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Hoofdstuk I
De gemeente

Artikel 1

Naam en vestigingsplaats

1. De kerkelijke rechtspersoon draagt de naam “Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden”,
hierna te noemen "gemeente".
2. Zij is gevestigd te Leeuwarden.

Artikel 2

Doel

De gemeente is een christelijke geloofsgemeenschap als onderdeel van de wereldwijde
doopsgezinde broederschap. Uitgaande van het geloof in de Eeuwige, met Jezus Christus als
fundament, wil de gemeente in woord en daad bijdragen aan een vreedzame en duurzame
wereld, waarbij zij put uit bijbelse bron.
In onze doopsgezinde gemeente gelden geen ambten en hiërarchie; er wordt uitgegaan van
het priesterschap van alle gelovigen. Allen zijn gelijkwaardig als broeders en zusters en
geroepen om samen gemeente te zijn. De gemeente streeft er naar iets van het Koninkrijk
van God zichtbaar te maken in navolging van Jezus.
Ieder kan met zijn/haar eigen talent eraan bijdragen om samen het “lichaam van Christus” te
vormen. De gemeente wil een gastvrij dopers huis van ontmoeting bieden aan jong en oud.
De gemeente onderneemt de volgende acties om deze doelen te bereiken:
a. het verzorgen van inspirerende en uitnodigende diensten en/of vieringen;
b. het bieden van mogelijkheden voor ontplooiing en verrijking van het sociale,
geestelijke en geloofsleven van leden, vrienden en belangstellenden;
c. het bieden van mogelijkheden om kinderen en jongeren op een aansprekende wijze
kennis te laten maken met het christelijk geloof en de gemeente;
d. het verlenen van geestelijke en pastorale zorg aan leden, vrienden, belangstellenden
en anderen;
e. het onderhouden van banden met de doopsgezinde wereldbroederschap, haar
instellingen en organisaties;
f. de steun aan en samenwerking met andere groepen en organisaties in en buiten de
broederschap;
g. het zich presenteren aan de Leeuwarder, Friese en wereldgemeenschap als een open,
gastvrije en verdraagzame gemeente van gelovigen;
h. alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de gemeente bevorderlijk
kunnen zijn.

Artikel 3

Verbonden instellingen

1. De gemeente is lid van:
a. de Algemene Doopsgezinde Sociëteit;
b. de Friese Doopsgezinde Sociëteit;
c. de Ring Akkrum.
2. De gemeente kan overgaan tot samenwerking met andere christelijke
geloofsgemeenschappen. Hiervoor is van geval tot geval een besluit van de vergadering
van leden en vrienden vereist als omschreven in artikel 30. De vorm van samenwerking
wordt vastgelegd in akten van samenwerking die niet strijdig mogen zijn met hetgeen
bepaald is in dit reglement.

Artikel 4

Organisatie

1. De gemeente heeft de volgende besluitvormende organen:
a. de vergadering van leden en vrienden.
b. de kerkenraad;
2. Het hoogste beslissingsorgaan is de vergadering van leden en vrienden.

Artikel 5

Vermogen

1. Het vermogen van de gemeente wordt gevormd door:
a. het thans aanwezige vermogen;
b. het jaarlijks batig saldo dat resteert nadat van de inkomsten van de gemeente de
lasten zijn afgetrokken;
c. de inkomsten van de gemeente bestaan uit:
i) al dan niet verplichte bijdragen van leden, vrienden en belangstellenden;
ii) abonnementsgelden voor het gemeenteblad “Onderweg”;
iii) subsidies, retributies en donaties;
iv) schenkingen, erfstellingen en legaten;
v) huurinkomsten van verhuurd onroerend goed en uit verhuur van zalen en overige
ruimtes;
vi) alle andere verkrijgingen en baten.
2. Erfstellingen kunnen door de gemeente alleen worden aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrijving (beneficiaire aanvaarding).
Hoofdstuk II
Leden, vrienden en belangstellenden

Artikel 6

Leden

Leden van de gemeente zijn diegenen:
a. die na het afleggen van hun belijdenis en met instemming van de kerkenraad door de
doop in de gemeente zijn opgenomen;
b. die met attestatie van een andere doopsgezinde gemeente en met instemming van de
kerkenraad tot haar zijn overgekomen;
c. die, vroeger tot een andere christelijke geloofsgemeenschap behoord hebbende, op hun
met redenen omkleed schriftelijk verzoek door de kerkenraad als lid zijn aangenomen;
d. die, niet meer behorend tot enige geloofsgemeenschap, lid van een doopsgezinde
gemeente zijn geweest, indien hun met redenen omkleed schriftelijk verzoek om lid te
worden door de kerkenraad is ingewilligd;
e. die, in het verleden als kind gedoopt zijn, hierna hebben bedankt zonder lid van enige
christelijke geloofsgemeenschap te zijn geweest, na het afleggen van hun belijdenis met
instemming van de kerkenraad in de gemeente zijn opgenomen.

Artikel 7

Vrienden

Vrienden van de gemeente zijn diegenen die aan de activiteiten van de gemeente deelnemen
en op hun met redenen omkleed schriftelijk verzoek door de kerkenraad als vriend zijn
aangenomen.

Artikel 8

Belangstellenden

Belangstellenden van de gemeente kunnen zijn diegenen, die regelmatig aan de activiteiten
van de gemeente deelnemen en/of geabonneerd zijn op het gemeenteblad, en de kerkenraad
of een predikant van de gemeente in kennis hebben gesteld van hun wens om als
belangstellende van de gemeente te worden aangenomen.

Artikel 9

Toetreding en register

1. Om lid, vriend of belangstellende van de gemeente te worden moet men tenminste
achttien jaar oud zijn.
2. De kerkenraad kan in bijzondere gevallen ontheffing verlenen voor de in het vorige lid
bedoelde leeftijdsgrens van achttien jaar.
3. Leden en vrienden treden toe tot de gemeente op het moment dat zij in de eredienst door
de gemeente worden aangenomen.
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4. Belangstellenden treden toe tot de gemeente op het moment dat een predikant van de
gemeente of de kerkenraad hen als belangstellende in het register als bedoeld in lid 10
van dit artikel laat opnemen.
5. De namen van hen die overeenkomstig artikel 6 als lid of overeenkomstig artikel 7 als
vriend tot de gemeente willen toetreden, worden tenminste veertien dagen voor de datum
van deze eredienst aan de gemeente bekend gemaakt in het gemeenteblad. De
kerkenraad kan bovendien op andere wijze hieraan bekendheid geven, zoals via haar
website.
6. De leden en vrienden van de gemeente hebben het recht binnen vijf dagen na het tijdstip
van bekendmaking van de namen in het gemeenteblad schriftelijk bezwaren in te dienen
bij de kerkenraad. De kerkenraad beslist zo spoedig mogelijk – met redenen omkleed –
over de ingediende bezwaren. Zolang deze beslissing niet is genomen, is toetreding als lid
of vriend niet mogelijk.
7. Indien de kerkenraad niet instemt met het verzoek om lid te worden door doop en/of lid of
vriend te worden op een daartoe gedaan verzoek, deelt de kerkenraad dit de betrokkenen
onmiddellijk – met redenen omkleed – mee en bevestigt deze mededeling schriftelijk
binnen veertien dagen.
8. Beroep tegen een afwijzende beslissing van de kerkenraad staat open op de
eerstvolgende vergadering van leden en vrienden die wordt gehouden na een termijn van
minimaal één maand na de bevestiging van de afwijzende beslissing. De kerkenraad is
verplicht betrokkenen hierop te wijzen en in zodanig geval te zorgen dat het beroep tegen
de afwijzende beslissing in de vergadering van leden en vrienden behandeld wordt. Tegen
het besluit van de vergadering van leden en vrienden is geen verder beroep mogelijk.
9. Een niet aanvaarde attestatie wordt na het onherroepelijk worden van de afwijzende
beslissing onmiddellijk teruggezonden naar de gemeente van herkomst.
10. De kerkenraad houdt een register bij waarin alle namen en adressen van leden, vrienden
en belangstellenden van de gemeente zijn opgenomen.

Artikel 10 Uittreding
1. De status als lid, vriend of belangstellende eindigt:
a. door overlijden;
b. door het als lid van de gemeente aanvragen van attestatie naar een andere
doopsgezinde gemeente, mits deze attestatie door die gemeente wordt aangenomen;
c. door het als lid of vriend van de gemeente aannemen van het lidmaatschap van een
andere geloofsgemeenschap;
d. bij schriftelijk bedanken;
e. op de wijze als in artikel 24 lid 3 omschreven.
2. Het is niet mogelijk tegelijkertijd lid en/of vriend en/of belangstellende te zijn. Bij het
aannemen van een andere status terwijl men al lid, vriend of belangstellende is, vervalt
automatisch de eerdere status.

Artikel 11 Financiële bijstand aan leden en vrienden
1. Diegenen, die op de wijze als omschreven in artikel 6 of in artikel 7 als lid of vriend tot de
gemeente zijn toegetreden, kunnen gedurende het eerste jaar na hun toetreden geen
financiële bijstand van de gemeente ontvangen.
2. De kerkenraad kan in bijzondere gevallen ontheffing verlenen voor het in het vorige lid
bedoelde verbod op het geven van financiële bijstand door de gemeente.
Hoofdstuk III
Bestuur, besluitvorming en vertegenwoordiging

Artikel 12 Bestuur
1. De gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit tenminste
zeven en ten hoogste elf personen die door en uit de leden en vrienden van de gemeente
worden gekozen.
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2. De feitelijke samenstelling van de kerkenraad dient altijd dusdanig te zijn dat de
meerderheid uit leden van de gemeente bestaat.
3. Echtgenoten, (geregistreerd) partners, ouders en kinderen, broers en zusters kunnen niet
gelijktijdig lid van de kerkenraad zijn. Ouders en (behuwd) kinderen, broers en zussen
van partners kunnen alleen dan gelijktijdig lid zijn, wanneer deze “aanverwantschap”
gedurende hun kerkenraadslidmaatschap ontstaat.
4. Indien de samenstelling van de kerkenraad niet voldoet aan het in de voorgaande drie
leden gestelde, blijft de kerkenraad niettemin bevoegd.
5. Om tot lid van de kerkenraad te kunnen worden gekozen moet men minimaal één jaar lid
of vriend van de gemeente zijn.
6. De leden van de kerkenraad verdelen de bestuurstaken in onderling overleg. Uit hun
midden benoemt de kerkenraad een dagelijks bestuur bestaande uit ten minste de
voorzitter, de secretaris en de boekhouder. De feitelijke samenstelling van het dagelijks
bestuur dient altijd dusdanig te zijn dat de meerderheid van het dagelijks bestuur uit
leden van de gemeente bestaat.
7. De kerkenraad kan voor elk van de leden van het dagelijks bestuur een vervanger
aanwijzen.
8. Een lid van het dagelijks bestuur kan slechts één functie bekleden, tenzij met machtiging
van de vergadering van leden en vrienden.
9. Elk lid van de kerkenraad is tegenover de gemeente gehouden tot een behoorlijke
vervulling van de hem opgedragen taak.
10. Een lid van de kerkenraad kan geen financiële bijstand van de gemeente ontvangen.

Artikel 13 Verkiezing kerkenraadsleden
1. In de maand mei zijn de jaarlijkse verkiezingen ter opvulling van vacatures in de
kerkenraad. Tussentijdse verkiezingen zijn slechts mogelijk indien deze in het
gemeenteblad worden aangekondigd met vermelding van de datum van de stemming.
Deze stemming kan niet eerder plaatsvinden dan drie weken na aanvang van de maand
van publicatie van het gemeenteblad, zoals deze in het gemeenteblad wordt vermeld.
2. De verkiezing van leden van de kerkenraad gebeurt uit een of meer door de kerkenraad
opgemaakte voordrachten.
3. Elke voordracht kan door de gemeente worden aangevuld door uiterlijk op 30 april dan
wel – bij tussentijdse verkiezingen – veertien dagen vóór de datum van stemming, een
lijst aan de kerkenraad te zenden, ondertekend door minstens vijftien leden, dan wel door
minstens tien leden en vijf vrienden. Bij deze lijst dient een schriftelijke verklaring te
worden gevoegd waaruit blijkt dat de betrokken kandidaat of de betrokken kandidaten
een eventuele benoeming zal of zullen aannemen.
4. De voordracht van de kerkenraad en de eventuele aanvulling van deze voordracht door de
gemeente als in het voorgaande lid is beschreven, wordt bij de schriftelijke oproep tot de
verkiezing aan de leden en vrienden van de gemeente meegedeeld. Hierbij worden de
namen van de door de gemeente aangedragen kandidaten vermeld ná de namen van de
kandidaten zoals aangedragen door de kerkenraad. Bovendien wordt dag, uur en plaats
van de te houden stemming vermeld. Naast deze schriftelijke oproep kan de kerkenraad
ook op andere wijze bekendheid geven aan de te houden stemming.
5. Indien uiteindelijk voor elke vacature van de kerkenraad slechts één kandidaat
beschikbaar blijkt te zijn, kan de kerkenraad – in plaats van stemming – de leden
verzoeken de kerkenraad te machtigen de kandidaat of kandidaten te benoemen. Dit
schriftelijk verzoek om machtiging treedt dan in de plaats van het stembiljet.
6. Voor het tellen van de stemmen wordt een stembureau ingesteld als beschreven in artikel
32.
7. De leden moeten om gekozen te worden de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
geldige stemmen op zich hebben verenigd. De in lid 5 van dit artikel bedoelde machtiging
geldt als zijnde verleend indien de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige
stemmen hiermee heeft ingestemd.
8. Indien niemand van de kandidaten de volstrekte meerderheid heeft verkregen dan wel
indien het verzoek om machtiging niet door de gemeente is verleend, heeft binnen vier
weken een herstemming plaats c.q. zal alsnog een reguliere verkiezing plaats dienen te
vinden.
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9. De herstemming wordt beperkt tot de twee personen die bij de eerste stemming de
meeste stemmen hebben verkregen tenzij dit zou leiden tot een samenstelling van de
kerkenraad die in strijd is met het in artikel 12 lid 2 gestelde. In dat geval wordt van de
personen waarop artikel 12 lid 2 doelt, van herstemming uitgesloten de persoon die de
minste stemmen heeft verkregen. Zijn de stemmen over meerdere personen gelijk
verdeeld, dan beslist het lot welke persoon in herstemming komt.
10. Na herstemming is gekozen degene, die de meeste stemmen heeft verkregen. Bij een
gelijk aantal stemmen beslist het lot.

Artikel 14 Aftreden, schorsing en einde kerkenraadslidmaatschap
1. De kerkenraad stelt een rooster van aftreden op. Bij de opstelling van dit rooster wordt
gestreefd naar een optimale handhaving van de continuïteit van het bestuur.
2. Het kerkenraadslidmaatschap eindigt uiterlijk drie jaar na het in functie treden van het
kerkenraadslid. Het aftredende lid is eenmaal herkiesbaar voor een opvolgende termijn
van maximaal drie jaar.
3. Het kerkenraadslidmaatschap eindigt verder:
a. door uittreding als lid of vriend bedoeld in lid 1 van artikel 10;
b. door tussentijds aftreden;
c. bij verlies van het vrije beheer over zijn of haar vermogen;
d. door het aanvaarden van een bestuursfunctie in een andere geloofsgemeenschap,
tenzij de overige kerkenraadsleden zich unaniem met het aanvaarden dan wel
uitoefenen van deze functie akkoord hebben verklaard;
e. op de wijze als bepaald in lid 4 en/of 5 van dit artikel.
4. De gezamenlijke overige leden van de kerkenraad kunnen een kerkenraadslid schorsen
indien de betrokkene in strijd met het reglement of besluiten van de kerkenraad heeft
gehandeld, de gemeente op onredelijke wijze heeft benadeeld en/of een ernstig strafbaar
feit heeft gepleegd dan wel indien betrokkene zijn of haar functie niet naar behoren
vervult. Na deze schorsing dient de kerkenraad binnen twee maanden een vergadering
van leden en vrienden als bedoeld in artikel 30 bijeen te roepen waarbij de schorsing als
te behandelen onderwerp wordt aangewezen. De vergadering dient vervolgens zich uit te
spreken over het al dan niet handhaven van de schorsing en over de termijn van
schorsing. Bij gebreke van dit besluit vervalt de schorsing.
5. De vergadering van leden en vrienden kan te allen tijde een kerkenraadslid ontslaan of
schorsen. Hiervoor is vereist dat een vergadering van leden en vrienden als bedoeld in
artikel 30 bijeen is geroepen waarbij de schorsing als te behandelen onderwerp is
aangewezen en mits een meerderheid van tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen
instemt met de schorsing.

Artikel 15 Besluitvorming van de kerkenraad
1. Vergaderingen van de kerkenraad worden gehouden, wanneer de voorzitter of twee
andere leden van de kerkenraad daartoe de wens te kennen geven.
2. De vergaderingen van de kerkenraad worden door of namens de secretaris
bijeengeroepen, met inachtneming van een oproepingstermijn van tenminste zeven
dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. De
oproeping geschiedt op elektronische wijze, tenzij een kerkenraadslid te kennen heeft
gegeven dat hij deze schriftelijk in zijn postvak in het gebouw van de gemeente wenst te
ontvangen.
3. Alle besluiten van de kerkenraad worden genomen met volstrekte meerderheid van de
stemmen die door de meerderheid van de in functie zijnde kerkenraadsleden kan worden
uitgebracht.
4. Ieder kerkenraadslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
5. De predikanten nemen deel aan de kerkenraadsvergaderingen en zij hebben daarin recht
van stem voor zover het de eredienst of wat daarmee in direct verband staat, betreft.
6. De leden van de kerkenraad, evenals de predikanten, onthouden zich van deelname aan
de beraadslagingen en stemming over aangelegenheden die hun persoon aangaan.
7. Het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit is
niet beslissend.
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8. De secretaris houdt de notulen van hetgeen in de kerkenraadsvergaderingen wordt
behandeld. De notulen worden in de eerstvolgende kerkenraadsvergadering vastgesteld
en door de voorzitter en de secretaris ondertekend.
9. De kerkenraad kan ook buiten vergadering rechtsgeldig besluiten, mits alle
kerkenraadsleden zich schriftelijk en/of elektronisch in positieve zin ten aanzien van het
voorstel hebben geuit. De secretaris voegt de aldus gekregen antwoorden bij de notulen.
10. Het bepaalde in artikel 30 en artikel 31 is voor zover mogelijk en niet in strijd met
voorgaande leden van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16 Vertegenwoordiging
1. De gemeente wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
a. hetzij de kerkenraad;
b. hetzij de voorzitter, de secretaris en de boekhouder tezamen, waarbij een of meer van
hen door zijn of haar plaatsvervanger kan worden vervangen.
2. In alle gevallen waarin de gemeente een tegenstrijdig belang heeft met één of meer
kerkenraadsleden (de predikanten inbegrepen) kan de vergadering van leden en vrienden
een of meer personen aanwijzen om de gemeente te vertegenwoordigen.
3. De kerkenraad is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn
taak te doen uitvoeren door commissies en/of personen die door de kerkenraad – bij
voorkeur uit de leden en vrienden van de gemeente – worden benoemd.
4. De commissies regelen zo nodig hun werkzaamheden door middel van een reglement, dat
geen bepalingen mag inhouden die in strijd zijn met dit reglement.
5. De kerkenraad is – zonder goedkeuring van de vergadering van leden en vrienden – niet
bevoegd tot:
a. het vervreemden, leveren, verkrijgen en bezwaren van registergoederen;
b. de verpanding van roerende goederen tot zekerheid voor ten laste van de gemeente of
derden bestaande schulden, of voor schulden welke ten laste van deze mochten
ontstaan;
c. het aangaan van geldleningen of kredietovereenkomsten ten laste van de gemeente,
waaronder niet begrepen het opnemen van uitstaande gelden of van wegens een
verleend krediet aan haar toekomende gelden;
d. het aangaan van borgtochten ten laste van de gemeente of andere verbintenissen met
een soortgelijke strekking;
e. het verstrekken van giften of subsidies van meer dan € 5.000 waarbij door splitsing
van zodanige giften of subsidies aan de strekking van deze bepaling geen afbreuk kan
worden gedaan.
Hoofdstuk IV
Boekjaar, administratie, jaarstukken, begroting en kascommissie

Artikel 17 Boekjaar, administratie en jaarstukken
1. Het boekjaar van de gemeente is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De kerkenraad is verplicht van de vermogenstoestand van de gemeente en van alles
betreffende de werkzaamheden van de gemeente, naar de eisen die voortvloeien uit deze
werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en daartoe behorende
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen
tijde de rechten en verplichtingen van de gemeente kunnen worden gekend.
3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de gemeente afgesloten. Daaruit
worden door de boekhouder een balans en een staat van baten en lasten over het
geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld van een rapport van een
accountant, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van
deze termijn door de vergadering van leden en vrienden, ter goedkeuring aan de
vergadering van leden en vrienden (rekenavond) worden aangeboden.
4. De kerkenraad brengt op de in het vorige lid bedoelde vergadering (rekenavond) een
jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de gemeente en over het gevoerde beleid.
5. Ook biedt de kerkenraad op deze vergadering (rekenavond) de begroting met toelichting
van het lopende boekjaar aan.
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6. De kerkenraad kan, mits met algemene stemmen en voor zover de wet dit toestaat,
besluiten dat in afwijking van het bepaalde in lid 3 de jaarstukken niet vergezeld
behoeven te worden van de aldaar vermelde deskundige of dat kan worden volstaan met
een rapport van een andere door de kerkenraad aan te wijzen deskundige.
7. De kerkenraad is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

Artikel 18 Kascommissie
1. De vergadering van leden en vrienden benoemt uit haar midden een kascommissie die
bestaat uit drie leden en/of vrienden. Een lid van de kascommissie kan ten hoogste drie
jaar achtereen fungeren. Indien dit nodig wordt geacht, worden tevens maximaal drie
plaatsvervangende leden benoemd.
2. De kascommissie onderzoekt de jaarstukken als bedoeld in artikel 17 en brengt aan de
vergadering van leden en vrienden (rekenavond) verslag van haar bevindingen uit.
3. De kerkenraad is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door
haar gevraagde inlichtingen te verstrekken, haar desgewenst de kas en de waarden te
tonen en inzage van boeken, bescheiden en gegevensdragers van de gemeente te geven.
4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige
kennis, dan kan de kascommissie zich door een accountant laten bijstaan.

Artikel 19 Goedkeuring en decharge
1. De jaarstukken en de begroting worden door de vergadering van leden en vrienden
vastgesteld en zij beslist over het verlenen van decharge aan de kerkenraad over het
gevoerde beleid. Aan deze beslissing heeft de kerkenraad geen deel.
2. Vindt geen goedkeuring van de jaarstukken en geen decharge over het door de
kerkenraad gevoerde beleid plaats door de vergadering van leden en vrienden, dan
benoemt de vergadering van leden en vrienden een commissie van vijf leden.
3. In deze commissie zijn niet benoembaar de leden van de kerkenraad en die van de
kascommissie.
4. De in lid 2 van dit artikel bedoelde commissie onderzoekt de gevraagde rekening en
verantwoording opnieuw. De commissie is verplicht de kerkenraad, de kascommissie en
de haar bijstand verlenende accountant te horen en aan de hand hiervan haar standpunt
te bepalen en dit aan een binnen zes weken opnieuw te beleggen vergadering van leden
en vrienden voor te leggen, welke in laatste instantie over het goedkeuren van de
jaarstukken en de eventueel te nemen maatregelen beslist.
5. De beslissing door de vergadering van leden en vrienden genomen, wordt door de
kerkenraad in het eerste gemeenteblad dat na de vergadering verschijnt, bekend
gemaakt.
Hoofdstuk V
Hoofdelijke omslag

Artikel 20 Grondslag omslag
1. Jaarlijks wordt van de leden en vrienden een hoofdelijke omslag geheven.
2. Grondslag voor deze hoofdelijke omslag is het vastgesteld verzamelinkomen voor de
inkomstenbelasting van het belastingjaar dat voorafgaat aan het boekjaar van de
gemeente.
3. Indien de gegevens over het verzamelinkomen niet tijdig beschikbaar zijn, kan de omslag
naar de grondslag van het daaraan voorafgaande jaar vastgesteld worden.
4. Indien geen aangifte inkomstenbelasting hoeft te worden gedaan, dan treedt het fiscaal
loon volgens de jaaropgave(n) in de plaats van het verzamelinkomen als grondslag voor
de hoofdelijke omslag.
5. Bij partners vormt het verzamelinkomen van beiden de grondslag. Indien slechts één van
beiden lid, vriend of belangstellende van de gemeente is, vormt 50% van het totale
verzamelinkomen de grondslag.
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6. Onder partners wordt verstaan:
a. gehuwden (mits niet van tafel en bed gescheiden) en geregistreerde partners;
b. ongehuwd samenwonenden, niet zijnde bloedverwanten in de rechte lijn.

Artikel 21 Hoogte omslag
1. Omslagplichtig is ieder die op 1 januari van het omslagjaar lid of vriend van de gemeente
is.
2. Het omslagjaar is gelijk aan het boekjaar van de gemeente.
3. Indien men in de loop van het omslagjaar lid of vriend van de gemeente wordt, is men
naar evenredigheid omslagplichtig voor het resterende volle aantal maanden.
4. Indien sprake is van partners zoals bedoeld in artikel 20 lid 6, kan worden volstaan met
het heffen van de door beiden verschuldigde omslag bij één van de partners;
5. Op de vergadering van leden en vrienden bedoeld in artikel 17 lid 3 (rekenavond) wordt
door de vergadering – op voordracht van de kerkenraad – het percentage vastgesteld dat
zal worden gebruikt voor de heffing van de hoofdelijke omslag van het boekjaar dat volgt
op het dan lopende boekjaar. Tevens wordt op deze vergadering vastgesteld welk
minimumbedrag voor de omslag zal dienen te gelden.

Artikel 22 Inning omslag
1. De boekhouder zendt vóór 1 april van het lopende jaar aan alle leden, vrienden en
belangstellenden een opgaveformulier hoofdelijke omslag.
2. Op het formulier dienen leden en vrienden te vermelden hetgeen zij conform de
voorgaande twee artikelen als hoofdelijke omslag dienen bij te dragen. Belangstellenden
zijn niet verplicht tot een bijdrage, maar worden hierom middels dit formulier wel
verzocht;
3. Leden en vrienden dienen het formulier vóór 1 mei van het lopende jaar te retourneren
dan wel op andere in het maatschappelijk verkeer gebruikelijke wijze bekend te maken
wat zij aan hoofdelijke omslag dienen bij te dragen.
4. Ingeval leden en/of vrienden nalatig zijn in het vóór 1 mei bekend maken van de door hen
verschuldigde hoofdelijke omslag, stelt de boekhouder de hoogte van de omslag vast aan
de hand van de laatst bekende gegevens hierover.
5. De boekhouder is belast met de invordering van de omslag.
6. De omslag kan in termijnen worden voldaan, waarbij het minimale termijnbedrag is
afgeleid van de omslag gedeeld door het aantal volle maanden die in het lopende
omslagjaar resteren na de eerste betaling.
7. De volledige omslag dient te zijn voldaan vóór de eerste van de maand februari volgend
op het omslagjaar.
8. Indien de omslag niet tijdig is voldaan als bedoeld in het vorige lid, zendt de boekhouder
een betalingsherinnering met het verzoek alsnog binnen veertien dagen te betalen.
9. Tevens zijn de leden en vrienden die de omslag niet tijdig hebben voldaan, niet bevoegd
de rechten behorende bij leden of vrienden van de gemeente uit te oefenen.
10. Indien de omslag alsnog niet binnen deze betalingstermijn van veertien dagen wordt
voldaan, kunnen aan de omslagplichtige tevens incassokosten in rekeningworden
gebracht.
11. In uitzonderlijke gevallen kan de kerkenraad geheel of gedeeltelijke ontheffing van de
verplichting tot het betalen van de omslag verlenen.

Artikel 23 Bezwaar en beroep
1. Bezwaren van welke aard ook en verband houdende met de omslag worden door de
omslagplichtige schriftelijk ter kennis van de boekhouder gebracht.
2. Over de bezwaren beslist de boekhouder – na horing van de omslagplichtige – binnen één
maand na indiening.
3. Tegen deze beslissing kan de omslagplichtige binnen één maand nadat de beslissing te
harer kennis is gekomen, in schriftelijk in beroep gaan bij de kerkenraad.
4. Deze beslist binnen een maand en doet terstond van de beslissing schriftelijke mededeling
aan de omslagplichtige.
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Artikel 24 Gevolgen niet-betaling
1. Van de omslagen, waarvan de invordering vruchteloos is gebleken, doet de boekhouder
mededeling aan de kerkenraad.
2. Door de kerkenraad kunnen deze geheel of gedeeltelijk niet-invorderbaar verklaard
worden.
3. Indien een omslagplichtige gedurende twee achtereenvolgende jaren in gebreke is
gebleven zijn of haar omslag(en) te voldoen kan hij of zij door de kerkenraad de status
van lid of vriend ontnomen worden. De kerkenraad gaat hiertoe niet eerder over nadat de
in gebreke zijnde omslagplichtige door middel van een aangetekend schrijven aan zijn of
haar – aan de kerkenraad bekende woonplaats – in kennis heeft gesteld van het
voornemen tot ontneming van deze status. en dat het alsnog voldoen van het
verschuldigde binnen één maand na het verzenden van de kennisgeving deze ontneming
voorkomen kan worden.
4. De omslagplichtige als bedoeld in voorgaand lid kan op een daartoe gedaan verzoek om
weer als lid of vriend worden ingeschreven, zodra het verschuldigde is voldaan.
Hoofdstuk VI
De beroeping van predikanten

Artikel 25 Beroeping
1. Tot predikant bij de Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden worden bij voorkeur beroepen
diegenen die door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit tot proponent zijn aangesteld.
2. De algemene vergadering van leden en vrienden kan met meerderheid van stemmen op
voorstel van de kerkenraad beslissen dat wordt afgeweken van het voorgaande lid.

Artikel 26 Benoeming beroepingscommissie
1. Binnen twee maanden nadat vaststaat dat de betrekking van predikant vacant wordt,
belegt de kerkenraad een vergadering van leden, vrienden en belangstellenden.
2. Op de vergadering als in het voorgaande lid bedoeld, worden leden, vrienden en
belangstellenden uitgenodigd om hun mening te geven over:
a. de vraag of de vacature vervuld moet worden en zo ja voor welk percentage;
b. de opleiding, taken en competenties van de te beroepen predikant.
3. Als de vergadering van leden en vrienden van oordeel is dat de vacature moet worden
vervuld, wordt in de vergadering als bedoeld in lid 1 een beroepingscommissie benoemd
die bestaat uit:
a. drie personen uit de gemeente, die geen kerkenraadslid zijn;
b. twee door de kerkenraad uit haar midden aan te wijzen leden, en
waarbij de meerderheid van de commissieleden lid van de gemeente dient te zijn.
4. De stemming over de drie personen uit de gemeente als bedoeld in het voorgaande lid
onder letter a. vindt schriftelijk plaats. Voor het tellen van de stemmen wordt een
stembureau ingesteld als beschreven in artikel 32.
5. In afwijking tot artikel 32 lid 8 maakt de voorzitter van het stembureau ter vergadering de
uitslag van de stemming bekend.

Artikel 27 Werkzaamheden beroepingscommissie
1. De beroepingscommissie kiest uit haar midden een voorzitter en secretaris.
2. De beroepingscommissie aanvaardt haar werkzaamheden na haar benoeming zo spoedig
mogelijk, waarbij zij zo veel mogelijk rekening houdt met de door de leden, vrienden en
belangstellenden ter vergadering gegeven meningen als bedoeld in artikel 26, lid 2, en
nadat zij kennis heeft genomen van de daarvoor geldende richtlijnen van de Algemene
Doopsgezinde Sociëteit.
3. De beroepingscommissie neemt besluiten op basis van een meerderheid van stemmen.
4. De beroepingscommissie is niet bevoegd met de te beroepen of reeds beroepen predikant
overeenkomsten aan te gaan of toezeggingen te doen die de gemeente in enige vorm
tegenover de predikant binden of kunnen binden. De beroepingscommissie maakt dit
duidelijk aan de sollicitanten.
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5. Als de beroepingscommissie in strijd met de haar verstrekte instructies handelt, belegt de
kerkenraad een vergadering van leden, vrienden en belangstellenden. Op deze
vergadering vindt overleg plaats en beslissen leden en vrienden bij meerderheid over het
al dan niet ontbinden van de beroepingscommissie.
6. Als de beroepingscommissie wordt ontbonden, volgt de kerkenraad opnieuw de procedure
als bedoeld in artikel 26, leden 2 tot en met 5. Voor de nieuwe beroepingscommissie
gelden opnieuw de leden van dit artikel.

Artikel 28 Beroep kandidaat-predikant
1. De beroepingscommissie informeert de kerkenraad over de kandidaat-predikant, naar wie
de voorkeur uitgaat van de beroepingscommissie en die te kennen heeft gegeven een
eventueel beroep door de gemeente te willen aanvaarden.
2. De kandidaat-predikant wordt door de kerkenraad uitgenodigd om een dienst en/of viering
van de gemeente te leiden, waarna leden, vrienden en belangstellenden in de gelegenheid
worden gesteld om nader kennis te maken met de kandidaat-predikant.
3. Aansluitend aan de kennismaking – als bedoeld in voorgaand lid – vindt in afwezigheid
van de kandidaat-predikant een vergadering van leden, vrienden en belangstellenden
plaats, waarbij de leden en vrienden stemmen over het al dan niet beroepen van de
kandidaat-predikant. Voor het tellen van de stemmen wordt een stembureau ingesteld als
beschreven in artikel 32.
4. In afwijking tot artikel 32 lid 8 maakt de voorzitter van het stembureau ter vergadering de
uitslag van de stemming bekend.
5. De kerkenraad maakt onmiddellijk na de stemming de uitkomst daarvan bekend aan de
kandidaat-predikant.
6. Als de leden en vrienden niet akkoord gaan met de beroeping, treedt de
beroepingscommissie af en wordt de procedure zoals beschreven in artikel 26 opnieuw
doorlopen.

Artikel 29 Beroepsbrief
De kerkenraad regelt in de beroepsbrief van de te beroepen predikant in samenspraak en
overleg met deze onder meer de vaststelling van:
a.
b.
c.
d.

het salaris overeenkomstig de richtlijnen van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit;
de overige vergoedingen en financiële tegemoetkomingen;
de arbeidsvoorwaarden;
de wijze waarop, in voorkomende gevallen, geschillen tussen predikant en gemeente
worden geregeld.
Hoofdstuk VII
Algemene vergadering van leden en vrienden

Artikel 30 Oproeping, toegang, voorzitter en notulen
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de kerkenraad. De oproeping
gebeurt schriftelijk aan de adressen van de leden, vrienden en belangstellenden volgens
het register als bedoeld in artikel 9 lid 10.
2. De oproeping tot de vergadering geschiedt ten minste veertien dagen tevoren, de dag van
de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
3. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijd van de vergadering, de te
behandelen onderwerpen.
4. De vergaderingen worden gehouden aan de Wirdumerdijk tenzij bijzondere
omstandigheden zich hiertegen verzetten.
5. De vergaderingen worden geleid door een lid van het dagelijks bestuur van de
kerkenraad. Indien geen van deze aanwezig is, wijst de vergadering zelf haar voorzitter
aan.
6. Toegang tot de vergadering hebben ook belangstellenden. In de vergadering hebben zij
echter geen stemrecht.
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7. Toegang tot de vergadering hebben ook andere personen, die door de kerkenraad worden
toegelaten.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen opgesteld door of onder
verantwoordelijkheid van de secretaris. De notulen worden in de daaropvolgende
vergadering van leden en vrienden vastgesteld en door de voorzitter en secretaris
ondertekend.

Artikel 31 Besluitvorming en stemrecht
1. Alle besluiten van de vergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van
stemmen. Ieder lid of vriend heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
2. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
3. Bij staking van stemmen wordt het nemen van een besluit tot een volgende vergadering
uitgesteld. Indien de stemmen dan wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn
verworpen.
4. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een
besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een besluit, voor
zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
5. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in voorgaand lid bedoeld oordeel, de
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid
van de vergadering dit verlangt of – indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of
schriftelijk geschiedde – een lid of vriend dit verlangt.
6. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke
stemming gewenst acht of één der leden of vrienden dit vóór de stemming verlangt.
Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, tenzij de vergadering unaniem anders
beslist. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een lid of vriend hoofdelijke
stemming vraagt.
7. Schriftelijke stemming geschiedt met ongetekende, gesloten briefjes.
8. Indien bij een benoeming van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft
verkregen, heeft een tweede stemming inzake dezelfde personen plaats. Indien dan weer
geen van de personen de volstrekte meerderheid heeft verkregen, vinden herstemmingen
plaats totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid van stemmen heeft gekregen,
hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij de herstemmingen na
de tweede stemmingen valt steeds de persoon die bij de voorafgaande stemming het
geringste aantal stemmen kreeg af.
9. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon
uitgebracht, dan wordt door loting bepaald welke persoon afvalt. Ingeval bij een
stemming over de benoeming van personen de stemmen staken, dan wordt door loting
bepaald wie van beiden benoemd is.
Hoofdstuk VIII
Stembureau

Artikel 32 Stembureau
1. Het stembureau wordt benoemd door de voorzitter van de kerkenraad en bestaat uit de
voorzitter zelf en twee door deze aan te wijzen leden en/of vrienden. Bovendien wijst de
voorzitter twee plaatsvervangers aan. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de vicevoorzitter of de secretaris zijn taken waar.
2. De stembiljetten kunnen door de leden en vrienden worden gedeponeerd in een
afgesloten stembus. Stembiljetten die aan het adres van de gemeente per post zijn
bezorgd, worden onmiddellijk in deze stembus gedeponeerd.
3. Het stembureau houdt zitting in de kerkenraadskamer op de dag van de stemming. Om
12 uur dan wel op het tijdstip dat op de oproeping tot stemming is vermeld, kondigt de
voorzitter aan dat de voor stemming bepaalde tijd is verstreken. De op dat moment in de
kerkenraad aanwezige leden en vrienden die wensen te stemmen, worden daartoe in de
gelegenheid gesteld.
4. De voorzitter opent de stembus en de daarin aanwezige stembiljetten worden uitgenomen
en door de voorzitter geopend. De voorzitter leest de namen voor van de kandidaten

10

5.
6.

7.
8.

waarop is gestemd. Een van de beide andere leden ziet het stembiljet na, terwijl beide
leden aantekening houden van iedere uitgebrachte stem.
Het stembureau beslist over de waarde van een stembiljet direct nadat het is voorgelezen,
waarbij blanco stemmen worden beschouwd als niet zijnde uitgebracht.
Na het voorlezen en noteren van de stemmen wordt bepaald:
a. het gezamenlijk uitgebrachte aantal stemmen;
b. het aantal van de op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen;
c. de namen van degenen die gekozen zijn.
Het stembureau maakt van de gehouden stemming een proces-verbaal op dat aan de
kerkenraad ter beschikking wordt gesteld.
De inhoud van het proces-verbaal wordt bekend gemaakt in het eerstvolgende nummer
van het gemeenteblad en zo spoedig mogelijk op (het interne gedeelte) van de website
van de gemeente. Bovendien kan de kerkenraad op andere wijze het resultaat van de
gehouden stemming bekend maken.
Hoofdstuk IX
Publicaties

Artikel 33 Gemeenteblad
1. De gemeente geeft een maandblad uit. Dit blad bevat – naast bijdragen van geestelijke en
algemene aard – alle officiële mededelingen uitgaande van de kerkenraad die krachtens
dit reglement aan de leden en vrienden bekend moeten worden gemaakt, tenzij deze
mededelingen op andere wijze schriftelijk aan de leden en vrienden bekend gemaakt zijn.
2. Het blad staat onder redactie van tenminste drie door de kerkenraad benoemde personen,
waarvan tenminste één tevens lid van de kerkenraad is. Het redactielid dat tevens lid van
de kerkenraad is, legt haar functie in de reactie neer bij het einde van haar
kerkenraadslidmaatschap. Zij kan wel door de kerkenraad herbenoemd worden.
3. Leden, vrienden en belangstellenden ontvangen het gemeenteblad op het door hun – in
Nederland – aangegeven adres. Voor deze toezending stelt de vergadering van leden en
vrienden op de jaarvergadering een minimumbijdrage vast. Bij het niet tijdig voldoen van
deze bijdrage kan de toezending worden gestaakt.
4. In het kerkgebouw zijn op een duidelijk kenbare plaats steeds enige exemplaren van het
laatst verschenen nummer ter inzage aanwezig.
5. Er kan door leden en vrienden geen beroep worden gedaan op het feit dat officiële
mededelingen als in lid 1 bedoeld, hem of haar niet hebben bereikt.

Artikel 34 Website
1. De gemeente is aanwezig op internet door middel van onder andere een website.
2. Op de website is een intern deel dat alleen toegankelijk is voor leden, vrienden en
belangstellenden van de gemeente en een extern deel dat voor iedereen toegankelijk is.
3. De redactie van de internetuitingen waaronder de website, bestaat uit een of meerdere
door de kerkenraad benoemde personen. Deze persoon c.q. personen overleggen met de
redactie van het gemeenteblad over de wijze van publiceren van materiaal betreffende de
gemeente. Bij geschillen hierover beslist de kerkenraad.
Hoofdstuk X
Ontbinding van de gemeente

Artikel 35 Ontbinding en vereffening
1. De gemeente wordt ontbonden:
a. door het geheel ontbreken van leden;
b. door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering van leden en
vrienden.
2. Een besluit tot ontbinding kan door de algemene vergadering van leden en vrienden
slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste tweederde van de
uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het aantal leden en
meer dan de helft van het aantal vrienden van de gemeente.
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3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

Wanneer in een vergadering waarin een voorstel als hiervoor bedoeld aan de orde is, niet
meer dan de helft van het aantal leden en niet meer dan de helft van het aantal vrienden
aanwezig of vertegenwoordigd is, zal, in een ten hoogste vier weken doch niet binnen
veertien dagen daarna bijeen te roepen en te houden tweede vergadering een
meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen voldoende zijn,
ongeacht het alsdan aantal aanwezige leden en/of vrienden van de gemeente.
Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een
besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het aanwezige of vertegenwoordigde
aantal leden en/of vrienden van de gemeente.
Indien de gemeente op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij
alsdan op te bestaan.
De gemeente blijft na haar ontbinden voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van de gemeente uitgaan, moet aan
de naam worden toegevoegd: "in liquidatie".
De vereffening geschiedt door de kerkenraad, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of
meer andere vereffenaars zijn aangewezen, en wel onder toezicht van de kerkenraad.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van dit reglement zoveel mogelijk van
kracht.
Een vereffenaar heeft dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheden als een lid
van de kerkenraad, voor zover deze verenigbaar zijn met zijn taak als vereffenaar.
Een eventueel batig saldo van de ontbonden gemeente wordt ondergebracht bij de Friese
Doopsgezinde Sociëteit of bij ontstentenis daarvan bij de Algemene Doopsgezinde
Sociëteit gedurende een periode van vijfentwintig jaar.
Mocht na de in het vorige lid genoemde periode in Leeuwarden geen sprake zijn van de
opbloei van doopsgezind gemeenteleven, dan wordt het batig saldo gelijkelijk verdeeld
over de Friese Doopsgezinde Sociëteit, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Ring
Akkrum of hun rechtsopvolgers.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers
van de ontbonden gemeente gedurende zeven jaren berusten onder de jongste
vereffenaar, tenzij door het bestuur of de vereffenaars een andere bewaarder is
aangewezen.
Hoofdstuk XI
Reglementswijziging

Artikel 36 Wijziging reglement
1. Alleen op voorstel van de kerkenraad kan door de vergadering van leden en vrienden het
reglement worden gewijzigd. De kerkenraad benoemt in dat geval een commissie tot
reglementsherziening bestaande uit leden en/of vrienden van de gemeente.
2. In de oproeping tot de vergadering waarin het voorstel tot reglementswijziging wordt
behandeld, moet worden meegedeeld dat in deze vergadering wijziging van het reglement
zal worden voorgesteld.
3. Een afschrift van het voorstel tot reglementswijziging dient in de periode van ten minste
zes weken vóór het tijdstip van de in het vorige lid bedoelde vergadering tot na afloop van
deze vergadering, voor leden en vrienden ter inzage te liggen op een duidelijk kenbare
plaats in het kerkgebouw. In de oproeping tot deze vergadering zal deze terinzagelegging
duidelijk worden vermeld.
4. Amendementen van leden en/of vrienden op een gedaan voorstel tot reglementswijziging
worden slechts toegelaten indien zij tenminste vijf dagen vóór aanvang van de
vergadering schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad zijn ingediend. De
amendementen moeten woordelijk weergeven welke wijziging op het voorstel van de
kerkenraad wordt beoogd. De kerkenraad brengt deze amendementen onmiddellijk ter
kennis van de leden en vrienden door afschriften hiervan ter inzage te leggen op dezelfde
wijze als in het voorgaande lid is beschreven.
5. De vergadering waarin de wijziging van het reglement aan de orde is, wordt door de
voorzitter geschorst indien blijkt dat de beschikbare tijd onvoldoende is om tot een goede
besluitvorming te komen. Voorzetting vindt plaats na een schorsing van tenminste zeven
en ten hoogste veertien dagen.
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Hoofdstuk XII
Overgangsbepaling

Artikel 37

Overgangsregeling bestaande vrienden

1. Degene die op grond van het reglement van 1994 als vriend in het register als bedoeld in
voorgaand artikel 9, lid 10 is opgenomen en niet vriend wil of kan worden op grond van
het gestelde in dit nieuwe reglement, zal de status van vriend houden op basis van het
reglement van 1994.
2. Van deze status zal in het in het vorige lid bedoelde register aantekening worden
gemaakt.
3. Voor degenen die de status van vriend hebben op grond van deze overgangsbepaling
geldt het volgende:
a. Zij zijn gerechtigd tot het bezoeken van en deelnemen aan vergaderingen van de
gemeente. In deze vergaderingen hebben zij stemrecht.
b. Zij kunnen niet tot lid van de kerkenraad en/of andere vertegenwoordigende lichamen
van de gemeente worden gekozen en/of worden benoemd.
c. Zij steunen de gemeente met een jaarlijkse bijdrage als bedoeld in artikel 20 en
artikel 21 (omslag).
4. Bij aanname door de vergadering van leden en vrienden van deze overgangsregeling zal
deze een terugwerkende kracht hebben naar 1 januari 2012.
5. Deze overgangsregeling is in de vergadering en leden en vrienden van 23 mei 2012 in
stemming gebracht en daarop aangenomen/afgewezen1.
Hoofdstuk XIII
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Artikel 38

Slotbepalingen

6. Bij onduidelijkheid of onvolledigheid van enige bepaling in dit reglement beslist de
kerkenraad, na ingewonnen advies van een door de kerkenraad te benoemen commissie
bestaande uit ten minste drie en ten hoogste vijf oud-kerkenraadsleden.
7. Leden en vrienden van de gemeente ontvangen al dan niet op verzoek kosteloos een
exemplaar van dit reglement.
8. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2012 en kan worden aangehaald als het
reglement van 2012.
9. Na inwerkingtreding van dit reglement vervalt het reglement vastgesteld op 9 februari
1994.
Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 9 november 2011
De kerkenraad:
zr. G. Koning-Hoogkamp, voorzitter
zr. T. Huijing-Zijlstra, vice-voorzitter
br. W. Wouda, boekhouder
zr. A.A. Bruin, secretaris
zr. L. Bos-Hempenius, 2e secretaris
br. H.E. Ronner, kerkmeester
br. H. Hekkema, diaken
zr. B. van Dijk, dagelijkse zaken

1

Afhankelijk van de uitkomst van de vergadering en leden en vrienden zal de uitkomst hier worden vermeld.
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