
Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te Zoetermeer
p/a Antigoneschouw 13
2726 KD Zoetermeer

AN BI.VERKLARING WP ZOETERM EER

De WP Zoetermeer is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI).
Een voorwaarde om die status te behouden is dat gegevens over de ANBI worden
vermeld op een (eigen) website. De WP Zoetermeer maakt hiervoor gebruik van
de gemeenschappelijke website met de Vrijzinnig Christelijke Geloofsgemeen-
schap te Zoe,termeer (VCGZ w\trw.vcgz.nl) en de website van de Landelijke WP.
De activiteiten worden grotendeels uitgevoerd in samenwerking met of door de
VCGZ.In de navolgende tabel staan de verplichte onderwetpen en de daarbij
behorende antwoorden. Daarna volgen achtereenvolgens :

A- Secretarieel jaarverslag Plz. a-5)
B- Financieel jaarverslag, Staat van Baten en Lasten (blz.6)
C- Statuten(blz.7-10)

Vraas Antwoord
Naam: Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te Zoetermeer

(WP Zoetermeer)
RSIN: 8t6 567 323
Fiscaal nummer: Niet van toepassing
Postadres: Antigoneschouw 13, 27 26 KD Zoetermeer
Bezoekadres: Julianalaan 3.7212 CB Zoetermeer
Doelstelling: Artikel 2 van de statuten:

De vereniging stelt zich ten doel:
a. in het algemeen samenwerking te verkrijgen van hen
die in de Protestantse Kerk in Nederland het
vrijzinnige element willen handhaven en versterken;
b. in het bijzonder tnZae,termeer en omgeving daartoe
op te treden;
c. het verdiepen en versterken van het vrijzinnig-
christelijke geloofsleven en het uitdragen van
vrij zinnig-christelijke beginselen en aldus de
godsdienstige en kerkelijke belangen der leden te
behartieen.



Beleidsplan (statutair)

B eleidsplan (statutair)
(vervolg)

Artikel 3 van de statuten:
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. vrijzinrtige christenen op te wekken zich bij de

verenigin g aafl te sluiten;
b. het houden van kerkdiensten, kerkelijke
plechtigheden en verteluren;
c. het geven van godsdienstonderwijs en cursussen;
d. het verlenen van pastorale zorg;
e. het houden van vergaderingen en samenkomsten ter
bespreking van godsdienstige, kerkelijke en
verenigingsbelangen;
f. het verzorgen en verspreiden van geschriften en
bladen die het doel van de vereniging bevorderen;
g. het beijveren van een vertegenwoordiging in het
bestuur van de plaatselijke organisatie van de

Protestantse Kerk in Nederland;
h. het instellen van commissies en het vormen van
werkverbanden voor bepaalde doeleinden en

werkzaamheden, gelegen binnen het bovenstaande
doel van de vereniging;
i. het aanknopen en onderhouden van betrekkingen met
en het toetreden tot daarvoor in aanmerking komende
verenigingen en groepen, die een gelijksoortig doel
dienen;
j. het verlenen van steun aan geestverwante
groeperingen, groepen en personen;
k. het beheren van éen of meer eigen of gehuurde
gebouwen.

N.B. Deze doelstellingen worden grotendeels
uitgevoerd in samenwerking met of door de YCVZ.

Beleidsplan
(het werk dat de
instelline doet)

De WP maakt deel uit van de Vrijzimig Christelijke
Geloofsgemeenschap te Zoetermeer. Bij die ANBI zijn
de meeste activiteiten ondergebracht.

Beleidsplan
(De manier waarop de
instelling geldt werft)

Artikel 7 vande statuten:
lid 1. De inkomsten der vereniging bestaanuit de
bijdragen van leden en donateurs, erfstellingen,
legaten, schenkingen, subsidies en toevallige baten.

N.B.
De WP maakt deel uit van de Vrijzinnig Christelijke
Geloofsgemeenschap te Zoetermeer. Bij die ANBI is
de actieve geldwerving ondergebracht.



Beleidsplan
(Het beheer van het
veÍnogen van de
instellins)

Het beheer van het vermogen geschiedt door het
bestuur, op grond van de jaarlijkse begroting nadat die
door de Algemene Ledenvergadering is goedgekeurd.

Beleidsplan
(de besteding van het
vermogen van de
instelling)

De besteding vindt plaats op grond van de jaarlijkse
begroting, nagenoeg geheel aan de verbetering van het
kerkgebouw

Besfuursfuncties: Artikel 8 van de statuten:
Lid 1: Het bestuur bestaat uit ten minste drie doch bij
voorkeur vijf personen, die door de algemene
vergadering worden benoemd. De benoeming
geschiedt uit de leden.
Lid 5: De voorzitter wordt door de algemene
ledenvergadering als zodanig benoemd. Het bestuur
wijst uit zijn midden een secretaris en een
penningmeester aan en regelt eventuele tijdelijke
vervanging.

Namen van de
bestuurders

Zie secr etarieel j aarverslag

Het beloningsbeleid De bestuurders krijgen geen beloning. In voorkomend
geval worden onkosten gedeclareerd bij de VCGZ.
Zotang de WP deel uitmaakt van de YCGZ wordt de
voorganger betaald door de VCGZ volgens de regels
van het kerkgenootschap waartoe de voorganger
behoort.

Een actueel verslag van
de uitgeoefende
activiteiten.

Zie het s ecretarieel j aarvers lag

Een financiële
verantwoording

Ziehet financieel jaarverslag over 2015

Opmerkingen:
De statuten staaa ook op de website www.vcgz.nl in de rubriek *Financiële z-aken& ANBI".

w.g.

F.J.A. Beerlage
Secretarís WP Zoetermeer



Bijlage A - Secrctarieel jaaruerslag van de WP Zoetermeer over 2015,

#*rr*r***6ENïuDsGE.oyEN YerenigingvanVrijzinnigeProtestanten
te Zoetermeer

Secretarieel Jaarverslag 2015

1. Algemeen
Het jaarverslag van de vereniging hierna YI/PZ, is doorgaans een terugblik over het vorige

jaar. In 2015 werden echter ontwikkelingen zichtbaar die weliswaar pas in 2016 zdlenworden
geëffectueerd maar bestuurlijk al bepalend waren voor vele activiteiten in het verslagi aar. Dit jaar
verslag is dus onverm{idelijk gemengd met een vooruitblik over wat ons in 2A16 b waehten staat.

In de afgelopen jaren werd duidelijk dat het voortbestaan van de Vrijzinnig Christelijke
Geloofsgemeenschap Zoetermeer (hierna VCGZ) in gevaar kwam. De YVPZ is één van de
belangrijkste betrokkenen daarbij. Immers de WPZ heeft het kerkgebouw ooit ingebracht in het
samenwerkingsverband dat nu VCGZ heet. Per besluit van de algemene vergadering van de VCGZ
van 3 januari 2016 is besloten het kerkgebouw uit de samenwerkingsovereenkomst te onttrekken. Dit
houdt in dat de WPZ als eigenaar in de loop van2016 het kerkgebouw terug krijg in beheer en zelf
weer verantwoordelijk wordt voor het beheer en de exploitatie van het kerkgebouw.

Daardoor komen de lusten en lasten van het gebouw geheel terug bij de YVP. Het moment
waarop dat teruggeven gebeurt is niet concreet vastgesteld. Maar op dat moment zal enn formele
boedelscheiding en ontvlechting van activiteiten moeten plaatsvinden. In de algemene vergadering van
de WP op 20 december is deze gecompliceerde situatie besproken en heeft het bestuur een duidelijk
mandaat gekregen voor het te verwachten overleg inzake de overdracht van het beheer van het
gebouw.

.2. Voorganger
Ook in het jaar 2015 werd de functie van voorganger bekleed door ds. Karl van Klaveren

(WP).Vanwege fiscale voorschriften sn om kerkordelijke redenen is dit een'aanvullende'
nevenfunctie van zijn reeds bestaande eerdere aanstelling in Den Haag bij de Houtrustgemeente.
De functies in Den Haag en Zoetermeer zijn eind 2015 verlengd. De verlengde aanstelling geschiedt
overigens door de VCGZ.

Ds. Van Klaveren bood ook in2015 een uitgebreid programma voor vorming- en toerusting
aan. Dit programma is georganiseerd door deYCGZ als geheel. Van de mogelijkheden vanuit het
programma Vrijzinnig Perspectief van de WP Nederland werd slechts één onderdeel geselecteerd en
wel voor zaterdag 17 januari 2015. Voor de verslaglegging over al deze activiteiten wordt verder
verwezen naar het jaarverslag YCGZ.

3. Ledenbestand
In 2015 is ons één lid ontvallen door overlijden. Per l januari 2016 waren er 24 leden en 1 donateur.

4. Algemene ledenvergadering' Algemene ledenvergaderingen gehouden op maandag 30 maart en op zondag 20 december.

5. Bestuur
Formele bestuursvergaderingen zijn geweest op 23 februari en 6 augustus. Daarnaast waÍ er

veelvuldig overleg op zondagen en per e-mail.
Aan het einde van verslagiaar was de samenstelling van het bestuur als volgt:

Functie Naam G{er)benoemd tot
Voorzitter C. Moerman najaar 2013 mjaar 2A16
Secretaris F.J.A. Beerlage najaar 2013 najaar 2A16
Penningmeester V/.M.G. Visser na1aar20l3 najaar20l6



6. Financiële zaken. De door de Belastingsdienst aan de VVP toegekende status van Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI, lees 'goed doel') bleef behouden. Enkele verzekeringen werden bij een

andere verzekeraar ondergebracht. Verder wordt verwezen naar het financiële jaarverslag.

7. Extern gerichte bestuurlijke Activiteiten
7.1. PKN \ilijkgemeente Zoetermeer Noord (P\ilZN)

Statutair en praktisch bestaat een band met de Nederlandse Hervormde Kerk, die is opgegaan

in de Protestantse Kerk Nederland (PKN). In Zoetermeer is nu de Protestantse Gemeente Zoetermeer,

bestaande uit 6 wijkgemeenten. Met de Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer (PWZN) bestaat een

speciale administratieve band. Dit is overigens geen belemmering dat leden die wonen in andere

wijken een band kunnen hebben met de in hun wijk actieve PKN-wijkgemeente.
De heren Visser en Moerman functioneerden vanuit de PWZN als ouderling voor de VVP.
Het formele jaarlijkse overleg met de PWZN vond ook dit jaar niet plaats. Wel heeft vanuit de

VCGZ verkennend overleg plaatsgevonden over mogelijkheden tot intensivering van de

samenwerking, Helaas bleek later dat voor deze optie in de VCGZ te weinig draagvlak was.

Voorts heeft praktisch overleg plaatsgevonden in het kader van de voorbereidingen voor de

Stille Week. In dit kader verzorgde ook dhr. Visser één van de vespers, waarbij ook vier leden van de

YCGZ aanwezigheid waren. Tijdens de Paaswake in de Ichthuskerk werd ook de Paaskaars van de

Adventskerk ontstoken. Hiermede werd wederom de relatie en gemeenschap met de PWZN bevestigd.

T.2.Yereniging van Vrijzinnige Protestanten in Nederland (WP-NL)
De secretaris bezocht de landelijke jaarvergadering op 3 1 oktober in Amersfoorl.

7.3. Vereniging van Yrijzinnige Protestanten in Zuid-Holland (WP-ZH)
Voorzitter en secretaris bezochten de jaarlijkse vergadering van de op 12 mei in Maasdijk.
Aan de regionale ontmoetingszondagop 23 augustus in Alphen a/d Rijn is niet deelgenomen.

Zoetermeer, 18 februari 2015, vastgesteld in de ALV van 20 maart2076

w.g.

F.J.A. Beerlage
Secretaris VVP Zoeterrneer.



Bijlage B - Financieel jaaruerslag van de WP Zoetermeer over 2015 (Staat van

E'GENTIJDS GELOVEN

WP Zoeterrneër
Rekeninq 3í decernber 2015

BATEN

Rekenina 2015 Rekenino 2$Í4 Rekeninq 20í3

Rente ING 0 0 283
Rente Rabo 3463.309.726 118 189 0
Rente Rabo 1277.75.749 0 0 0
Van spaanekeninq 0 U 0
Totaal 118 í89 243

LASTEN

Rekenins 20'15 Rekenins 2014 Rekenino 2S13

Bankkosten 0 0 52
Bankkosten Rabo 3463. 309.726 0 0 0
Bankkosten Fitaba 1277 .7 5.7 49 158 94 0
VCGZ 0 0 5"000
RetríPIan 175 0 0
Kerkqebouw 0 0 0
Afisaarderinc orqel 13.00CI 0 0
Resultaat -l- 13.215 95 -l- 4,v8a

118 í89 283



Bijlage C - Statuten van de WP Zoetermeer.

STATUTEN VVP ZOETERMEER verleden op 27 MEI 2009 door Notaris Vonk te Schoonhoven.

Naam en zetel

Artikel 1

l. De vereniging draagt de naam "VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN TE ZOETERMEER", bij afkorting
genaamd WP Zoetermeer.
Zij is een voortzetting van de "Vereniging va:rr Vrijzinnige Hervormden te Zoetermeer", oorspronkelijk opgericht in
negentienhonderd veertien en Koninklijk goedgekeurd per viifoktober negentienhonderd vierenvijftig, gepubliceerd in het
bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant de dato zeven april negentienhonderd vijfenvijftig, nummer 69.

2. Zi.iheefthaarzetel teZoetermeer.

Doel en werkwijze
Artikel 2

l. De vereniging stelt zich ten doel:

a. in het algemeen samenwerking te verkrijgen van hen die in de Protestantse Kerk in Nederland het vrijzinnige

element willen handhaven en versterken;

b. in het bijzonder in Zoetermeer en omgeving daartoe op te treden;

c. het verdiepen en versterken van het vrijzinnig-christelijke geloofsleven en het uitdragen van vrijzinnig-christelijke

beginselen en aldus de godsdienstige en kerkeli.jke belangen der leden te behartigen.

2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door.

a. vrrjzinnige christenen op te wekken zich bij de vereniging aan te sluiten;

b. het houden van kerkdiensten, kerkelijke plechtigheden en verteluren;

c. het geven van godsdienstonderwijs en cursussen;

d. het verlenen van pastorale zorg;

e. het houden van vergaderingen en samenkomsten ter bespreking van godsdienstige, kerkelijke en verenigingsbelangen;
f het verzorgen en verspreiden van geschriÍïen en bladen die het doel van de vereniging bevorderen;
g. het beijveren van een vertegenwoordiging in het bestuur van de plaatselijke organisatie van de Protestantse Kerk in
Nederland;
h. het instellen van commissies en het vormen van werkverbanden voor bepaalde doeleinden en werkzaamlreden,

gelegen binnen het bovenstaande doel van de vereniging;
i. het aanknopen sn onderhouden van betrekkingen met en het toetreden tot daarvoor in aanmerking komende

verenigingen en groepen, die een gelijksoortig doel dienen;
j. het verlenen van steun aan geeswerwante groeperingen- groepen en personen:

k. het beheren van één ofmeer eigen ofgehuurde gebouwen.

Samenwerking

Artikel 3
L De vereniging is aangesloten bij de Provinciale Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Zuid-Holland en bij de Vereniging van

Vrijzinnige Protestanten in Nederland.
2. Voor zover en zolang het in artikel 2, lid 29 en lid 2i, bedoetde streven naar samenwerking lerdt tot een lormeel

samenwerkingsverband met andere kerkelijke groeperingen, kunnen de activíteiten als genoemd in artikel 2, tweede lid en de

procedures als genoemd in artikel t I (voorganger) alsmede daarvoor in aanmerking komende andere bepaÍingen worden
overgedragen aan dat samenwerkingsverband door bepalingen daarover op te nemen in het huishoudelijk regiement en in een

overeenkomst met dat samenwerkingsverband.

Leden en donateurs

Artikel 4

L De vereniging kent leden en donateurs,

2. Ieder kan lid worden van de vereniging mits híj ofzii voldoet aan de volgende voorwaarden:

a. men moet instemmen met en bereid zijn tot medewerking aan het verwezenlijken van het doel der vereniging;

b. men moet ten minste de leeftijd van achttien (18) jaren hebben bereikl;

c. men moet te Zoetermeer of in de omliggende gemeenten woonachtig zi.jn.

3. Donateur wordt ieder die de vereniging geldelijk ofanderszins wil steunen, zonder lid te willen ofkunnen zijn.

4. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden en donateurs zijn opgenomen.

5. De algemene vergadering kan leden die zich voor de vereniging zeer verdiensteli.fk hebben gemaakl benoemen tot erelid of
erevoorzitter. Aan deze eretitels zijn geen speciale rechten ofverplichtingen verbonden.

Àrtikel 5

i. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en donateurs.

2- Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

3. In het huishoudelijk reglement kunnen nadere regels worden gesteld over de procedure voor toelating.

Artikel 6

1. Het lidmaatschap eindigÍ:

a. door de dood van het lid:.



b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging namens de vereniging;

d. door ontzetting.

2. Opzegging door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van heÍ boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn

van vier weken en voorts slechts conform de bepalingen die in de wet zijn vastgelegd.

3. Opzegging namens de vereniging gsschiedt door het bestuuÍ en kan plaatsvinden wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen
aan de vereisten van het lidmaatschap als bepaald in artikel 4, wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de verenigilrg niet

nakomt, alsook warmeer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Ontzetting geschiedt door het bestuur en kan plaatsvinden op grond van de in de wet genoemde redenen en volgens de in de wet

vastgelegde procedures.

5. De rechten en verplichtingen van een donaÍeur kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beeindigd behoudens daÍ

dejaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd bliift.
6. Opzegging van het donateurschap nÍrmens do veÍeniging geschiedt door het bestuur.

Geldmiddelen
Artikel 7
1. De inkomsten der vereniging bestaan uit de bijdragen van leden en donateurs, erfttellingeq legaten, schenkingen, subsidies en

toevallige baten.
2. Leden en donateurs worden geachtjaarlijks bij te dragen in de exploitatiekosten van de vereniging. Het bestuur kan, gelet op de

exploitatiekosten van de vereniging alsmede gelet op de verplichte afdracht aan de landelijke organisatie van Vrijzinnige
Protestanten in Nederland, een minimumbijdÍage vasÍstellen.

3. Voor zover de leden minder dan de bedoelde minimumbijdrage betalen kan het bestuur voorstellen dat zij worden ingedeeld btj de

categorie donateur.
4. Tijdens een algemene vergadering, te houden binnen zes (6) maanden na afloop van het boe(iaar (behoudens verlenging van deze

termijn door de algemene vergadering) dienen hetjaarverslag en dejaarrekening ter goedkeuring aan de algemene vergadering te

worden voorgelegd.
In deze vergadering woídt uit de leden van de vereniging, niet zijnde bestuurslid een kascontrolecommissie benoemd, die bestaat

uit twee leden en een reservelid.
Een lidvan de vereniging kan slechÍs twee achtereenvolgende jaren zittnghebben in de kascontrolecommissje. Na een

onderbreking van een jaar oflanger is herbenoeming mogelijk.
5. Het boekjaar is gelijk aan hetkalende{aar.

Bestuur

Artikel I
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie doch bij voorkeur vijfpersonen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De

benoeming geschiedt uit de leden.
2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één ofmeer bindende voordrachten. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn

bevoegd zowel het bestuur als tien ofmeer leden. De voordracht door het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering
medegedeeld. Een voordacht door tien ofmeer leden moet vóóÍ de aanvang van de vergadeÍing sshÍifteltjk btj het bestuur zijn
ingediend.

3. Is geen voordracht opgemaakg dan is de algemene vergadering vrij in de keus.

4. Indien er meer dan een bindeÍlde voordracht is, geschiedt de benoeming uit die vooÍdrachtex.
5. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering als zodanig benoemd. Het bestuur wijst uit zljn midden een secretaris en

een penningneester aan en regelt eventuele tijdelijke vervanging.
6. De leden van het beshrur worden benoemd yoor een periode van driejaar. Een aflredend bestuurslid is onmiddellijk

herbenoembaar. Een bestuuÍslid verliest zijn f,mctie door beeindiging van het lidmaaÍschap, opzegging of ontslag door de

algemene vergadering conform Burgerlijk Wetboek, deel 2, Artikel 37,lid 6.

7. ln tussentijdse vacatures mag door het bestuur zelf worden voorzien door middel van een tijdelijke benoeming tot de

eerstvolgende algemene ledenvergadering.
L lndien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is echter verplicht zo spoedig

mogelijk een algemene yergadering te beleggen, waarin de vooÍziening van de open plaatsen aan de orde komt.

Artikel 9

1 Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur beiast met het besturen van de vereniging.
2. ln het huishoudeldk reglement kunnen regels worden opgenomen aangaande de vergaderingen en de besluitvorming door het

bestuur.
3. Het bestuur vertegenwooÍdigÍ de vereniging. Voorts komt de vertegenwoordigingsbevoegdheid toe aan de voorzitter, tezamen met

de secretaris of de penningmeester. Zij kunnen zich daarbij ieder door een schdftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen,

vervreemden ofbezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg ofhoofdelijk
medeschuldenaar veÍbindt, zich voor een derde sterk maakt ofzich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt en

voor het aangaan van geldleningen .

5. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdolen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die
door het bestuur worden benoemd.

Algemene leilenvergatlering

Artikel I0
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet ofde statuten aan het

bestuur zi.jn opgedragen.
2. Het bestuur roept de algemene Iedenvergadering bijeen, zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt, ofwanneer het daartoe volgens de

wet of de statuten verplicht is.

3. Een buitengewone algemene ledenvergadering kan worden bijeengeroepen, indien ten minste vijf(5) leden daartoe een

schriftelijk verzoek indienen bij het bestuur, dat binnen een maand aan dit verzoek dient te voldoen, bij gebreke waarvan bedoelde

leden conform de wettelijke bepalingen het recht hebben zelf tot het beleggen van de verzochte vergadering over te gaan.



6.
7.

4. Een oproep voor een algemene ledenvergadering geschiedt schriftelijk door het bestuur door bekendmaking van dag, uur, plaats
en de te bespreken onderwerpen en eventuele tekstvoorstellen in het orgaan van de vereniging, dan wel door het verzenden van de

opÍoepen aan de adressen van de leden en donateurs volgens het lsdenregister.
5. Toegang tot de algernene ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging en alle donateurs. Geen toegang hebben

geschoÍste leden en geschorste bestuursleden, Íenzij heÍ besluit tot schorsing wordt behandeld, in welk geval de geschorste

bevoegd is daarover het woord te voeten.
Over toelating van andere dan in lid 5 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. E€n lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd

ander lid laten uitbrengen. Een lid kan ter vergadering voor màximaal twee andere leden esn stem uitbrcngen. Birj schriftelijke
stemming geldt dat blanco, onjuist en/ofonvolledig ingevulde stembriefes ongeldig zijn.
Voor zover de wet eil de statutsn niet aÍlders bepalen, worden de besluiten van de algemene yergadgring genomen met volstrekte
meerderheid van stemmen. Staken de stemmen over een voorstsl niet rakende de verkiezing van person€n, dan is het verworpen.
Indien bij de vertJezag van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft vuloegen, dan vindt een tweede stemming plaats.

Indiar alsdan wederom nismand de volstrekte meerderheid heeft gekegen, dan vinden herstemmingen plaats totdat één persoon
de volstrekte meerderheid heeft verkregen hetzij tussen twee persooen is gestemd en de stemmen staken. In dat geval beslist het
lot,
Bij de hiervoor genoemde herstemmingen wordt telkens gestemd op de personen op wie in de eerste en tweede stemming kon
worden gestemd, uitgezonderd de percoon op wie in de vorige stemming het geringste aantal stemmen is uitgebraclrt. Is bij de

vorige stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan beslist het lot op wie van die personen

geen stemmen meeÍ kunnen worden uitgebracht.

Voorganger

Artikel 11

De geestelijke leiding van de vereniging en haar leden berust bii een voorganget die als zodanig is beroepen casu quo benoemd na
goedkeuring door de algemene ledenvergadering. De yoorgangeÍ heeft tot taak om - in overeenstemming met de doelstelling - zowel de

vereniging als geheel als de individuele leden te adviseren, te motivereÍr en te assisteren. De werkzaamheden van de voorganger der
vereniging worden nader geregeld bij overeenkomst gesloten tussen de vereniging en de vooÍgangeí.

Wijziging statuten

Artikel 12

1. In de statuten van de vercfliging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene ledenvergadering,
waartoe is opgeroepe[ met de mededeling dat aldam wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping
tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste veortien dagen.

2. Zij die de oproeping tot ds algemene vergadering ter behandeling van een vooÍstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten
ten minste veertien dagen vóór de vergadering een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is

opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering
wordt gehouden.

3. Het bepaaíde in de eerste twee leden is niet van Íoepassing indien in de algemene ledenvergadering alÍe leden aanwezig of
vertegenwoordigd zljn en het besluit tot staÍutenwijziging met aigemene stemmen wordt genomen.

4. Voorstellen tot wijziging vafl de stduten kunnen geschieden door het bestrrur of door ten minste tien leden. In het laatste geval

dienen de voorstellen ten minste een maand vóór de behandeling te worden ingediend bij het besfi:ur en zo spoedig mogelijk aan

de leden te worden bekendgemaakt.
5. Een besluit tot statutenwijziging behoeft teí minste tweelderde van de uitgebrachte geldige stemmen.

6. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadd hiervan een notariële akte is opgemaakÍ. Tot het doen verlijden van de akte
is ieder bestuurslid bevoegd. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten te doen
inschrijven in het daartoe bestemde register gehouden door de Kamer van Koophandel in het gebied waar devercnignghaar zetel
heeft.

Reglementen

Artikrl 13

1 De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen, waarin nadere regels zijn vastgelegd over bepalingen in
deze statuten en alle onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt-

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook \ryaaÍ die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
3. Desgewenst kan de algemene ledenvergadering ook andere reglementen vaststellen.

Ontbinding
Arfikel 14

1. Ontbinding van de vereniging is mogelijk bij besluit van de algemene vergadering gsnomen op voorstel van het bestuu ofvaÍr
ten minste tien leden, in een vergadering waarin ten minste twee / derde deel van de leden aanwezig ofvertegenwoordigd is en
met een stemmenmeerderheid van twee / derde deel van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

2. Is het vereiste aantal leden niet awrwezig dan wordt binnen eenentwintig dageq dosh niet binnen zeven dagen een tweede
algemene vergadering gehouden, welke ongeacht het aanÍal aanwezige en vertegenwoordigde leden het voorstel tot ontbinding
kan aannernen met een meerderheid van ten minste twee / derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

3. Het in de leden één, twee, drie en vier van artikel 12 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding.
4. Indien bij een zodanig besluit geen andere regels zijn gesteld, geschiedt de liquidatie door hèt bestuur. Een besluit tot ontbinding

wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn.
5. Aan het batig saldo na vereffening wordt door de algemene ledenvergadering een bij de doelstelling passende bestemming

gegeven. Het batig saldo zal niet kunnen worden verdeeld onder de ten tdde van de ontbinding nog aangesloGn leden. Wordt geen

andere passende bestemming gevonden, dan vervalt het batig saldo aam de Provinciale Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in
Zuid-Holland.

Verplichtingen der leden

.drtikel 15



l De leden zijn verplicht zich te houden aan de op grond van de statuten ofreglementen der vereniging genomen besluiten.
2. De leden worden geachtjaadijks een financiele bijdrage te lsveren, zoals omschreven in artikel 7.

§lotbepaling
ArÍikel 16

1. BrJ verschil van mening over enig artikel in de shfuten of reglementen van ds vercniging beslist het besfuur.

2. Béroep hierop is mogelijk in de eerstvolgeRde reguliere algemene vergadering.
3. In de gevallen waarin de wet ofde statuten niet vooÍzien, beslist het bestuuÍ; het best.uur legt hierover verautwoording afin de

eerstvolgendq algemene vergadering.
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