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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
VERENIGING EVANGELISATIE & REKREATIE

Heden, vier maart tweeduizend elf, verscheen voor mij, mr. Gerrit iVluider, notaris te
Leeuwarden:

—

mevrouw Johanna Wilhelmina Meijer, geboren in de gemeente Opsterland op zes
maart negentienhonderd drie en tachtig, wonende te 8428 HL Fochteioo, Noordeinde—
27, houdster van een rijbewijs met nummer 3337519432, geldig tot twaalf september—
tweeduizend zestien,^

—

•

te dezer zake handelend in haar hoedanigheid van secretaris van het bestuur van d e —
statutair te Bunschoten gevestigde vereniging: "Vereniging Evangelisatie &^
Rekreatie", kantoorhoudende te 8023 VN Zwolle, Van Galenstraat 25, ingeschreven in
het handelsregister onder nummer 40506277, en deze vereniging als zodanig
rechtsgeldig vertegenwoordigende,
Vereniging Evangelisatie & Rekreatie hierna ook te noemen: de vereniging.-

De comparante, handelend ais gemeld, gaf vooraf te kennen:^
1.

genoemde vereniging: "Vereniging Evangelisatie & Rekreatie", werd opgericht op dertig
september negentienhonderd twee en zeventig, waarbij de statuten wel op schrift
werden gesteld, maar niet werden vastgelegd in een notariële akte;

2.

de statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte, op twee en twintig maart negentienhonderd
zes en negentig verleden voor mr. Andries de Visser, notaris te Soest;

3.

de algemene ledenvergadering van de vereniging heeft blijkens een aan deze akte
gehechte kopie van de notulen in een vergadering gehouden op zes november
tweeduizend tien besloten tot de in deze akte opgenomen statutenwijziging, zoals
vereist op grond van artikel 14 lid 1 van de statuten;

4.

conform het bepaalde in artikel 14 lid 2 van de statuten zijn de adviseurs van devereniging om advies gevraagd en hebben deze positief geadviseerd;

4.

blijkens artikel 15 lid 2 van de statuten van de vereniging is ieder bestuurslidafzonderiijk bevoegd tot het doen verlijden van de akte van statutenwijziging.-

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van genoemd besluit, bijdeze de statuten van de vereniging te wijzigen en opnieuw vast te leggen als volgt:
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NAAM EN ZETELArtikel 1
De vereniging draagt de naam: VERENIGING EVANGELISATIE EN RECREATIE (E&R).Zij is gevestigd te Zwoiie.
GRONDSLAG

—
'-

Artikel 2
De vereniging heeft ais grondsiag de Bijbel als Gods onfeilbaar Woord, waarvan de drieformulieren van enigheid, zoals die onderhouden worden binnen het verband van de
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland, de hoofdsom leren.
DOEL EN MIDDELEN

^

Artikel 3
1.

De vereniging stelt zich ten doel om het evangelie van Jezus Christus te verbreiden. Zij
wil op georganiseerde en opzettelijke wijze de opdracht tot evangeliseren vervullen
jegens de mensen die door de plaatselijke evangelisatiecommissies niet of moeiiijkkunnen worden bereikt. De vereniging beoogt met deze doelstelling het algemeen nut te
dienen.

2.

_

De vereniging tracht dit doel te bereiken door middel van centraal georganiseerde
projecten. Ook kan de vereniging steun verlenen aan een project, georganiseerd vanuit
een plaatselijke kerk.

3.

—

De kosten van het werven van geld en de beheerkosten moeten in redelijke verhouding
staan tot de bestedingen.

4.

—

—

De vereniging heeft nadrukkelijk geen winstoogmerk.

Artikel 4

-

Evangelisatie en Recreatie projecten zullen nergens plaats hebben zonder overleg met en—
toestemming van de kerkenraad ter plaatse waar de activiteiten worden ondernomen.

•

LEDEN

,

Artikel 51.

a. Als leden komen in aanmerking zij, die belijdend lid zijn van één van deGereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Christelijke Gereformeerde Kerken of deNederlands Gereformeerde Kerken en zij, die te kennen geven dat zij spoedig—
openbare belijdenis van hun geloof in een van deze kerken willen afleggen.
b. Voor leden afkomstig uit een andere kerk dan in lid 1a genoemd, staat
lidmaatschap open wanneer er een zusterkerkrelatie is aangegaan met één van de
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Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.c.

Van elk lid wordt verwaoht dat hij een geloofsverklaring ondertekent. Dezeverklaring is opgesteld op grond van de drie formulieren van enigheid, zoals die
onderhouden worden binnen het verband van de Gereformeerde Kerken
vrijgemaakt.

d.

•

—

De inhoud van de geloofsverklaring wordt ter advies voorgelegd aan de adviseurs—
en vastgesteld door de algemene vergadering.

2.

•

De vereniging kent versohillende projeoten. leder lid is verplicht zioh bij een project of—
landelijke werkgroep/commissie aan te sluiten en daarbinnen actief mee te werken aan
de verwezenlijking van het doel van de vereniging.

•

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 6
1.

.

Het lidmaatschap eindigt;a. door schriftelijke opzegging van het lid;—
b.

door schriftelijke opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer
een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten—
gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging nietnakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden
het lidmaatschap te laten voortduren;

c.

—

door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met
de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging o p —
onredelijke wijze benadeelt;

d.

door overlijden van het lid.

—

2.

Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

3.

Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

4.

Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat-

—

redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten—
voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat de betrokkene—
binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open—
op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het
besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en
hangende het beroep is het lid geschorst.
GELDMIDDELEN

^
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Artikel 71.

Het vermogen van de vereniging wordt gevormd door contributies, subsidies, giften,legaten, hetgeen door erfstelling verkregen wordt, alsmede andere baten.

2.

Het vermogen van de vereniging wordt zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, doch voor—
ten minste negentig procent (90 %) aangewend voor de directe verwezenlijking van het
doel van de vereniging.

3.

—

De vereniging mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de—
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de—
instelling.

4.

—

De volgende vermogensbestanddelen worden als vermogen aangemerkt nodig voor de
continuïteit:

—

a. vermogen (of bestanddelen daarvan) dat is verkregen als legaat (via een erfenis,—
welke erfstelling slechts door de vereniging kan worden aanvaard onder voorrechtvan boedelbeschrijving) of schenking, waarvan de erflater of schenker heeft
bepaald dat slechts de rendementen uit dat vermogen mogen worden gebruikt voor
het doel van de vereniging (stamvermogen);
b.

vermogensbestanddelen waarvan de instandhouding voortvloeit uit de doelstellingvan de vereniging;

c.

•

-^

vermogensbestanddelen die nodig zijn voor het realiseren van de doelstelling.

Tevens is het vormen van een continuïteitsreserve toegestaan indien dit nodig is om de
continuïteit van de werkorganisatie van de vereniging te kunnen waarborgen.
BESTUUR - BESTUURSFUNCTIES - BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
Artikel 8
1.

Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, die door de algemene vergadering
worden verkozen. De verkiezing geschiedt uit de leden. De benoeming geschiedt doorhet bestuur. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

2.

Het bestuur kent tenminste de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester.
Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.

3.

Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelingen aangaande de vergaderingen
van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

4.

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor de door hen verrichtewerkzaamheden in het kader van het besturen van de vereniging. Ook anderszins
mogen de leden van het bestuur geen middelen aan het vermogen van de vereniging-
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onttrekken De bestuursleden kunnen wel een onkostenvergoeding ontvangen die niet—
bovenmatig is.
5. Van de bestuursleden mag, om de onafhankelijkheid van het bestuur te waarborgen,—
ten minste twee/derde gedeelte geen bloed- of aanverwant zijn tot en met de vierde
graad zowel onderling als ten opzichte van de overige bestuursleden. Bij de beoordeling
van aanverwantschap worden in dit artikel samenwonenden gelijkgesteld met
aanverwanten. De bestuursleden voor wie een vorenbedoelde aanverwantschap geldt,
dienen altijd in het bestuur een minderheid te vormen. Het bestuur benoemt indien
nodig zo spoedig mogelijk één of meerdere extra bestuursleden.
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP - SCHORSING
Artikel 9
1.

Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde—
door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst Een schorsing die niet—
binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het
verloop van die termijn.-

2.

De zittingstijd en herbenoembaarheid van een bestuurslid wordt geregeld bij
huishoudelijk reglement—

3.

Het bestuurslidmaatschap eindigta. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;b.

door bedanken.

^

——

BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGINGArtikel 10
1.

Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen—
van de vereniging. Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid over de projecten,—
werkgroepen en commissies. Het bestuur beheert de eigendommen, fondsen en
geldmiddelen van de vereniging.^

2.

Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het
is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin—
de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt

3.

Het bestuur is, mits de goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tebesluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden, ofbezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging
zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt—
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of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden—
gedaan.
4.

Onverminderd het in de laatste volzin van lid 3 bepaalde wordt de vereniging in e n —
buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 11
1.

Het bestuur roept de algemene vergadering van de leden bijeen, zo dikwijls het dit—
wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is,doch tenminste eenmaal per verenigingsjaar.

2.

Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van de leden verplicht tot het bijeenroepenvan een algemene vergadering indien:
a. een verzoek daartoe door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot
het uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen ingediend wordt. Indien—
het aantal leden van de vereniging groter is dan éénhonderdvijftig, kan het hiervoor
bedoelde verzoek aan het bestuur steeds worden gedaan door tenminste vijftien—
leden.
b.

De algemene vergadering moet plaats vinden binnen een termijn van niet langer—
dan vier weken na indienen van het verzoek.

c.

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen
de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur—
pleegt de algemene vergadering bijeen te roepen.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 12
1.

De oproeping geschiedt schriftelijk of per e-mail aan de leden.-

2.

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd hetbepaalde in artikel 15, 16 en 17.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN
Artikel 13.
1.

Het boekjaar van de vereniging loopt van één november tot en met één en dertig
oktober.

2.

•

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles—
betreffende de werkzaamheden van de vereniging naar de eisen die voortvloeien uit-
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deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoebehorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze t e —
bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen—
worden gekend. Uit de administratie dient duidelijk te blijken:
a.

de aard en omvang van de aan de afzonderlijke leden van het orgaan van deinstelling, in casu bestuursleden, dat het beleid bepaait toekomende
onkostenvergoedingen en/of vacatiegelden;

b.

de aard en omvang van de kosten die de vereniging heeft gemaakt ten behoeve
van de werving van gelden en het beheer van de vereniging alsmede de aard e n —
omvang van de andere uitgaven van de vereniging;

3.

c.

de aard en omvang van de inkomsten van de vereniging;

d.

de aard en omvang van het vermogen van de vereniging.

Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een
balans en een staat van baten en lasten van de vereniging te maken en op papier te
stellen.

4.

Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de in lid 3 bedoelde stukken over te gaan,
deze doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant. Deze brengt
omtrent zijn onderzoek verslag uit.

5.

•

Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het hierna—
in lid 7 bepaalde.

6.

Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een
financieel verslag (jaarstukken) te overhandigen aan de inspecteur van de
Belastingdienst Oost-Brabant, te dezer zake kantoorhoudende aan de Kooikersweg 1C
te 's-Hertogenbosch. De vereniging is verplicht jaarlijks een controleformulier in te vullen
en dit binnen de gestelde termijn aan de Belastingdienst/Oost-Brabant/kantoor
's-Hertogenbosch te sturen.
De vereniging geeft op verzoek van de Belastingdienst inzage in de administratie.

7.

De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier
gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdragerworden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en
volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd
beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.^
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ADVISEURSArtikel 14
De vereniging heeft tenminste vijf adviseurs, die door het bestuur benoemd worden. Leden
kunnen kandidaten bij het bestuur voordragen. De adviseurs dienen aan dezelfde
kwaliteitseisen te voldoen als de leden van het bestuur.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 15
1.

In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan na vooraf
gevraagd advies van de adviseurs en een daartoe strekkend besluit van een algemene
vergadering van de leden, die daartoe tenminste vier weken tevoren zijn opgeroepen en
met die oproep het voorstel tot wijziging hebben ontvangen.

2.

De adviseurs dienen van te voren om advies gevraagd te zijn.

3. Wijziging van de statuten met betrekking tot de artikelen 2 en 15 kan niet plaatsvinden.4.

Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste drie/vierde van de uitgebrachte
stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig is.—

Artikel 16
1.

•

•

Is op een algemene vergadering, waarvoor wijzigingen van de statuten als agendapunt
is vermeld, niet twee/derde van de leden aanwezig, dan wordt uiterlijk acht maanden,—
maar niet vroeger dan een maand daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en—
gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde i s —
geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten, mits met een
meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. In de
oproep tot deze vergadering moet opnieuw het voorstel tot statutenwijziging zijn
vermeld.

2.

———^

Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is

•

opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
ONTBINDING
Artikel 17
1.

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.—
Het bepaalde in artikel 15 en in artikel 16.1 is van overeenkomstige toepassing. Bij de—
oproep tot de betreffende algemene vergadering dient te worden vermeld dat aldaar de
ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld.

2.

Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het
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bestuur.3.

Het batig saldo na vereffening vervalt aan het evangelisatie deputaatschap van deGereformeerde Kerken vrijgemaakt dat daartoe door haar synode is aangesteld.—

4.

De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan—
de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan
opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.

BELEIDSPLAN
Artikel 18

— — ^

De vereniging stelt een actueel (meerjarig) beleidsplan op, dat inzicht geeft in de door d e —
vereniging te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van
het vermogen van de vereniging en de besteding daarvan.
Onder beleidsplan wordt begrepen een geschrift waarmee inzicht wordt gegeven in de wijze
waarop uitvoering zal worden gegeven aan de doelstelling van de vereniging.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 19—

•

1.

De algemene vergadering kan één of meer huishoudelijke reglementen vaststellen.

•

2.

Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, voor zover die dwingend—
recht bevat, noch met de statuten.-

SLOTBEPALING

^

Artikel 20
De vereniging geeft wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de status van algemeen nut—
beogende instelling (ANBI), zoals wijziging in de doelstelling, de samenstelling van het
bestuur, de beloningen en/of vacatiegelden, of de besteding van een eventueel positief
saldo bij opheffing, door aan de Belastingdienst Oost-Brabant/kantoor 's-Hertogenbosch.—

De comparante is mij, notaris, bekend.WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Drachten op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en toelichting daarop aan de comparante,
heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op
volledige voorlezing geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing—
door de comparante en mij, notaris, ondertekend.^
Volgt ondertekening.
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UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT.

