. De algemene vergadering wordt gevormd door de leden. 

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, dat samenvalt 

met het kalenderjaar, wordt een algemene vergadering (de jaarvergadering) 

gehouden. In deze vergadering komen onder meer aan de orde: 

 a. het jaarverslag van het bestuur over de gang van zaken in de vereniging en 

over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd beleid; 

 b. de balans, de staat van baten en lasten en een toelichting hierop (de 

jaarrekening); 

 c. de verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening; 

 d. voorziening in eventuele vacatures in het bestuur; 

 e. voorstellen van het bestuur of van de leden aangekondigd bij de oproeping 

voor de vergadering. 

3. Algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk 

oordeelt en moeten binnen een termijn van vier weken worden gehouden wanneer 

een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende van het 

aantal stemmen in de algemene vergadering, hierom onder opgave van de te 

behandelen onderwerpen verzoeken. 

 Indien het bestuur binnen veertien dagen aan dit verzoek geen gevolg geeft, 

kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze als hierna in 

lid 4 genoemd. De aldus bijeengeroepen algemene vergadering kan over de 
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hiervoor bedoelde onderwerpen rechtsgeldig beslissen. 

4. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De 

oproeping geschiedt aan de adressen van de leden vermelding van de ter 

vergadering te behandelen onderwerpen  

 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 voor de oproeping bedraagt tenminste vier weken. 

5. De in lid 2 vermelde termijn van zes maanden kan worden verlengd door de 

algemene ledenvergadering. 

BESLUITVORMING 

Artikel 12. 

1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering. Elk lid kan maximaal 

twee personen naar de algemene vergadering afvaardigen. Deze personen 

dienen voorzien te zijn van een machtiging om het lid te vertegenwoordigen. 

2. Namens elk lid van de vereniging wordt een stem uitgebracht in de algemene 

vergadering.  

3. Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd (bestuurs)lid volmacht 

geven namens hem te stemmen. 

 Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en vóór de stemming aan het 

bestuur worden overgelegd. 

 Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan als de volmacht 

elektronisch is vastgelegd. 

4. Blanco stemmen worden als geldig uitgebrachte stemmen beschouwd. 

Onthoudingen worden als niet geldig uitgebrachte stemmen beschouwd en 

daarom voor de berekening van de vereiste meerderheid van de geldig 

uitgebrachte stemmen niet in aanmerking genomen. 

5. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van 

de algemene vergadering genomen met meerderheid van de geldig uitgebrachte 

stemmen. 

6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk bij 

ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming zonder hoofdelijke stemming is 

mogelijk, tenzij een lid hoofdelijke stemming verlangt. 

7. Indien bij verkiezing van personen niemand de meerderheid van stemmen heeft 

verkregen, vindt een tweede stemming plaats. Heeft dan weer niemand de vol-

strekte meerderheid verkregen, dan vindt herstemming plaats tussen de 

kandidaten die de meeste, respectievelijk de op een na meeste stemmen op zich 

verenigden. 

8. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot 

wie van beiden is gekozen. Bij staking van stemmen over zaken, is het voorstel 

verworpen. 

9. Gastleden hebben geen stemrecht over zaken die uitsluitend betrekking hebben 

op de denominaties zoals genoemd in artikel 1. 

10. Een stemgerechtigd lid kan zijn stemrecht ook uitoefenen door middel van een 

elektronisch communicatiemiddel, op voorwaarde dat de stemgerechtigde via 

het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks 

kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering en het stemrecht 

kan uitoefenen. 

 Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch 
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communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend 

gemaakt. 

STATUTENWIJZIGING 

Artikel 13. 

1. In de statuten van de vereniging kan geen wijziging worden aangebracht dan door 

een besluit van de algemene vergadering. 

2. De oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot 

statutenwijziging, bevat woordelijk de voorgestelde wijzigingen. 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft de meerderheid van de geldig 

uitgebrachte stemmen. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking, dan 

nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. 

4. In afwijking van het bepaalde in de voorafgaande leden van dit artikel, kan tot 

wijziging van de artikelen 2, 4 en 13 lid 4 van deze statuten slechts worden 

besloten met twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen in een algemene 

vergadering waarin twee derden van het aantal leden aanwezig zijn. 

ONTBINDING EN VEREFFENING 

Artikel 14. 

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene 

vergadering. Het bepaalde in artikel 13 lid 2 is van overeenkomstige toepassing. 

2. Het besluit tot ontbinding behoeft ten minste twee derden van de geldig 

uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee derden van het 

aantal leden aanwezig is. Indien het hiervoor genoemde aantal leden niet 

aanwezig is, dan wordt na twee weken, doch binnen zes weken na de eerste 

vergadering een tweede vergadering gehouden waarin over het voorstel zoals dat 

in de eerste vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige 

leden kan worden besloten mits met een meerderheid van ten minste twee derden 

van de geldig uitgebrachte stemmen. 

3. Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt 

de vereffening door het bestuur. 

4. Een eventueel batig saldo na de vereffening zal worden aangewend voor door de 

algemene vergadering te bepalen doeleinden die het meest met het doel van de 

vereniging zullen overeenstemmen. 

REGLEMENTEN 

Artikel 15. 

1.  De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast. In dit 

reglement worden nadere regels gegeven die voor een goede uitvoering van de 

statuten nodig worden geacht. 

2.  Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met 

de wet of de statuten. 

OVERIGE BEPALINGEN 

Artikel 16. 

In de gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. 

Artikel 17. 

Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het verenigingsjaar. 

Artikel 18. 

Waar deze statuten de Commissie(s) van Beheer vermelden, kan daaronder eveneens 

worden verstaan een vergelijkbare commissie of andersoortige vertegenwoordiging 

van een lid of gastlid. 


