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STATUTEN van de Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten 

 

 

Artikel 1: Naam. 

 

De naam van het kerkgenootschap luidt: 

Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten, hierna te noemen het kerkgenootschap. In 

het maatschappelijk verkeer wordt de naam ABC gebruikt. 

 

 

De statuten van CAMA Gemeenten Nederland, welk kerkgenootschap één van de 

kerkgenootschappen is, die gefuseerd zijn tot het kerkgenootschap ABC, bevatten als 

onwijzigbaar onderdeel de geloofsbelijdenis van artikel 2 en doelstelling van artikel 3. 

 

 

Artikel 2: Geloofsbelijdenis. 

 

2.1. De Alliantie aanvaardt de Bijbel als het geïnspireerde Woord van God. 

2.2. Mitsdien gelooft belijdt en brengt zij in toepassing:  

a. Er is een God oneindig volmaakt, van eeuwigheid bestaande uit drie personen: Vader, 

Zoon en Heilige Geest; 

b. Jezus Christus is waarachtig God en mens. Hij is geboren uit de maagd Maria en 

verwekt door de Heilige Geest. Hij stierf aan het kruis als de Rechtvaardige voor de 

onrechtvaardigen. Degenen die in zijn plaatsvervangend offer geloven worden allen 

gerechtvaardigd op grond van zijn vergoten bloed. Hij verrees uit de dood naar de 

schriften. Hij is nu gezeten aan de rechterhand van de Vader als onze grote 

hogepriester. Hij zal wederkomen om zijn koninkrijk van gerechtigheid en vrede op 

aarde te stichten;  

c. De Heilige Geest is een goddelijk persoon, gezonden om in de gelovigen te wonen, 

hen te leiden, te onderwijzen en kracht te geven. Hij overtuigt de wereld van zonde, 

gerechtigheid en oordeel; 

d. Het oude en nieuwe testament, onfeilbaar in hun oorspronkelijke vorm, zijn 

woordelijk geïnspireerd door God en een volledige openbaring van Zijn wil ten 

opzichte van de verlossing van de mens. Zij vormen tezamen de goddelijke en enige 

regel door het geloof en geestelijk leven van de gelovige; 

e. De mens was oorspronkelijk geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God; hij 

viel echter door ongehoorzaamheid, waardoor hij zichzelf zowel tot de lichamelijke 

alsmede de geestelijke dood veroordeelde. Alle mensen worden geboren met een 

zondige natuur, waardoor ze gescheiden zijn van het leven van God en kunnen alleen 

gered worden door het verzoenend werk van Jezus Christus. Het toekomstige deel van 

de gelovige is de opstanding ten leven, in eeuwen heerlijkheid en tegenwoordigheid en 

God, dat van de ongelovige de opstanding ten oordeel en een voor eeuwig gescheiden 

zijn van God. 

f. Door Jezus Christus is er verlossing voor alle mensen; degenen die zich bekeren en 

geloven in Hem, worden wedergeboren door de Heilige Geest, ontvangen de gave van 

het eeuwige leven en worden kinderen van God. 

g. Het is de wil van God, dat iedere gelovige met de Heilige Geest vervuld wordt en door 

Hem geheel geheiligd, dat hij zich afscheidt van de zonde en de wereld en zich geheel 

toewijdt aan de wil van God, daarvoor kracht ontvangend voor een heilig leven en 

vruchtbare dienst. Deze vervulling is het werk van de Heilige Geest in de gelovige, tot 

stand gebracht tijdens en/of na zijn bekering; 



h. In het verlossingswerk van onze Here Jezus Christus is ook in de genezing van onze 

sterfelijke lichamen voorzien. Gebed voor de zieken en zalving met olie worden in de 

schrift geleerd en zijn het voorrecht van de gemeente in onze huidige tijd; 

i. De gemeente van Christus bestaat uit allen, die geloven in de Here Jezus Christus en 

die verlost zijn door zijn bloed en wedergeboren door de Heilige Geest. Christus is het 

hoofd van het lichaam, zijn gemeente, die Hij de opdracht heeft gegeven om in de 

wereld uit te gaan als zijn getuige, het evangelie predikend aan alle natiën. De 

plaatselijke gemeente is een lichaam van gelovigen in Christus die tezamen komen om 

God te aanbidden, opgebouwd te worden door het woord van God, samen in gebed te 

gaan en gemeenschap te oefenen, het evangelie te verkondigen en de beide 

instellingen van doop der gelovigen en avondmaal te vieren; 

j. Er is een lichamelijke opstanding voor gelovigen en ongelovigen; voor de eersten een 

opstanding ten leven, voor de laatsten een opstanding ten oordeel; 

k. De persoonlijke verschijning van Jezus Christus is aanstaande, als een gezegende 

hoop, tot opname van zijn gemeente, en daarop volgend zijn wederkomst op aarde met 

de zijnen tot oprichting van zijn duizendjarig rijk van vrede en gerechtigheid tot heil 

van alle volken der aarde. 

 

 

Artikel 2 wordt thans als volgt verwoord: 

 

Artikel 2A: Geloofsbelijdenis. 

 

Het kerkgenootschap belijdt: 

a. De eenheid van God, van eeuwigheid bestaande in drie Personen: de Vader, de Zoon en 

de Heilige Geest;  

b. de soevereiniteit van God de Vader in de schepping, voorzienigheid, openbaring en 

voleinding; 

c. onze Here Jezus Christus, God de Zoon, in het vlees geopenbaard, geboren uit een 

maagd, Zijn zondeloos leven, Zijn goddelijke wonderen, Zijn plaatsvervangend en 

verzoenend sterven, Zijn lichamelijke opstanding en Hemelvaart, Zijn werk als 

Middelaar en Zijn persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid; 

d. de goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift en daaruit voortvloeiend haar 

betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven; er is geen dwaling 

in al wat zij verklaart; 

e. de universele en algemene zondigheid en schuld van de gevallen mens, die hem 

onderwerpen aan Gods toorn en veroordeling; 

f. de verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus Christus, Gods Zoon en 

zijn rechtvaardiging uit genade, niet door werken, maar door geloof in Hem; 

g. de lichamelijke opstanding van de doden; van gelovigen tot het eeuwige leven en van 

degenen die verloren gaan ten oordeel; 

h. het werk van God de Heilige Geest, die het verstand verlicht, doet wedergeboren 

worden en vanaf dat moment in de gelovige woont, waardoor deze deel gaat uitmaken 

van de gemeente van Jezus Christus en in staat wordt gesteld een heilig leven te leiden 

en te getuigen en te werken voor de Here Jezus Christus; 

i. het priesterschap van alle gelovigen, die tezamen de universele gemeente vormen. Dat is 

het lichaam van Christus, waarvan Hij het hoofd is en die krachtens Zijn bevel gehouden 

is het evangelie in de gehele wereld te verkondigen; 

j. de universele gemeente krijgt gestalte in plaatselijke gemeenten. De gemeenten 

onderhouden de beide instellingen die onze Here Jezus Christus ons gegeven heeft, 

namelijk de doop der gelovigen door onderdompeling en het avondmaal. 

 

 



Artikel 3: Doelstelling. 

 

3.1. De alliantie heeft ten doel; 

a. Het evangelie te verbreiden zowel in binnen- als in buitenland, met alle daartoe ten 

dienste staande middelen; 

b. de groei van de lokale gemeenten te bevorderen; 

c. in relaties tussen zustergemeenten, zoals aangegeven in het nieuwe testament, te 

voorzien speciaal ook in haar evangeliserende en wereldwijde zendingstaak; 

d. gemeenten te stichten en hen behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak; 

e. gebouwen in eigendom te hebben en te beheren, welke voor bovengenoemde 

werkzaamheden vereist zijn; 

f. Om schriftuurlijke methoden van aanbidding, eenheid, gemeenschap, werk en zaken 

voor de Heer te bevorderen; 

g. de geestelijke gemeenschap te ontwikkelen met geestverwante gelovigen uit andere 

kerkgenootschappen, zonder de betrekkingen bestaande tussen die gelovigen en hun 

kerk aan te tasten; 

h. Om de samenwerking aan te moedigen met gemeenten of individuele gelovigen, die 

de ondersteuning van het zendingswerk en de uitzending van zendingwerkers onder 

auspiciën van het alliance zendingscentrum willen uitvoeren. 

 

 

Artikel 3 wordt thans als volgt verwoord: 

 

Artikel 3A: Doelstelling. 

 

Het kerkgenootschap stelt zich het brengen van en verbreiden van het evangelie van Jezus 

Christus als doel door middel van: 

a. Het faciliterend ondersteunen van deelnemende gemeenten in het realiseren van hun 

doelstelling. 

b. Het bevorderen van de onderlinge samenwerking, steun en bemoediging van de 

aangesloten gemeenten. 

c. Het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de aangesloten gemeenten. 

d. Gemeenten te stichten en hen behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak. 

 

 

Artikel 4: Lidmaatschap en aard van verbondenheid. 

 

4.1 Autonome plaatselijke gemeenten sluiten zich aan bij het kerkgenootschap om de in 

artikel 3A genoemde doelstellingen te realiseren. 

 

4.2 De aangesloten gemeenten zijn autonoom. De gemeenten erkennen elkaars autonomie. De 

Ledenvergadering zal geen besluiten nemen die de autonomie van een gemeente aantast. 

 

4.3 Lid van het kerkgenootschap is iedere plaatselijke gemeente die door de 

Ledenvergadering is toegelaten als lid. 

 

Artikel 5: Verlies van lidmaatschap 

 

5.1 Het lidmaatschap eindigt: 

a. Door het opzeggen van het lidmaatschap door de betreffende gemeente. 

b. Door de opheffing van een gemeente. 

c. Door een besluit van de Ledenvergadering, waarbij een gemeente het lidmaatschap 

ontnomen wordt. 



 

5.2 Een aangesloten gemeente kan besluiten het lidmaatschap van het kerkgenootschap te 

beëindigen. Dit moet met een opzegtermijn van twee maanden per aangetekend schrijven 

bekend gemaakt worden bij de secretaris van het kerkgenootschap. Daarmee verliest de 

betreffende gemeente alle rechten verbonden aan het lidmaatschap. Er kan geen aanspraak 

gemaakt worden op een deel van het vermogen van het kerkgenootschap.  

 

 

Artikel 6: Ledenvergadering. 

 

6.1 De Ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen het kerkgenootschap. Zij stelt het 

beleid vast en ziet vervolgens toe op de uitvoering van het beleid door het Algemeen Bestuur. 

 

6.2 Het Algemeen Bestuur verschaft de Ledenvergadering tijdig alle voor de uitoefening van 

haar taak noodzakelijke gegevens. 

 

6.3 De Ledenvergadering is samengesteld uit de volgende personen: 

a. De stemgerechtigde vertegenwoordigers van de aangesloten gemeenten. 

b. De leden van het Algemeen Bestuur, die geen stemrecht hebben in de 

Ledenvergadering. De leden van het Algemeen Bestuur kunnen wel als 

vertegenwoordiger van hun gemeente stemmen. 

c. Eventuele gasten zonder stemrecht, die de Ledenvergadering bijwonen op uitnodiging 

van het Algemeen Bestuur. 

 

6.4 Iedere gemeente heeft een aantal stemgerechtigde vertegenwoordigers in de 

Ledenvergadering afhankelijk van het aantal personen dat ingeschreven is als lid van de 

betreffende gemeente. Het aantal stemgerechtigde vertegenwoordigers wordt bepaald conform 

onderstaande staffel: 

Gemeenten met 0-99 leden   3 stemgerechtigde vertegenwoordigers 

Gemeenten met 100-499 leden  5 stemgerechtigde vertegenwoordigers 

Gemeenten met 500 en meer leden  7 stemgerechtigde vertegenwoordigers 

Als peildatum voor het aantal ingeschreven leden van de gemeente geldt 31 december van het 

voorafgaande jaar. In deze statuten wordt verder verstaan onder stemmen, het aantal 

stemgerechtigde vertegenwoordigers waarop een gemeente volgens bovengenoemde staffel 

recht heeft. 

 

 

Artikel 7: Vergadering van en stemrecht in de Ledenvergadering 

 

7.1 Tenminste één keer per jaar roept de voorzitter van het Algemeen Bestuur de 

Ledenvergadering bijeen. In een vergadering die in de eerste helft van het kalenderjaar wordt 

gehouden, wordt door het Algemeen Bestuur verantwoording afgelegd over het uitgevoerde 

beleid. 

 

7.2 Een gemeente heeft het recht het Algemeen Bestuur het voorstel te doen tot het 

bijeenroepen van de algemene Ledenvergadering. Een dergelijk verzoek moet ondersteund 

worden door tenminste éénvierde deel van de gemeenten. Het Algemeen Bestuur is gehouden 

om binnen 4 weken na het ontvangen van een dergelijk verzoek een  

Ledenvergadering uit te schrijven. Dit met inachtneming van de in 7.3 te noemen termijn. 

 

7.3 De schriftelijke uitnodiging met daarin opgenomen de te bespreken punten wordt 

minimaal 4 weken voor de aanvang van de vergadering door het Algemeen Bestuur 

verzonden. 



 

7.4 In de Ledenvergadering hebben uitsluitend de vertegenwoordigers van de gemeenten 

stemrecht conform het bepaalde in artikel 6.4. Niet aanwezige vertegenwoordigers kunnen 

een andere vertegenwoordiger van dezelfde gemeente schriftelijk machtigen om namens hen 

een stem uit te brengen. Een vertegenwoordiger mag voor maximaal twee anderen een 

volmacht aanvaarden. Volmachten dienen voor aanvang van de Ledenvergadering bij de 

secretaris te worden ingeleverd. 

7.4.1 De Ledenvergadering neemt besluiten bij enkelvoudige meerderheid van de stemmen.  

7.4.2 Voor het rechtsgeldig kunnen nemen van een besluit is een quorum nodig van tweederde 

van de gemeenten. Voor de berekening van dit quorum geldt de naar beneden afgeronde 

absolute getalswaarde.  

7.4.3 Voor een wijziging van de statuten is een besluit nodig dat genomen is met een 

meerderheid van minimaal tweederde van de uitgebrachte stemmen.  

7.4.4 Voor de berekening van het getal van de vereiste meerderheid geldt de naar beneden 

afgeronde absolute getalswaarde.  

7.4.5 Over personen wordt schriftelijk gestemd.  

7.4.6 Indien een stemming als uitslag heeft dat de stemmen staken, wordt het voorstel geacht 

te zijn verworpen.  

7.4.7 Bij de vaststelling van het aantal uitgebrachte stemmen tellen blanco stemmen niet mee. 

 

7.5. De Ledenvergadering kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits de zienswijze 

van de gemeenten door het Algemeen Bestuur schriftelijk wordt ingewonnen en geen der 

gemeenten zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Hierbij wordt een termijn van 4 

weken in acht genomen. Een dergelijk besluit wordt genomen bij meerderheid van stemmen. 

Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een schriftelijk verslag opgemaakt en 

aan de gemeenten toegezonden. 

 

 

Artikel 8: Algemeen Bestuur. 

 

8.1. Het Algemeen Bestuur voert het beheer over het kerkgenootschap volgens nader in het 

huishoudelijk reglement vast te stellen regels. Over de wijze waarop het beheer heeft 

plaatsgevonden is het Algemeen Bestuur verantwoording verschuldigd aan de 

Ledenvergadering. Eveneens is het Algemeen Bestuur er voor verantwoordelijk dat de door 

de Ledenvergadering genomen besluiten worden uitgevoerd. 

 

8.2. Het Algemeen Bestuur vertegenwoordigt het kerkgenootschap in en buiten rechte met 

inachtneming van het ter zake bepaalde in het huishoudelijk reglement. Verder behelzen de 

bestuurstaken onder meer de leiding van de algemene zaken en het beheer van de gelden en 

eigendommen van het kerkgenootschap. 

 

 

Artikel 9: Geldmiddelen. 

 

9.1. De geldmiddelen van het kerkgenootschap bestaan uit bijdragen van de aangesloten 

gemeenten, vrijwillige giften, legaten, erfstellingen en andere baten. 

 

9.2. De Ledenvergadering stelt een regeling vast voor de bijdragen van de gemeenten. De 

gemeenten kunnen geen beroep doen op artikel 4.2 om onder hun betalingsverplichting uit te 

komen. 

 

9.3. Eenmaal per jaar legt het Algemeen Bestuur aan de Ledenvergadering rekening en 

verantwoording af over het gevoerde financiële beheer. 



 

 

Artikel 10: Zending en verbondenheid 

 

10.1 Met het oog op samenwerking door de aangesloten gemeenten bij het uitzenden van 

zendelingen stelt het kerkgenootschap zich ten doel goede relaties te onderhouden met 

CAMA Zending, Operatie Mobilisatie en andere zendingsorganisaties. 

 

10.2 Het kerkgenootschap weet zich verbonden met het werk van de "Christian and 

Missionary Alliance" en het "Alliance World Fellowship". 

 

 

Artikel 11: Ontbinding. 

 

11.1. Het kerkgenootschap kan worden ontbonden door een besluit van de Ledenvergadering 

met een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen. Voor het rechtsgeldig 

kunnen nemen van een dergelijk besluit is een quorum nodig van drievierde van de 

gemeenten. Voor de berekening van het getal van de vereiste meerderheid en van het vereiste 

quorum geldt de naar beneden afgeronde absolute getalswaarde. 

 

11.2. Als het quorum van drievierde van de gemeenten niet aanwezig is, beslist die 

vergadering welke procedure zal worden gevolgd om ten aanzien van een beslissing in deze 

redelijkerwijs een volstrekte meerderheid te verkrijgen onder alle gemeenten. 

 

11.3. Een voorstel tot ontbinding zal slechts in behandeling kunnen worden genomen, 

wanneer dit voorstel, voorzien van toelichting, tenminste drie maanden voor de datum van de 

vergadering van de Ledenvergadering per aangetekend schrijven aan de gemeenten is 

verzonden. 

 

11.4. Bij de ontbinding van het kerkgenootschap worden de per saldo aanwezige bezittingen 

gelijkelijk verdeeld onder de ten tijde van de ontbinding aangesloten gemeenten. De 

vereffening der zaken vindt plaats door het Algemeen Bestuur. 

 

 

Artikel 12: Statutenwijziging. 

 

12.1 De Statuten kunnen te allen tijde worden gewijzigd in een speciaal daartoe belegde 

vergadering. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de 

uitgebrachte stemmen. 

 

12.2 Artikelen 2, 3 en 12.2 kunnen alleen gewijzigd worden door een schriftelijke stemming 

waarbij geen van de stemmen tegen de wijziging mag zijn.  

 

 

Artikel 13: College voor opleiding, training en advies (COTA). 

 

13.1 Het COTA draagt zorg voor het identiteit-gebonden onderwijs, het beschikbaar stellen 

van trainingen, het adviseren van gemeenten inzake beroepingswerk en theologische 

vraagstukken en het indien gewenst ordineren van voorgangers. 



 

13.2 De leden van het COTA worden benoemd door het Algemeen Bestuur. 

 

13.3 De samenstelling, werkwijze en bevoegdheden en al wat betrekking heeft op het 

functioneren van het COTA wordt geregeld in een door het Algemeen Bestuur vast te stellen 

Handvest COTA. De Ledenvergadering wordt voor vaststelling geconsulteerd door het 

Algemeen Bestuur.  

 

13.4 De aangesloten gemeenten worden na vaststelling in kennis gesteld van het handvest. 

 

 

Artikel 14: Huishoudelijk Reglement. 

 

Alles wat verder nodig is voor het functioneren van het kerkgenootschap wordt geregeld in 

het Huishoudelijk Reglement, vastgesteld door de Ledenvergadering. Dit Huishoudelijk 

Reglement mag géén bepaling bevatten die in strijd is met de Statuten. 

 

 

 

Deze Statuten zijn vastgesteld en ondertekend op de oprichtingsvergadering te Woerden op 12 

oktober 2006. 

 



Huishoudelijk Reglement van de Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten, 

hierna te noemen het kerkgenootschap 

 

 

Artikel 1: Aard van de verbondenheid. 

De Ledenvergadering ziet er op toe dat de belangen van het kerkgenootschap goed worden 

behartigd.  

Het Algemeen Bestuur zal de belangen van de aangesloten gemeenten zo goed mogelijk 

behartigen.  

De Ledenvergadering zal geen besluiten nemen die de autonomie van de aangesloten 

gemeenten aantasten of beperken. 

 

Artikel 2: Verkrijgen van het lidmaatschap. 

2.1 Een gemeente die als lid van het kerkgenootschap wil toetreden, moet hiervoor een 

schriftelijk verzoek indienen bij het Algemeen Bestuur. Het verzoek van toetreding moet 

vergezeld zijn van: 

a. Een schriftelijke kennisgeving dat volledig ingestemd wordt met de Statuten en het 

Huishoudelijk Reglement van het kerkgenootschap; 

b. Door de raad van de gemeente wordt een door de gemeente vastgesteld exemplaar van de 

statuten en het huishoudelijk reglement toegezonden. 

2.2 Het Algemeen Bestuur wijst een vertegenwoordiger aan uit haar midden die samen met 

een vertegenwoordiger van twee aangesloten gemeenten de statuten en het huishoudelijk 

reglement toetsen aan de Statuten van het kerkgenootschap. Naast dit onderzoek heeft deze 

commissie een gesprek met de raad van de toetredende gemeente en wordt door de commissie 

een samenkomst van de toetredende gemeente bezocht. 

2.3 Van de bevindingen van de commissie wordt door tussenkomst van het Algemeen Bestuur 

verslag gedaan aan de aangesloten gemeenten. Dit verslag ontvangen de gemeenten in 

principe minimaal 2 maanden voor de eerstvolgende Ledenvergadering met de mogelijkheid 

hierop te reageren. De Ledenvergadering beslist vervolgens over de toelating als lid. 

2.4 Het lidmaatschap gaat in op de datum van het besluit van de Ledenvergadering, waarbij de 

betreffende gemeente als lid wordt toegelaten, tenzij in dat besluit uitdrukkelijk anders is 

bepaald. 

 

Artikel 3: Vervallen van lidmaatschap. 

3.1 De Ledenvergadering kan om een van de navolgende redenen het besluit nemen om een 

gemeente het lidmaatschap te ontnemen: 

a. Als de gemeente leerstellingen aanhangt die niet stroken met de geloofsbelijdenis, zoals 

verwoord in artikel 2A van de Statuten 

b. Als de gemeente de Statuten en het Huishoudelijk reglement van het kerkgenootschap of 

onderdelen daarvan niet onderschrijft. 

c. Als de gemeente de belangen van het kerkgenootschap ernstig schaadt 

3.2 Het Algemeen Bestuur is gehouden om het voornemen om een gemeente het lidmaatschap 

te ontnemen, ter besluitvorming te agenderen in de Ledenvergadering. Het Algemeen Bestuur 

voegt bij het voorstel een eigen advies op basis van nader onderzoek, 



 

3.3 Het initiatief om een gemeente het lidmaatschap te ontnemen kan uitgaan van een door 

minimaal vijf gemeenten ondersteund, met redenen omkleed, schriftelijk voorstel aan het 

Algemeen Bestuur. 

3.4 Het Algemeen Bestuur zal voor het uitbrengen van het advies de betreffende gemeente in 

de gelegenheid stellen zich te verantwoorden. Indien hiervan, binnen twee maanden na het 

daartoe verstrekte verzoek, door de gemeente géén gebruik wordt gemaakt, legt het Algemeen 

Bestuur de zaak ter besluitvorming aan de Ledenvergadering voor. 

3.5 De betrokken gemeente moet in de gelegenheid worden gesteld om schriftelijk, dan wel 

mondeling ten overstaan van de Ledenvergadering zich te verantwoorden alvorens een besluit 

tot het ontnemen van het lidmaatschap wordt genomen. 

3.6 Als de Ledenvergadering een besluit neemt om een gemeente het lidmaatschap te 

ontnemen, gaat dit besluit in op de dag volgend op de dag waarop het besluit genomen is. 

 

Artikel 4: Samenstelling van het Algemeen Bestuur. 

4.1 Het kerkgenootschap wordt bestuurd door een Algemeen Bestuur, volgens de in dit 

reglement vastgestelde regels. Het Algemeen Bestuur bestaat uit tenminste 3 leden. Het 

Algemeen Bestuur bestaat uit personen die lid zijn van een aangesloten gemeente. 

4.2 Bij de kandidaatstelling van leden van het Algemeen Bestuur zal rekening moeten worden 

gehouden met spreiding van de kandidaten over de aangesloten gemeenten. Daarbij zal zoveel 

mogelijk rekening gehouden worden met kwaliteiten die aan de te vervullen functie in het 

bestuur worden gesteld. 

4.3 Om door de Ledenvergadering als lid van het Algemeen Bestuur te kunnen worden 

gekozen moet de kandidaat voldoen aan de volgende eisen: 

a. De raad van de gemeente waarvan betrokkene minimaal 1 jaar lid is, stemt in met de 

kandidaatstelling. 

b. Hij dient over ruime ervaring en bekwaamheid te beschikken op het gebied van het 

gemeentelijk leven. 

c. Hij moet een leeftijd hebben bereikt van tenminste 25 jaar. 

4.4. Een lid van het Algemeen Bestuur kan door de Ledenvergadering worden geschorst of 

ontslagen. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat het bestuurslid 

over wiens schorsing of ontslag wordt besloten, vooraf de gelegenheid is geboden om te 

worden gehoord. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door ontslag 

eindigt door het verloop van die termijn. Een geschorst bestuurslid mag de hem toegekende 

bevoegdheden niet uitoefenen. 

 

Artikel 5: Zittingsperiode bestuursleden. 

5.1 De leden van het Algemeen Bestuur worden gekozen voor een periode van vier jaar. Na 

afloop van deze periode zijn zij direct herkiesbaar. Na een tweede aansluitende periode van 

vier jaar zijn zij niet direct herkiesbaar. Na een jaar kunnen zij opnieuw kandidaat worden 

gesteld. 

5.2 Het aftreden geschiedt volgens een rooster dat door de secretaris wordt bijgehouden. 

5.3 Een aanstelling als lid van het algemeen bestuur vervalt terstond bij: 



a. Beëindiging van het lidmaatschap van het kerkgenootschap van de gemeente waartoe hij 

behoort; 

b. Beëindiging van zijn lidmaatschap van een aangesloten gemeente. 

c. Onder tuchtstelling door zijn gemeente. 

d. Overlijden. 

5.4 Een bestuurslid is te allen tijde bevoegd zelf ontslag te nemen, mits dit schriftelijk 

gebeurt. 

 

Artikel 6: Verkiezing bestuursleden. 

6.1 De gemeenten worden binnen een maand na het ontstaan van een vacature uitgenodigd 

door het Algemeen Bestuur om kandidaat-bestuursleden van het Algemeen Bestuur voor te 

dragen aan het Algemeen Bestuur. Gelijktijdig kan het Algemeen Bestuur ook zelf kandidaten 

voordragen. De uitnodiging bevat een omschrijving van de voor die vacature relevant geachte 

voorwaarden, waaraan kandidaten zoveel mogelijk moeten voldoen. De gemeenten krijgen na 

verzending van deze uitnodiging 6 weken de gelegenheid een kandidaat voor te dragen. 

6.2 Het Algemeen Bestuur voert een gesprek met de voorgedragen kandidaat-bestuursleden 

ter beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat. Het Algemeen Bestuur doet een 

voorstel aan de Ledenvergadering voor verkiezing van een bestuurslid, rekeninghoudend met 

het gestelde in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. 

6.3 Het Algemeen Bestuur draagt zelf zorg voor de verdeling van de functies voorzitter, 

secretaris en penningmeester. Zij stelt de gemeenten hiervan in kennis. 

6.4 Bij ontbreken van het Algemeen Bestuur wordt een voorzitter door de Ledenvergadering 

verkozen. Ter voorziening in het vereiste minimum aantal bestuursleden draagt de voorzitter 

kandidaten ter verkiezing voor aan de Ledenvergadering. Hij handelt hierbij conform het 

bepaalde in de artikelen 6.1 en 6.2 van dit reglement. 

 

Artikel 7: Taken van het Algemeen Bestuur. 

7.1 Het Algemeen Bestuur is binnen de in de Statuten daarvoor aangegeven grenzen 

gerechtigd tot alle daden van bestuur. Het Algemeen Bestuur is gemachtigd uitgaven te doen 

buiten de goedgekeurde begroting voor een bedrag van maximaal 3.500 euro, mits de 

liquiditeit van het kerkgenootschap niet in gevaar komt. Het Algemeen Bestuur houdt zich 

aan de door de Ledenvergadering goedgekeurde reglementen. 

7.2 De bestuurlijke taken en bevoegdheden van het Algemeen Bestuur worden nader geregeld 

in een Bestuursstatuut, dat geen regels mag bevatten in strijd met de Statuten en het 

Huishoudelijk Reglement. Dit Bestuursstatuut regelt, voor zover niet elders in de Statuten of 

het Huishoudelijk Reglement is geregeld, de verhouding en werkwijze van het Algemeen 

Bestuur ten opzichte van de Ledenvergadering en ten opzichte van het Dagelijks Bestuur. De 

regeling van de taken en bevoegdheden heeft voorts betrekking op de planningsinstrumenten 

voor het beleid en beheer, op de organisatorische maatregelen van beheer en op de 

instrumenten voor de beheersing van de organisatie en voor de informatievoorziening. 

7.3 Het Bestuursstatuut wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De gemeenten worden 

vooraf schriftelijk over het Bestuursstatuut of een wijziging daarvan geconsulteerd. De 

Ledenvergadering wordt van de vaststelling en wijziging van het Bestuursstatuut in kennis 

gesteld. 

 



Artikel 8: Samenstelling en taken Dagelijks Bestuur. 

8.1 Het Algemeen Bestuur delegeert de dagelijks leiding van het kerkgenootschap aan een uit 

maximaal 5 leden bestaand Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur kan nog andere 

bestuurlijke verantwoordelijkheden delegeren aan het Dagelijks Bestuur. 

8.2 Het Dagelijks Bestuur wordt bij voltalligheid gevormd door de voorzitter, vice-voorzitter, 

secretaris, penningmeester en een van de overige leden van het Algemeen Bestuur. Het 

Dagelijks Bestuur kan besluiten zijn vergaderingen door een van deze leden te laten leiden. 

8.3 Het Dagelijks Bestuur bereidt besluiten van het Algemeen Bestuur voor en is 

verantwoordelijk voor de uitvoering van die besluiten. De werkwijze, taken en bevoegdheden 

van het Dagelijks Bestuur worden geregeld in het Bestuursstatuut zoals bedoeld in artikel 7. 

 

Artikel 9: Controle van kas en boeken. 

9.1 De controle van kas en boeken, uitmondend in een verslag van bevindingen bij de 

jaarrekening van het kerkgenootschap, wordt opgedragen aan een kascontrolecommissie. De 

Ledenvergadering kan besluiten deze controle op te dragen aan een accountant als bedoeld in 

artikel 393, eerste lid van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

9.2 Bij instelling van een kascontrolecommissie bestaat deze uit twee leden, die op voordracht 

van het Algemeen Bestuur zijn benoemd door de Ledenvergadering. De leden van de 

kascontrolecommissie worden benoemd voor een termijn van drie jaar. De leden van deze 

commissie mogen geen deel uitmaken van het Algemeen Bestuur, noch familieleden zijn van 

de penningmeester. Het rooster van aftreden wordt bijgehouden door de secretaris. 

9.3 Het Algemeen Bestuur overlegt het verslag van bevindingen aan de Ledenvergadering, 

gelijktijdig met de betreffende jaarrekening. 

 

Artikel 10: Zending. 

Het Algemeen Bestuur zal, met het oog op samenwerking in het uitzenden van zendelingen 

door plaatselijke gemeenten, relaties onderhouden met zendingsorganisaties die in Nederland 

een landelijk steunpunt hebben bij voorkeur met CAMA zending, Operatie Mobilisatie en 

andere zendingsorganisaties. 

 

Artikel 11: Uitvoerende organisatie, commissies en werkgroepen. 

11.1 Uitvoerende organisatie. 

Het Algemeen Bestuur kan betaalde krachten aanstellen en belasten met de uitvoering en 

aansturing van organisatorische en administratieve taken. 

11.2 Commissies en werkgroepen 

Onder verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur kunnen voor specifieke taken en 

taakonderdelen permanente of ad hoc commissies c.q. werkgroepen worden ingesteld.  

Het Algemeen Bestuur doet van een voornemen tot instellen van een commissie of werkgroep 

melding aan de gemeenten onder vermelding van taakstelling en werkwijze. 

Het Algemeen Bestuur benadert kandidaten voor de betreffende commissie of werkgroep uit 

de aangesloten gemeenten. 

Het bestuur is bevoegd om in commissies of werkgroepen adviseurs te benoemen buiten de 

kring van aangesloten gemeenten. 

 



Artikel 12: Slotbepaling. 

Tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan worden besloten door de 

Ledenvergadering. Een voorstel hiertoe moet tenminste 4 weken voor de datum van een 

Ledenvergadering worden ingediend bij de secretaris. 

 

 

 

Dit Huishoudelijk Reglement is vastgesteld en ondertekend op de oprichtingsvergadering te 

Woerden op 12 oktober 2006. 

 


