
Notitie over de rechten en plichten van de leden en begunstigers van de VVP-Assen.

Deze notitie is bedoeld om duidelijk aan te geven wat het verschil in dienstverlening is 
van de VVP-Assen aan de leden en begunstigers. 

In de onlangs vastgestelde statuten staat onder meer het volgende over het 
lidmaatschap en de begunstigers vermeld:

Op grond hiervan  kunnen we stellen dat het onderscheid wat men als lid of begunstiger 
mag verwachten van onze vereniging. 
Om vragen daarover te kunnen beantwoorden is het van belang om duidelijker te zijn 
over onze dienstverlening naar respectievelijk de leden en de begunstigers.  
Daarom heeft het bestuur de volgende beleidslijn opgesteld:



Leden:

a. Overeenkomstig de statuten steunen de leden de vereniging met een jaarlijks 
door de ledenvergadering vastgestelde financiële bijdrage.

b. Leden werken mee aan de verwezenlijking van het doel van de vereniging zoals 
beschreven in de statuten.

c. Leden hebben toegang tot de ledenvergadering en hebben daarin stemrecht.
d. Jaarlijks wordt een programma van vieringen/kerkdiensten en 

activiteiten/gespreksgroepen aangeboden waaraan leden kunnen deelnemen. 
e. Leden ontvangen pastorale zorg van onze voorganger. 
f. Onze vereniging wil haar leden graag bijstaan bij bijzondere gebeurtenissen als 

doop, huwelijk en overlijden en dan extra persoonlijke zorg aanbieden. 
g. Van het overlijden van een lid wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende 

kerkdienst of viering en wordt een herinneringssteentje in de stiltehoek gelegd. 
h. Tijdens de oudejaarsoverdenking worden de overleden leden in het jaar 

gememoreerd. 
i. Voor uitvaartbegeleiding wordt in geval van overlijden van een lid een bijdrage in

de kosten van de voorganger van €. 375,-- gevraagd. Deze bijdrage wordt jaarlijks
geïndexeerd. 
 

Begunstigers: 

a. Overeenkomstig de statuten steunen begunstigers de vereniging met een 
jaarlijkse door de ledenvergadering vastgestelde financiële bijdrage.  

b. In de ledenvergadering hebben begunstigers geen stemrecht.
c. Begunstigers kunnen deelnemen aan vieringen/kerkdiensten en aan 

activiteiten/gespreksgroepen.  
d. De vereniging verzorgt voor begunstigers verder geen pastorale zorg of extra 

persoonlijke pastorale zorg bij bijzondere gebeurtenissen als doop, huwelijk en 
overlijden

e. Van het overlijden van een begunstiger wordt daarvan tijdens vieringen of 
kerkdiensten mededeling gedaan. 

Het bestuur kan afwijken van de hiervoor beschreven regels.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 21 april 2017.


