
Statuten van de 
Vereniging van Vrijzinnige Hervormden 

"ONZE ROEPING GETROUW" 
gevestigd te Sliedrecht 

Naam, zetel, duur. 
Artikel 1. 

De vereniging draagt de naam: Vereniging van Vrijzin
nige Hervormden "Onze Roeping Getrouw" en is geves
tigd te Sliedrecht. 
De vereniging, opgericht op 24 oktober 1929, laatste~ 
lijk aangegaan op 1-4-1964 is thans voor onbepaalde 
tijd aangegaan. 
Het verenigingsjaar loopt van 1 april tot en met 
31 maart. 

Doel 
Artikel 2. 

De vereniging stelt zich ten doel de godsdienstige 
en kerkelijke belangen der Vrijzinnige Hervormden 
ter plaatse te behartigen. 
Om deze doelstelling te realiseren is de mogelijk
heid aanwezig om te komen tot de vorming van diverse 
onderafdelingen, die elk op eigen wijze gestalte 
kunnen geven aan het vri,izinnige element de Vereni
gl.ng. 

Artikel 3. 

Zij tracht haar doel langs wettige weg te bereiken 
door: 
a. het houden van samenkomsten en vergaderingen; 
b. daar waar dit voor het doel bevorderlijk is 

samenwerken met geestverwante groepen; 
c. en al~e andere wettige middelen, die voor het 

doel bevorderlijk kunnen zijn. 



Li.d.mae.tschap 
Artikel lf. 
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De vereniging bestaat uit: 
a. gewone leden; 

·b. donateurs. 

Artikel 5. 

Zij, die lid van de vereniging wensen te worden, mel
den zich aan bij een van de leden van het bestuur. 
Om als lid te kunnen worden aangenomen, moet men de 
leeftijd van 18 jaren pebben bereikt en instemmen met 
het doel der vereniging en bereid zijn de minimum-con
tributie te betalen. Wie minder dan de minimum-contri
butie betaal t, wordt aangemerkt als donateur. 

Artikel 6. 

Het lidmaatschap eindigt: 
a. door te bedanken, schriftelijk in te dienen bij 

het bestuur. Dit kan alleen gebeuren tegen het 
einde van een verenigingsjaar, met inachtneming 
van een termijn van minstens een maand; 

b. door overlijden; 
c. door niet betalen van contributie; 
d. door het ;i.n strijd handelen met het doel der 

vereniging. 
In het laatste geval eindigt het lidmaatschap slechts 
krachtens besluit der ledenvergadering, genomen met 
2/3 der uitgebrachte geldige stemmen. 

Bestuur 
Artikel 7. 

Het bestuur der vereniging bestaat ui t tenminste 3 
leden. Zij worden uit en door de gewone leden geko
zen. De wijze van aftreden en de nadere regeling 
der werkzaamheden van het bestuur worden bij huis
houdelijk reglement geregeld. 
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f'..:ctikel.Jh 

Aan het bestuur is de leiding van de veren1g1ng opge
dragen. Het neemt die maatregelen, die naar zijn oor
deel bevorderlijk zijn voor de bloei van de vereni
ging en het bereiken van haar doel. 
Voorzitter en secretaris vertegenwoordigen gezamenlijk 
de vereniging in en buiten rechte. 

Artikel 9. 

Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter het 
nodig oordeelt of 2 bestuursleden het verlangen. 
De voorganger(ster) woont de bestuursvergadering bij. 
Hij (Zij) heeft daarin een adviserende stem. 

Ledenvergadering 
Artikel 10. 

Een ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het 
bestuur der vereniging: 
1. jaarlijks zo mogelijk in de maand april; 
2. zo dikwijls als het bestuur nodig acht; 
3. op schriftelijke aanvrage, met opgave van redenen, 

van minstens 10 leden, in welk geval de vergadering 
zal worden gehouden binnen een maand daarna. 

Tot de stemgerechtigden op een ledenvergadering beho
ren uitsluitend de gewone leden. 

Stemming 
Artikel 11. 

Alle besluiten, zo van leden - als van de bestuurs
vergaderingen, worden genomen bij meerderheid van de 
uitgebrachte geldige stemmen. 

Geldmiddelen 
Artikel 12. 

De geldmiddelen der vereniging bestaan uit contri
buties, bijdragen, collecten, subsidien, giften, erf
stellingen, legaten en andere baten. 
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Statutenwijziging 
Artikel 13. 

Een voorstel tot wijziging dezer statuten kan alleen 
door het bestuur of schriftelijk door tenminste 10 

.leden worden ingediend. 
Omtrent een zodanig voorstel kan alleen een beslissing 
worden genomen in een tot dat doel bijeengeroepen le
denvergadering. 
Het besluit tot wijziging dezer statuten behoeft de 
meerderheid van tenminste 2/3 van de ter ledenverga
dering uitgebrachte geldige stemmen. 

Ontbinding en vereffening. 
Artikel 14. 

Een voorstel tot ontbinding der vereniging kan al
leen door het bestuur of schriftelijk door tenmin
ste 10 leden worden ingediend •. 
Omtrent een zodanig voorstel kan alleen een beslis
sing worden genomen in een tot dat doel bijeengeroe
pen ledenvergadering, waarin teP~nste 2/3 van het 
aantal leden aanwezig moet zijn. 
Het besluit tot ontbinding der verenigir.g behoeft 
een meerderheid van tenmanste 3/4 van de ter leden
vergadering uitgebrachte geldige stermnen. 
Zijn er minder dan 2/3 van het aantal leden aanwe
zig, dan wordt binnen 1tr dagen een nieuwe ledenver
gadering belegd, waarin tot ontbinding der vereni
ging kan worden besloten met 3/4 van de ter leden
vergadering uitgebrachte geldige stemmen. 

Artikel 15. 

In de ledenvergadering, waarin tot ontbinding der 
vereniging is besloten, wordt tevens geregeld, welke 
bestemming aan haar bezittingen zal worden gegeven. 
Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor 
door de ledenvergadering te bepalen zodanige doel
einden als het meest met het doel der vereniging 
overeenstemmen. 

Slotbepa1ingen 
Artikel 16. 
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Alle onderwerpen, waarin d~ze statuten niet of niet 
volledig voorzien, worden geregeld of nader geregeld 
bij huishoudelijk reglement. 
Dit reglement mag niet in strijd zijn met deze statu
ten of de bepalingen der wet. 

Aldus vastgesteld in de ledenverga
dering van 27 april 1979. 

C.A. v.d. Graaf, voorzitter. 

J. Smit~orijn, secretaresse. 
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Huishoudelijk reglement van de 
Vereniging van Vrijzinnige Hervormden 

"ONZE ROEPING GETROUW" 
gevestigd te Sliedrecht 

Afdeling I. 

Van gewone leden en donateurs. 

Artikel 1. 

Alle leden hebben het recht voorstellen te doen in het 
belang der vereniging. 

Artikel 2. 

Tot de stemgerechtigden op een ledenvergadering be
horen uitsluitend de gewone leden. 

Artikel 3. 

Gewone leden der vereniging betalen minstens f 50.
per jaar. Donateurs zijn zij die met het doel der 
vereniging instemmen en haar, zonder medezeggenschap 
te verlangen in haar zaken, wensen te steunen. 
Donateurs zijn ook zij die minder dan f 50.- contri
butie per jaar betalen, en instemmen met het doel der 
vereniging. 

Afdeling II 
Van het bestuur 
Artikel 4. 

De bestuursleden hebben drie jaar zitting. 
Elk jaar treedt 1/3 gedeelte van hen af volgens een 
door het bestuur op te maken rooster. Dit 1/3 gedeel
te is slechts eenmaal direct herkiesbaar. 
In een tussentijds ontstane vacature wordt voorzien 
in de eerstvolgende ledenvergadering. 

\) 

t) 

,, 
I' 
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Artikel 5. 

Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, 
een secretaris en een penningmeester. De overige be
stuursleden treden zo nodig als plaatsvervanger op. 

Artikel 6. 

De voorzitter is met de secretaris en de penning
meester belast met de dagelijkse·leiding van zaken 
en vormt met hen bet dagelijks bestuur. Hij leidt 
alle bestuurs- en ledenvergaderingen en stelt in 
overleg met de secretaris de agenda dier vergade
ring vast. 

Artikel 7. 

De secretaris is belast met het uitschrijven der 
vergaderingen; het bijhouden van de notulen van de 
bestuurs- en ledenvergaderingen; het voeren van de 
correspondentie. 
Hij ontvangt de inkomende stukken en ontwerpt en 
verzendt de uitgaande stukken, waarvan hij copie 
neemt en zorgt voor het archief. 
Hij maakt elk j aar een verslag op van de toestand 
der vereniging en houdt een rooster van aftreden 
der bestuursleden bij. 

Artikel 8. 

De penningmeester is belast met bet voeren van het 
geldelijke beheer der vereniging; 
met het bijhouden van een lijst v~n gewone leden en 
~~e~; -
het innen van de contributies en andere inkomsten en 
bet doen van de uitgaven; 
het opmaken van de rekening en verantwoording van bet 
afgelopen verenigingsjaar en de b~groting voor bet 
volgende verenigingsjaar. 
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Art~kel 9. 

Alle stukken van de vereniging uitgaande worden door 
de voorzitter en de secretaris getekend. 

Artikel 10. 

Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoeringen 
van de besluiten van de ledenvergadering en van het 
bestuur. 

Afdeling III 
Vergadedngen 

a. van de ledenvergaderi~ 
Artikel 11. 

Oproepingen met vermelding van de te behandelen pun
ten voor de ledenvergaderingen worden door de secre
taris tenminste vier dagen van te voren verzonden aan 
alle gewone leden en donateurs. 

Artikel 12. 

Op de agenda van de in ·artikel 10 der statuten ge
noemde jaarvergadering moeten de volgende punten van 
behandeling voorkomen: 
a. jaarverslag van de secreatris; 
b. rekening en verantwoording van de penningmeester 

over het afgelopen verenigingsjaar; 
c. vaststelling begroting voor het kom.ende vereni

gingsjaar; 
d. verkiezing bestuursleden. 

b. van de bestuursvergaderingen 
Artikel 13. 

Oproepingen voor de bestuursvergaderingen worden met 
vermelding van de te beh~ndelen punten minstens vier 
dagen tevoren door de secretaris aan de leden verzon
den, spoedeisende gevallen uitgezonderd. 
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Artikel 14. 

Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls een der 
leden van het dagelijks bestuur dit nodig acht. 

c. van de wijze van stemmen 
Artikel 15 ~-

In de vergadering worden aile beslui ten __ genomen bij 
meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. 
Over zaken wordt mondeling, over personen schrifte
lijk gestemd. 
Indien niemand ter vergadering zich daartegen verzet 
kan een voorstel ook bij acclamatie worden aangenomen. 
Als het over zaken gaat wordt, bij staken van stemmen, 
een tweede stemming gehouden. 
Staken de stemmen bij de tweede stemming, dan wordt 
het voorstel, indien het een ledenvergadering betreft, 
geacht te zijn verworpen; betreft het een bestuurs
vergadering, dan beslist de stem van de voorzitter. 
Bij het stemmen over personen wordt, wanneer iemand 
na de eerste vrije stenrni.ng niet de volstrel:te meer
derheid heeft verkregen, een tweede vrije stemming 
gehouden. 
Wordt ook bij die stemming de volstrekte meerderheid 
niet verkregen; dan wordt een herstemming gehouden, 
zo nodig na voorafgaande tussenstemming, tussen de 
twee personen, die de meeste stemmen op zich verenigd 
hebben. Bij het staken van de stemmen beslist ter
stond-het lot. 

Artikel 16. 

In de ledenvergadering kunnen met volstrekte meer
derheid van stemmen alleen besluiten worden genomen 
omtrent zaken, welke op de agenda vermeld staan. 
De vergadering kan echter met een meerderheid van 3/4 
der uitgebrachte stemmen over het jn behandeling ko
men van yoorstellen buiten de agenda beslissen, tenzij 
zij wijzigingen inhouden van de statuten of de ant
binding der vereniging betreffen. 



Afde~ine; IV 
Commissies 
Artikel 17. 
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Voor het nazien der rekening en verantwoording van de 
penningmeester wordt een commissie van drie personen 
benoemd, die door de ledenvergadering worden aar~ewe
zen, tenzij de ledenvergadering de aanwijzing aan de 
voorzitter overlaat. Elk jaar treedt een van deze le
den af~ volgens een door het bestuur op te maken roos
t~. 

Op de jaarvergadering brengt de commissie verslag uit 
van haar bevindingen en stelt de vergadering voor de 
penningmeester al dan niet te dechargeren voor zijn 
beheer. 

Afdeling V 
Reg1ementwijzigingen 

Artikel 18. 

Een voorstel tot wijziging van dit reglement kan al
leen schriftelijk worden ingediend door het bestuur 
of door tenminste 10 leden. 
Omtrent een zodanig voorstel kan alleen een beslis
sing worden genomen in een tot dat doel bijeengeroe
pen ledenvergadering. 
Ret besluit tot wijziging van dit reglement behoeft 
een meerderheid van tenminste 2/3 van de ter leden
vergadering uitgebrachte geldige stemmen, 

Afdeling VI 
Slotbepalingen 
Artikel 19. 

In gevallen, niet voorzien in dit reglement, voorziet 
het bestuur. 

Aldus vastgesteld in de ledenverga
dering van 27 april 1979. 

C.A. v.d. Graaf, voorzitter. 

J. Smit-Morijn, secretaresse. 


