
ed.2012/14 hfdst.IIa 1

IIA   STATUTEN VAN DE BOND VAN VRIJE EVANGELISCHE 
GEMEENTEN IN NEDERLAND 
 
NAAM EN ZETEL 
 
Artikel 1. 
Lid 1. 
  De Vrije Evangelische Gemeenten  in Nederland verbinden zich op de hierna te 
noemen voorwaarden tot  een Bond, die de naam draagt: Bond van Vrije 
Evangelische Gemeenten in Nederland, welke is gevestigd te Dordrecht. 
 
Lid 2. 
  De Bond is een kerkgenootschap en bezit dientengevolge rechtspersoonlijkheid. 
 
BEGRIPSBEPALINGEN 
 
Artikel 2.   
  Voor de toepassing van deze statuten en van het  huishoudelijk reglement wordt 
verstaan onder: 
a. Bond: de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, gevestigd te 

Dordrecht; 
b. comité: het comité van de Bond, ingesteld overeenkomstig artikel 9 van de 

statuten; 
c. gemeente: elke Vrije Evangelische Gemeente of Vereniging tot Stichting van 

een Vrije Evangelische Gemeente, die als lid van de Bond is toegelaten; 
d. deelorganisatie: elke deelorganisatie, ingesteld overeenkomstig artikel 12 van de 

statuten van de Bond; 
e. proponent: degene die door het comité beroepbaar is gesteld overeenkomstig 

artikel 11 lid 1 onder a van het huishoudelijk reglement; 
f. predikant: degene die in de Bond beroepbaar is gesteld en is geordend tot 

predikant in een gemeente overeenkomstig artikel 11 lid 6.1 van het 
huishoudelijk reglement; 

g. gemeentelijk werker: degene die in de Bond een erkenning als gemeentelijk 
werker heeft ontvangen en als zodanig in een gemeente is ingeleid 
overeenkomstig artikel 11a lid 6.1 van het huishoudelijk reglement; 

h. jaarvergadering: de jaarlijkse vergadering van de Bond, als bedoeld in artikel 13 
van de statuten. 
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GRONDSLAG 
 
Artikel 3. 
  De grondslag van de verbondenheid is die van de christelijke gemeente: Jezus 
Christus, Gods Zoon, zoals Hij in het oude testament is beloofd en in het nieuwe 
testament is geopenbaard als het Hoofd van de Gemeente en de Heiland van de 
wereld, waaraan uitdrukking wordt gegeven in de beginselverklaring van 1881 
en1885. 
 
DOEL 
 
Artikel 4. 
  Het doel van de verbondenheid is tot eer van de ene God, Vader, Zoon en 
Heilige Geest in getuigenis en dienst: 
a. uitdrukking te geven aan de geloofseenheid, door bijeenkomst, woord en 
 geschrift; 
b. uitvoering te geven aan gezamenlijke taken, waaronder het werk van zending 

en evangelisatie, de dienst aan Israël, het diaconaat, de ontwikkeling en 
instandhouding  van de gemeenten, het verzorgen van theologische 
opleidingen en het scheppen van verantwoorde bestaansmogelijkheden voor 
de predikanten en gemeentelijk werkers; 

c. gemeenschappelijke belangen te behartigen, door het scheppen en 
onderhouden van interne en externe relaties. 

 
AARD VAN DE VERBONDENHEID 
 
Artikel 5. 
  De Vrije Evangelische Gemeenten, verenigd in de Bond, erkennen elkaars 
zelfstandigheid en verplichten zich als leden van de Bond de reglementair 
genomen besluiten tot uitvoering te brengen dan wel te doen brengen.  
 
LIDMAATSCHAP 
 
Artikel 6. 
Lid 1. 
  Het lidmaatschap van de Bond houdt in dat men instemt met de grondslag en 
het doel van de Bond en bereid is de daaruit voortvloeiende verplichtingen op 
loyale wijze na te komen. 
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Lid 2. 
  Een christelijke gemeente of een rechtspersoonlijkheid bezittende Vereniging tot 
Stichting van een Vrije Evangelische Gemeente kan als lid tot de Bond toetreden  
op voorwaarde dat: 
a. een daartoe strekkend verzoek door de gemeente bij de Bond is ingediend; 
b. dit verzoek de instemming blijkt te hebben van twee gemeenten die ten minste 

vijf jaar het lidmaatschap van de Bond bezitten; 
c. dit verzoek voldoet aan de daartoe in het huishoudelijk reglement van de Bond 

gestelde voorwaarden; 
d. een desbetreffend voorstel door de jaarvergadering is goedgekeurd. 
 
Lid 3. 
  Het lidmaatschap gaat in op de eerste januari van het kalenderjaar, volgend op 
het jaar, waarin het in lid 2 onder d bedoelde voorstel is goedgekeurd. 
 
Lid 4. 
  Indien een gemeente niet meer voldoet aan het gestelde in lid 1, kan het 
lidmaatschap door de Bond worden beëindigd. 
 Een voorstel, waarin de motieven  en de voorwaarden van beëindiging zijn 
opgenomen, dient door de jaarvergadering te worden goedgekeurd. 
 
Lid 5. 
  Beëindiging van het lidmaatschap kan tevens plaats vinden op verzoek van de 
betreffende gemeente, indien: 
a. dat verzoek, voorzien van de motieven die daartoe hebben geleid, schriftelijk 

bij het comité is ingediend; 
b. wordt voldaan aan de bepalingen hieromtrent in het huishoudelijk reglement 

van de Bond; 
c. een desbetreffend voorstel door de jaarvergadering is bekrachtigd. 
  Een verzoek tot uittreding van een gemeente kan alleen dan in behandeling 
worden genomen, als binnen een periode van drie maanden voorafgaande aan de 
indiening van een dergelijk verzoek, de beweegredenen ervan op een 
gemeentevergadering met het comité zijn doorgesproken. 
 
GELDMIDDELEN EN BOEKJAAR 
 
Artikel 7. 
Lid 1. 
  Het instandhouden en functioneren van de Bond wordt overeenkomstig de 
bepalingen van het huishoudelijk reglement van de Bond gefinancierd uit: 
a. de verplichte bijdragen van de gemeenten overeenkomstig de bepalingen van 

het huishoudelijk reglement; 
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b. schenkingen en legaten; 
c. erfstellingen, welke alleen mogen worden aanvaard onder het voorrecht van 

boedelbeschrijving; 
d  renten en andere inkomsten. 
 
Lid 2. 
  Het boekjaar van de Bond valt samen met het kalenderjaar. 
 
HUISHOUDELIJK  REGLEMENT 
 
Artikel 8. 
Lid 1. 
  Hetgeen met betrekking tot de uitvoering  van de statuten  voorziening behoeft, 
wordt geregeld in een huishoudelijk reglement. 
 
Lid 2. 
  Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld bij een besluit van een 
jaarvergadering, genomen met ten minste tweederde van de uitgebrachte geldige 
stemmen. 
  Omtrent het huishoudelijk reglement mag in een jaarvergadering slechts worden 
gestemd, indien daartoe een voorstel op de agenda van de jaarvergadering 
voorkomt. Het huishoudelijk reglement, zowel als iedere wijziging daarin, treedt in 
werking op een door de jaarvergadering op voorstel van het comité bepaalde 
datum. 
 
Lid 3. 
  Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, welke in strijd zijn 
met deze statuten. 
  Voorzover bepalingen van het huishoudelijk reglement in strijd met de statuten 
mochten zijn, zijn deze nietig. 
 
COMITÉ 
 
Artikel 9. 
Lid 1. 
  De vormgeving en uitvoering van de bepalingen van de statuten en van het 
huishoudelijk reglement, alsmede van de op grond daarvan door de 
jaarvergadering genomen besluiten, worden opgedragen aan een comité. 
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Lid 2. 
  Dit comité telt zeven leden, waarvan ten minste twee predikanten of 
proponenten  en ten minste drie leden die niet tot een van deze categorieën 
behoren.   
 De leden van het comité dienen allen belijdende, niet gecensureerde leden van 
verbonden gemeenten te zijn. 
  
Lid 3. 
  Jaarlijks per 1 januari treden volgens rooster één of twee leden van het comité af, 
met dien verstande dat een zittingsperiode na vier jaar eindigt; een aftredend lid 
kan eenmaal voor een volgende periode van vier jaar herkiesbaar worden gesteld. 
Daarna is het aftredende lid gedurende een jaar daaraanvolgend niet herkiesbaar. 
In uitzonderlijke gevallen en met redenen omkleed, kan iemand door het comité 
voor een extra termijn worden voorgedragen. 
  Het lidmaatschap van het comité vervalt op de datum met ingang waarvan hij als 
lid van het comité bedankt of zodra hij onder curatele is gesteld. 
  In tussentijdse vacatures wordt uiterlijk op de eerstvolgende jaarvergadering 
voorzien. 
 
Lid 4. 
  Het comité blijft rechtsgeldig samengesteld, indien het enige vacature heeft. 
 
VERKIEZING LEDEN COMITÉ 
 
Artikel 10. 
Lid 1. 
  Voor de verkiezing van de leden van het comité kunnen de gemeenten 
kandidaten  stellen. 
 De kandidaatstelling dient in een schriftelijke mededeling te geschieden aan het 
comité. Een kandidaatstelling is slechts van kracht indien genoemde mededeling 
voor  een daartoe in het huishoudelijk reglement vastgestelde datum in het bezit is 
van de secretaris van het comité, de kandidaatstelling voldoet aan de daarvoor in 
artikel 9 gestelde vereisten en niet reeds één van de gekozen leden deel uitmaakt 
van dezelfde gemeente. 
  Indien tussentijds een ontstane vacature in het comité moet worden vervuld, 
verzoekt de secretaris de gemeenten kandidaten te stellen. In dit geval kan het 
comité in afwijking van de eerder genoemde datum, de datum en de termijn van 
indiening van de kandidaatstelling bepalen, doch niet binnen veertien dagen na 
dagtekening van het verzoek daartoe. 
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Lid 2. 
  Voor elke vacature waarvoor de gemeenten geen kandidaten hebben gesteld, stelt 
het comité ten minste één kandidaat. 
  Het comité is te allen tijde bevoegd om per vacature één kandidaat toe te voegen 
aan de gestelde kandidaten. 
  Indien per vacature slechts één kandidaat wordt gesteld, wordt deze geacht te zijn 
gekozen. De kandidaten worden schriftelijk aan de gemeenten bekend gemaakt.  
  
Lid 3. 
  Indien voor een vacature meer dan één kandidaat is gesteld, heeft ter vervulling 
van de vacature een schriftelijke stemming plaats. Het comité doet ten behoeve 
van de stemming aan elke gemeente een stembriefje toekomen, met vermelding 
van de wijze waarop en de datum voor welke het briefje kan worden ingezonden 
aan het stembureau. 
 
Lid 4. 
  Verkiezing geschiedt bij meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. Heeft 
bij de eerste stemming niemand de meerderheid verkregen, dan heeft er tussen de 
twee kandidaten, die de meeste stemmen hebben verkregen, een herstemming 
plaats, nadat, ingeval meerdere personen evenveel stemmen op zich verenigen en 
voor herstemming in aanmerking komen, door een tussentijdse stemming is 
uitgemaakt tussen welke personen de herstemming zal plaats hebben. Als bij deze 
stemming of herstemming de stemmen staken, beslist het lot. 
  Van onwaarde zijn stemmen in blanco uitgebracht of ingezonden na het 
verstrijken van de in het derde lid bedoelde termijn, of stemmen uitgebracht met 
een stembiljet, waarop enige aantekening is geplaatst. 
 
Lid 5. 
  De uitslag van de stemming wordt in de jaarvergadering bekend gemaakt. 
 
WERKWIJZE EN BEVOEGDHEDEN COMITÉ 
 
Artikel 11. 
Lid 1. 
  Het comité kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester. 
 



ed.2012/14 hfdst.IIa 7

Lid 2. 
  Het comité is tot een goede vervulling van zijn opdracht overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 9 lid 1 bevoegd tot alle passende daden van bestuur, beheer en 
beschikking. 
 
Lid 3. 
  Een vergadering van het comité, waarin niet ten minste vier leden aanwezig zijn, 
kan geen geldig besluit nemen. 
 
Lid 4. 
  De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen de Bond in en buiten rechten. 
De Bond wordt rechtsgeldig verbonden door de handtekeningen van voorzitter en 
secretaris. De penningmeester is bevoegd tot het doen van kwijting. 
 
Lid 5. 
  Ten behoeve van de werving van een medewerker bij een deelorganisatie, heeft 
deze daartoe vooraf schriftelijke instemming nodig van het comité. De 
deelorganisatie vraagt die instemming door middel van een schriftelijk 
gemotiveerd verzoek, waarbij inzicht wordt gegeven over de door de medewerker 
uit te voeren werkzaamheden, de omvang en de vermoedelijke duur van de 
functie, de voorgenomen wervingsprocedure en de wijze van financiering. 
  Het comité blijft van de werving op de hoogte en moet kunnen instemmen met 
het aangaan van de onderhavige arbeidsverhouding. 
  Een mogelijke verlenging of beëindiging van een arbeidsverhouding dient 
eveneens vroegtijdig en gemotiveerd aan het comité te worden voorgelegd. 
  Beslissingen hieromtrent worden genomen in goed  overleg tussen comité en 
deelorganisatie. 
 
Lid 6. 
  Overeenkomstig  daartoe door hem gestelde richtlijnen, kan het comité bepaalde 
bevoegdheden en werkzaamheden delegeren. 
 
Lid 7. 
  Besluiten worden bij meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen 
genomen.  Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de voorzitter anders 
beslist. 
  Over personen wordt schriftelijk gestemd. Bij stemming over personen is artikel 
10 lid 4 van overeenkomstige toepassing.  
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DEELORGANISATIE 
 
Artikel 12. 
Lid 1. 
  Een deelorganisatie is een in de Bond functionerende instelling tot het uitvoeren 
van een bepaalde taak, welke niet een incidenteel of tijdelijk karakter draagt. De 
instelling ervan behoeft de goedkeuring van de jaarvergadering. 
 
Lid 2. 
a. De bestuursleden van een deelorganisatie worden op voordracht van het 

comité gekozen door de jaarvergadering van de Bond. Zij dienen allen leden 
van een gemeente te zijn. De kandidaatstelling geschiedt in overleg met het 
bestuur van de betreffende deelorganisatie. Indien de verkiezing betrekking 
heeft op het vervullen van een open vacature, zal de voordracht van het 
comité bij voorkeur een tweetal kandidaten bevatten. 

b. De kandidaten worden schriftelijk aan de gemeenten bekendgemaakt. De 
verdere gang van zaken omtrent de kandidaatstelling wordt geregeld in het 
huishoudelijk reglement. 

c. Ter vervulling van de vacature heeft een schriftelijke stemming plaats. Het 
comité doet ten behoeve van de stemming aan elke gemeente een stembriefje 
toekomen, met vermelding van de wijze waarop en de datum voor welke het 
briefje kan worden ingezonden aan het stembureau. 

d. Van overeenkomstige toepassing is vervolgens de procedure, zoals die is 
voorgeschreven in artikel 10, de leden 4 en 5. 

e. Indien een bestuurslid van een deelorganisatie aftreedt in de loop van een 
zittingsperiode en de vervulling van de vacature in verband met het 
functioneren van de deelorganisatie naar het oordeel van het comité geen 
uitstel kan lijden tot de volgende jaarvergadering van de Bond, kan het comité, 
in afwijking van het bepaalde in lid 2a, tussentijds een schriftelijke verkiezing 
doen houden op soortgelijke wijze als is aangegeven in artikel 10 lid 3. 

 
Lid 3. 
  De deelorganisatie zal eigen statuten en/of reglementen hebben, zelfstandig 
functioneren en een eigen beheer voeren, met dien verstande, dat de 
deelorganisatie zich voegt naar het algemeen bondsbeleid van het comité. In de 
onderlinge relatie dient hierover afstemming plaats te vinden. 
 
Lid 4. 
  De jaarvergadering van een deelorganisatie vindt plaats als onderdeel van de 
jaarvergadering van de Bond. 
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Lid 5. 
  Vanwege de bijzondere relatie kan een deelorganisatie aan het comité verzoeken 
van bepaalde verplichtingen te worden vrijgesteld. Het comité stelt de 
jaarvergadering van een verleende vrijstelling in kennis. 
 
BONDSVERGADERING 
 
Artikel 13. 
Lid 1.1 
  Een bondsvergadering is een ledenvergadering van de Bond, waaronder de 
jaarvergadering.  
 In een bondsvergadering doet elke gemeente zich vertegenwoordigen door ten 
minste één afgevaardigde, die moet voorzien zijn van een geloofsbrief. 
Samenstelling en presentatie van de agenda voor een bondsvergadering geschiedt 
onder verantwoordelijkheid van het comité. 
 
Lid 1.2 
  Jaarlijks komen de bondsgemeenten in vergadering bijeen ter bespreking en 
vaststelling van het algemeen bondsbeleid. 
  Verder kan een bondsvergadering bijeengeroepen worden, indien het comité dat 
wenselijk acht of indien ten minste vijf gemeenten daartoe een gemotiveerd 
verzoek indienen bij het comité. 
  In het laatste geval zal het comité binnen één maand na ontvangst van dat 
verzoek een vergadering bijeen roepen tegen ten hoogste twee maanden daarna. 
 
Lid 2.1 
  Bij de agendering voor de jaarvergadering houdt het comité, ter beoordeling en 
bepaling van het algemeen bondsbeleid, vanuit de actuele situatie rekening met de 
volgende aandachtspunten: 
-taakstelling, comitébeleid, verbondenheid; 
-beleidsplanning, waaronder de begrotingen. 
 Zo nodig geschiedt dit in een afzonderlijke notitie. 
 
Lid 2.2 
  Gemeenten en deelorganisaties kunnen verzoeken tot behandeling van 
agendapunten/voorstellen op een jaarvergadering indienen bij het comité. 
 
Lid 3. 
  Het bijeenroepen van een bondsvergadering geschiedt door middel van een 
schriftelijke convocatie, waarvan aan elke gemeente op een in het huishoudelijk 
reglement aan te geven tijdstip ten minste één exemplaar wordt toegezonden. De 
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agenda van de ter vergadering te behandelen punten maakt deel uit van de 
convocatie. 
 
Lid 4.1 
  Een wezenlijk agendapunt, dat niet in een in lid 3 bedoelde agenda is vermeld, 
kan na verzending niet meer in de agenda worden opgenomen, resp. niet in de 
uitgeschreven vergadering worden behandeld. 
 
Lid 4.2 
  Voorstellen tot wijziging van de statuten van de Bond en voorstellen tot wijziging 
van het huishoudelijk reglement van de Bond, alsmede een voorstel tot ontbinding 
van de Bond, worden uitsluitend behandeld op een jaarvergadering. 
  Dergelijke voorstellen, welke niet in een in lid 3 bedoelde agenda zijn 
opgenomen, kunnen in datzelfde jaar niet meer in behandeling worden genomen. 
 
Lid 5.1 
  De stemming op een bondsvergadering vindt plaats overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 11 lid 7, juncto artikel 10, lid 4. 
  Het aanvaarden van besluiten en het houden van verkiezingen geschiedt derhalve 
bij meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. 
 
Lid 5.2 
  Het comité kan bepalen, dat een voorstel naar aard en inhoud voor de Bond 
zodanig principieel is, dat voor aanvaarding ervan een stemmeerderheid van 
tweederde vereist is. Deze uitzondering dient op de toegezonden agenda te zijn 
vermeld. 
 
Lid 6.1 
  In afwijking van het bepaalde in lid 5, kan een gemeente, die niet akkoord gaat 
met de in de agenda aangegeven stemmeerderheid, de vergadering verzoeken die 
te wijzigen in de andere in lid 5 genoemde stemmeerderheid. Een dergelijk 
verzoek dient uiterlijk 30 juni schriftelijk te worden ingediend bij het comité. 
 
Lid 6.2 
  De voorzitter van de betreffende vergadering brengt bij het begin van de 
behandeling van het onderhavige voorstel en voorafgaande aan de discussie, het in 
lid 6.1 bedoelde verzoek in stemming. Het verzoek wordt ingewilligd indien het 
door de vergadering wordt ondersteund door ten minste tweederde van de 
uitgebrachte geldige stemmen. 
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Lid 7.1 
  Een besluit, dat ingevolge de geldende regels op de jaarvergadering tot stand 
gekomen is, maakt vervolgens deel uit van het bondsbeleid. 
 
Lid 7.2 
  Onverminderd het bepaalde in artikel 2 van het huishoudelijk reglement, kan een 
gemeente na de totstandkoming van een in lid 7.1 bedoeld besluit, in bijzondere 
omstandigheden als genoemd in lid 7.3, zich daarvan plaatselijk distantiëren. 
 
Lid 7.3 
  Indien een gemeente de in lid 7.2 bedoelde distantie overweegt gelden daarvoor 
de volgende gedragsregels: 
a. een gemeente, die wegens principiële geloofsinzichten zich plaatselijk wenst te 

distantiëren van een genomen bondsbesluit, kan dit na de desbetreffende 
jaarvergadering door middel van een schriftelijke gemotiveerde kennisgeving 
vóór 1 januari aan het comité mededelen; 

b. op initiatief van het comité vindt hierover vóór 15 februari beraad plaats 
tussen de betreffende kerkenraad/gemeente en het comité; 

c. als de gemeente vervolgens bij haar voorgenomen besluit blijft, dient ze dat 
vóór 1 april schriftelijk aan het comité te bevestigen; 

d. een bevestiging, door een gemeente gedaan, als bedoeld onder c, blijft niet 
langer van kracht dan voor een periode van zeven jaar. 

  In het zevende jaar treedt de procedure als genoemd onder b en c opnieuw in 
werking, met dien verstande dat het onder b bedoelde overleg plaats vindt in de 
maand oktober en de gemeente, voor zover zij haar distantie handhaaft, 
vervolgens uiterlijk in de maand december een onder c bedoelde bevestiging aan 
het comité doet toekomen. 
 
FINANCIEEL VERSLAG 
 
Artikel 14. 
Lid 1. 
  Het comité is verantwoordelijk voor het houden van nauwkeurige aantekening 
van de ontvangsten en uitgaven van de Bond en voor het voeren van een 
overzichtelijke financiële administratie. Hij doet deze jaarlijks controleren door een 
ter zake kundige commissie van ten minste twee leden, die daarvoor op een 
zodanig tijdstip wordt uitgenodigd, dat zij aan de jaarvergadering haar bevindingen 
kan rapporteren. 
  De commissie is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de 
Bond. 
Het comité kan in de plaats van de genoemde commissie, deze controle doen  
instellen door een accountant. 
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  Het is degene aan wie de controle wordt opgedragen verboden hetgeen hem uit 
deze hoofde blijkt of wordt meegedeeld, verder bekend te maken dan zijn 
opdracht met zich brengt. 
 
Lid 2. 
  Het comité is aan de jaarvergadering rekening en verantwoording schuldig en 
biedt daartoe een jaarverslag aan, waarin de financiële toestand van de Bond 
duidelijk wordt weergegeven. 
  Tevens legt hij daarbij over het in lid 1 genoemde controlerapport danwel 
accountantsrapport. 
  Het verslag behoort tot de agenda van de jaarvergadering. 
 
Lid 3. 
  Het verslag bedoeld in het vorige lid behoeft de goedkeuring van de 
jaarvergadering, hetgeen volledige decharge van het comité over het betrokken 
tijdvak inhoudt. 
 
BEROEP 
 
Artikel 15. 
Lid 1. 
  Met het oog op een harmonieuze samenwerking en de onderlinge 
rechtszekerheid in de Bond dient er een mogelijkheid tot beroep te zijn. 
  Indien tussen twee partijen een zodanig geschil optreedt, dat geen mogelijkheid 
tot overeenstemming aanwezig wordt geacht of geen harmonieuze samenwerking 
meer mogelijk is, hetgeen ook het geval is, indien één der partijen een dergelijke 
mededeling doet, is beroep mogelijk overeenkomstig het bepaalde in het 
huishoudelijk reglement. 
 
Lid 2. 
  Uitgezonderd alle gevallen, waarvoor in de statuten of in het huishoudelijk 
reglement een bijzondere regeling is getroffen, kan beroep worden ingesteld in 
geval van: 
a. censuur of royement door een individueel lid van een gemeente; 
b. een ernstig gestoorde verhouding tussen predikant danwel gemeentelijk werker 

/ kerkenraad/gemeente door één der partijen; 
c. een geschil tussen twee of meer gemeenten, indien één der partijen dit strijdig 

acht met het doel van de Bond; 
d. een geschil in verband met de interpretatie of uitvoering van deze statuten of 

van het huishoudelijk reglement. 
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Lid 3. 
  Een geschil wordt geacht te zijn ontstaan, zodra één der partijen schriftelijk de 
wens tot beroep te kennen heeft gegeven. 
 
SEKSUEEL MISBRUIK IN PASTORALE- EN GEZAGSRELATIES (SMPR) 
  
Artikel 15a. 
  In geval van seksueel misbruik in pastorale- of gezagsrelaties is de 
klachtenregeling seksueel misbruik van toepassing. De regeling wordt toegevoegd 
als bijlage aan het huishoudelijk reglement. 
 
STATUTEN- EN REGLEMENTSWIJZIGING 
 
Artikel l6. 
Lid 1. 
  Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben door een besluit van een 
jaarvergadering, genomen met ten minste tweederde van de uitgebrachte geldige 
stemmen, welke stemmeerderheid ten minste de helft van het aantal aangesloten 
gemeenten vertegenwoordigt. 
  Wijziging van het huishoudelijk reglement kan slechts plaats hebben door een 
besluit van een jaarvergadering, genomen met ten minste tweederde van de 
uitgebrachte geldige stemmen.  
 
Lid 2. 
  De vergadering mag over een voorstel tot wijziging van de statuten of van het 
huishoudelijk reglement niet stemmen, indien van het voorstel niet op de agenda 
voor de vergadering melding is gemaakt. 
 
Lid 3. 
  In het besluit tot wijziging van de statuten of van het huishoudelijk reglement 
wordt tevens bepaald op welke datum de wijziging in werking treedt. 
 
ONTBINDING VAN DE BOND 
 
Artikel 17. 
Lid 1. 
  Tot ontbinding en liquidatie van de Bond kan worden besloten op een daartoe 
belegde vergadering, waarop ten minste tweederde van het aantal verbonden 
gemeenten ter vergadering vertegenwoordigd is. 
 Indien op de eerste vergadering niet het vereiste quorum aanwezig is, roept het 
comité een volgende vergadering bijeen, die ongeacht het aantal aanwezigen 
gerechtigd is tot ontbinding en liquidatie van de Bond te besluiten. Deze 
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vergadering zal worden gehouden ten minste een week na de eerste vergadering, 
doch uiterlijk binnen drie maanden daarna. Een besluit tot ontbinding en liquidatie 
kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste drievierde van 
de uitgebrachte geldige stemmen. 
 
Lid 2. 
  Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en het 
huishoudelijk reglement, voorzover zij in de ruimste zin toepasselijk zijn op 
hetgeen tot de vereffening behoort of voor een geregelde afwikkeling daarvan 
nodig dan wel daaraan bevorderlijk is, van kracht. 
 
Lid 3. 
  Het comité zal met de liquidatie van de Bond zijn belast. De liquidatie zal in dier 
voege geschieden als het comité het meest bevorderlijk acht in het belang van de 
verbonden gemeenten. 
 
Lid 4. 
  Indien er enig saldo overblijft, zal dat worden aangewend in overeenstemming 
met het doel van de Bond, waarbij rekening dient te worden gehouden met de 
doelstellingen en belangen van de gelijktijdig liquiderende deelorganisaties en wel 
in eerste aanleg met die van de Stichting Rechtspositie- en Pensioenregeling. 
 
Lid 5. 
  De slotafrekening van de liquidateuren wordt ter goedkeuring voorgelegd aan 
een bondsvergadering. De goedkeuring strekt aan liquidateuren tot volledige 
decharge. 
 
ONVOORZIENE GEVALLEN 
 
Artikel 18. 
  In onvoorziene gevallen is het comité bevoegd te beslissen. 
 
OVERGANGSBEPALINGEN 
 
Artikel 19. 
Lid 1. 
  De uit deze statuten voortvloeiende verplichtingen gelden vanaf 1 juli 1975 voor 
de Vrije Evangelische Gemeenten,  die zowel op die datum als op 3 juni 1975, 
zijnde de datum waarop  tot de invoering van de statuten is besloten, lid van de 
Bond zijn. Ze treden in de plaats van de oude statuten d.d. 24 juli 1923. 
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Lid 2. 
  Deze statuten zijn laatstelijk gewijzigd op de jaarvergadering van de Bond, 
gehouden op 2 november 2013. De vergadering besloot de gewijzigde statuten in 
werking te doen treden op 1 januari 2014. 
 


