
Statuten van vereniging "de Schakel" gevestigd te Vorden 

  

artikel 1 Naam en identiteit 

 

De gemeenschap draagt de naam: Vereniging "de Schakel" en is gevestigd te Vorden. Zij is 
een gemeenschap van gelovigen. De vereniging is als aangeslotene verbonden met Stichting 
de Schakel. De vereniging is opgericht op 20 december 2017. 

  

artikel 2 Grondslag en doel 

 

De grondslag van de vereniging is het Woord van God, zoals ons geopenbaard in het Oude- 
en Nieuwe Testament, waardoor wij Jezus Christus erkennen als onze Gekruisigde en 
Opgestane Heer. De doelstelling is om een gemeenschap te vormen van mensen die willen 
leven vanuit de verzoening met God in Jezus Christus. De visie die daaruit voortvloeit heeft 
als bron en norm Gods onfeilbaar en gezaghebbend Woord. 

  

artikel 3 Middelen 

 

Het in stand houden van het uitbreiden van de geloofsgemeenschap. Dit tracht zij te 
bereiken door: 

                
a het houden van samenkomsten in een gebouw 
                
b het houden van kinderkerk, zangdiensten, Bijbelstudies, bid- en dankstonden, enzovoorts. 

                
c 

de kosten van de samenkomsten, voorgangers, organisten en dergelijke worden door 
Stichting de Schakel betaald. 

  

artikel 4 Aangeslotenschap 

 De vereniging de Schakel is verbonden als aangeslotene met Stichting de Schakel te Vorden. 

  

artikel 5 Leden 

 

De vereniging kent leden. Leden zijn zij die zich schriftelijk hebben aangemeld en door het 
bestuur als lid zijn toegelaten. De leden verklaren daarmee tevens in te stemmen met de 
grondslag en het doel van de vereniging.  Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet 
worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen. Alleen meerderjarige leden 
zijn stemgerechtigd. 

  

artikel 6 Einde lidmaatschap van leden 

 het lidmaatschap eindigt door: 
                
a overlijden 
                
b opzegging door het lid 
                
c opzegging door de vereniging 
                
d ontzetting 

  
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
artikel 7 

 
 
Bestuur 

 

Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf personen. Uit haar midden kiest 
het een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris, een penningmeester 
kiest het een dagelijks bestuur,    bestaande uit een voorzitter, secretaris, een 
penningmeester en eventueel hun plaatsvervanger. De bestuursleden hebben drie jaar 
zitting en kunnen worden herbenoemd voor één aansluitende periode van drie jaren. 
Aftredende bestuursleden zijn ook na een tweede termijn de eerste drie opeenvolgende 
jaren niet herkiesbaar. Het bestuur dient en rooster van aftreden op te stellen.  

  

artikel 8 Taken en bevoegdheden van het bestuur 

a 
Het bestuur  is belast met het besturen van de vereniging, alsmede handhaving van het 
huishoudelijk reglement.  

b 

Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van financiële overeenkomsten en of 
vervreemding of bezwaren van registergoederen.  En ook niet om zich als borg of hoofdelijk 
medeschuldenaar te verbinden 

c Het bestuur ontwikkelt visie en beleid en ziet toe op de uitwerking daarvan. 

d Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen. 

e 
De vergaderingen van net bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen door diegene 
die de vergadering bijeenroept 

f 

Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijke volmacht verlenen om zich in 
de vergadering te laten vertegenwoordigen. In de vergadering heeft iedere bestuurder één 
stem. 

g 
De voorzitter leidt de vergadering. Bij afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar 
leiding. 

h 
Van de vergadering worden notulen gemaakt, en worden op de eerstvolgende vergadering 
vastgesteld en ondertekend. 

i Het bestuur is bevoegd besluiten te nemen welke geen uitstel dulden. 

j 
Het bestuur, dan wel twee leden van het bestuur, vertegenwoordigen de vereniging in alle 
gevallen in en buiten rechte 

  

artikel 9 Ledenvergaderingen 

 

Ledenvergaderingen worden tenminste eenmaal per jaar gehouden en door het bestuur 
bijeen geroepen en wel binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar. De oproeping 
dienst door middel van het mededelingenblad of op een andere schriftelijke wijze te 
geschieden, ten minste twee weken voor de betreffende vergadering. 

 

Ledenvergaderingen kunnen ook meermalen per jaar worden bijeengeroepen. Toegang tot 
de ledenvergaderingen zijn zij die zich hebben aangemeld en door het bestuur zijn 
toegelaten. Naast leden mogen ook niet leden deelnemen aan deze vergaderingen, indien 
zij regelmatige bezoekers zijn van de bijeenkomsten. Zij hebben echter geen stemrecht. 

 

Voorstellen door de ledenvergadering worden gedaan door het bestuur of door ten minste 
vijf stemgerechtigde leden. De voorstellen  moeten tenminste twee weken voor de datum 
van de betreffende ledenvergadering middels het mededelingenblad of op een andere 
schriftelijke wijze aan de leden bekend gemaakt worden. 

  

 
 

 
 
 



artikel 
11 

Stemmingen 

 

Stemgerechtigde leden hebben ieder één stem. Over personen wordt schriftelijk gestemd, 
over zaken mondeling gestemd. Besluiten kunnen alleen genomen worden met de 
meerderheid van tenminste drie/vierde gedeelte van de uitgebrachte stemmen. Een blanco 
of fout ingevulde stem geldt niet als een uitgebrachte stem. Stemmen bij volmacht is niet 
toegestaan. 

  
artikel 
12 Financiën 

 

De vereniging ontvangt, ten behoeve van het voldoen aan haar doelstelling en 
geldmiddelen. Alle ontvangen geldelijke bedragen en giften van leden, bezoekers, 
belangstellenden en anderszins worden overgemaakt naar de bankrekening van de Schakel. 

artikel 
13 Wijzigingen 

 

Wijzigingen in de bepalingen van dit huishoudelijk reglement kunnen alleen plaatsvinden in 
een ledenvergadering  als ten minste twee/derde gedeelte van de stemgerechtigde leden 
aanwezig zijn en met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte 
stemmen. In acht dient te worden genomen de oproepingstermijn van tenminste twee 
weken, welke door middel van  het mededelingenblad of op een andere schriftelijke wijze 
voor deze vergadering zijn opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging(en) van het 
huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. Tevens dienst het wijzigingsvoorstel in 
haar geheel in het mededelingenblad opgenomen of op een andere schriftelijke wijze aan 
de leden bekend gemaakt te worden. 

 

Indien in deze vergadering niet het vereiste aantal stemgerechtigde leden aanwezig zijn, 
dan kunnen in een volgende vergadering, te houden tussen twee weken en één maand na 
de eerste vergadering, aan hetzelfde doel gewijd, besluiten worden genomen met een 
meerderheid van tenminste drie/vierde gedeelte van de uitgebrachte stemmen, ongeacht 
het aantal aanwezige stemgerechtigde leden. 

  
artikel 
14  Eerste bestuur 

 

Het eerste bestuur bestaat uit drie bestuurders. Voor de eerste maal worden tot bestuurder 
benoemd: 

a mevrouw Lammegien Marjan Heijenk-Roseboom als voorzitter 

b mevrouw Margaretha Antoinette Dijkman-van Stokkum als secretaris 

c de heer Symen van der Meulen als penningmeester 

  

 Aldus overeengekomen en vastgesteld, te Vorden, de 20ste december 2017 

 

 
voorzitter                                                                         secretaris 

  

 

 
 
Alma Heijenk                                                                  Mariëtte Dijkman 

 


