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IV.1  BEPALINGEN BEHORENDE BIJ HET VERKRIJGEN VAN 
HET GASTLIDMAATSCHAP 
 
BIJLAGE BIJ ARTIKEL 1a LID 1 VAN HET HUISHOUDELIJK 
REGLEMENT 
 
Artikel 1. 
  Een gemeente die gastlid van de Bond wenst te worden, dient een daartoe 
strekkend en met redenen omkleed verzoek in bij het comité. Het door de 
betreffende gemeente ingediende verzoek dient de volgende gegevens te bevatten: 
 
a. naam, grondslag en doel van de gemeente; 
b. statuten en huishoudelijk reglement van de gemeente; 
c. namen en adressen van voorzitter, secretaris en penningmeester van de 

kerkenraad en de wijze waarop de gemeente tegenover derden wordt 
verbonden; 

d. een verklaring dat de aanvraagster bekend is met de statuten en het 
huishoudelijk reglement van de Bond en bereid is deze zorgvuldig na te leven; 

e. een opgave van het aantal belijdende leden en het aantal doopleden van de 
gemeente. 

 
Artikel 2. 
  De gemeente kan als gastlid tot de Bond worden toegelaten, nadat een 
desbetreffend voorstel van het comité door de jaarvergadering is goedgekeurd. 
 
Artikel 3. 
  Het gastlid heeft de volgende rechten: 
a. deelname aan alle activiteiten van en in de Bond; 
b. het bijwonen van bondsvergaderingen en het recht daar als gast het woord te 

voeren; 
c. het gebruik van de naam Vrije Evangelische Gemeente. Dit recht vervalt 

indien het gastlidmaatschap niet wordt omgezet in een lidmaatschap van de 
Bond. 

 
Artikel 4. 
  Het gastlid heeft de volgende verplichtingen: 
a. de gemeente en de eventueel aan de gemeente verbonden predikant houden 

zich aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de Bond. Dit geldt 
met name voor het beroepingswerk; 

b. de gemeente betaalt 50 % van de in artikel 2 van het huishoudelijk reglement 
genoemde bijdrage; 
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c. de gemeente werkt mee aan al datgene wat een goede kennismaking met de 
Bond bevordert. 

 
Artikel 5. 
  De eventueel aan de gemeente verbonden predikant kan eerst dan beroepbaar 
gesteld worden als de gemeente daadwerkelijk lid van de Bond is geworden. 
  Voor het overige is artikel 11 lid 1e huishoudelijk reglement van toepassing. 
 
Artikel 6. 
  Om een goede kennismaking te bevorderen stelt het comité een 
begeleidingscommissie in, bestaande uit twee personen uit twee verschillende 
gemeenten in de Bond, twee personen uit de gemeente die gastlid van de Bond is 
geworden en een lid van het comité. De commissie heeft tot taak mogelijkheden 
aan te dragen om het kennismakingsproces tussen het gastlid en de 
bondsgemeenschap te bevorderen. De commissie rapporteert jaarlijks aan het 
comité. Aan het eind van de gastlidmaatschapsperiode brengt de commissie advies 
uit aan het comité over een eventuele lidmaatschapsaanvraag. 
  


