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2007A20379/JB 
 
 

STATUTENWIJZIGING 
 
 
Heden, * tweeduizend zeven, verscheen voor mij, mr. Anne Pera, notaris in de 
gemeente Bronckhorst, kantoorhoudende te Zelhem: 
de heer BERNARD JOHAN HUININK, geboren te Wisch op vijfentwintig 
februari negentienhonderd eenenvijftig (legitimatie: *******), wonende 
Veldkamperstraat 36 te 7054 AW Westendorp, gemeente Oude IJsselstreek, 
gehuwd; 
te dezen handelende als bestuurslid en schriftelijk gevolmachtigde van de 
algemene ledenvergadering van de vereniging:  
VERENIGING VERGADERLOKAAL, gevestigd te Westendorp, gemeente 
Oude IJsselstreek, feitelijk gevestigd Veldkamperstraat 40 te 7054 AW 
Westendorp, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 40120322 en als zodanig 
bevoegd de vereniging rechtsgeldig te vertegenwoordigen, hierna te noemen: 
de vereniging. 
 
PRÉAMBULE 
De comparant verklaarde, handelend als voormeld: 
- dat de vereniging is opgericht op één januari negentienhonderd zes en 

zestig; 
- dat de statuten vervolgens zijn vastgelegd in een notariële akte, bij akte op 

vijf en twintig november negentienhonderd vier en negentig verleden voor 
de notaris-redacteur dezer akte; 

- dat de vereniging wenst over te gaan tot wijziging van haar statuten en 
hiertoe haar leden heeft opgeroepen tot een vergadering, gehouden te 
Westendorp, gemeente Oude IJsselstreek, op ***, waarvan blijkt uit een 
uittreksel van de notulen van die vergadering, waarvan een exemplaar aan 
deze akte is vastgehecht; 

- dat overeenkomstig het bepaalde in de statuten van de vereniging en 
mitsdien rechtsgeldig, in deze vergadering, met meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen, is besloten de statuten van de vereniging te wijzigen 
in de zin als hierna vermeld; 

- dat in diezelfde vergadering de comparant volmacht werd gegeven hiertoe 
de onderhavige akte namens de vereniging te doen verlijden; 

- alsnu verklaarden de comparanten, handelend als voormeld, dat de 
statuten van de vereniging zullen luiden als volgt: 

 
STATUTEN 
NAAM EN ZETEL 
Artikel 1 
1. De vereniging draagt de naam: DE WINGERD (en is een deel van de 

gemeente van Jezus Christus en een Nieuw-Testamentische gemeenschap 
van gelovigen). 

2. Zij is gevestigd te Westendorp, gemeente Oude IJsselstreek. 
GRONDSLAG 
Artikel 2 
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De vereniging erkent de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde 
Woord van God en neemt daarom de Bijbel als grondslag voor haar handelen.  
DOEL 
Artikel 3 
1. De vereniging stelt zich ten doel om de geloofsgemeenschap “De Wingerd” 

zodanig te faciliteren dat deze optimaal kan functioneren, zodat mensen tot 
geloof in Jezus Christus kunnen komen en in hun geloof in Jezus Christus 
kunnen groeien, met Hem en door Hem met elkaar en door elkaar met 
Hem. 

2. Ze tracht haar doel te bereiken door de geloofsgemeenschap de Wingerd in 
staat te stellen tot: 

 a. het houden van samenkomsten waarin: 
  -  Gods Naam wordt grootgemaakt;       
  -  het Woord van God wordt verkondigd; 
  -  God wordt gezocht, onder andere door gebed; 
  -  gemeenteleden elkaar bemoedigen en opbouwen; 
 b. prediking van het evangelie; 
 c. het organiseren van jeugd- en kinderwerk; 
 d. het houden van huiskringen; 
 e. het houden van gebedskringen; 
 f. het geven van bijbelstudie; 
 g. het verlenen van pastorale en praktische zorg; 
 h. alle andere wettige activiteiten die het doel dienen. 
3. Zij treedt namens de Geloofsgemeenschap De Wingerd te Westendorp op 

als rechtspersoon om te voorzien in (een) geschikte ruimte(s) voor het 
houden van samenkomsten en het beheren en verwerven van de financiële 
middelen. 

LEDEN 
Artikel 4 
1. Leden van de vereniging zijn personen die: 
 a.  belijden dat ze wedergeboren christen zijn; 
 b.  in een introductie gesprek hebben aangegeven dat ze deel willen 

uitmaken van de Geloofsgemeenschap De Wingerd en als zodanig zijn 
toegelaten; 

 c.  de jaarlijks vast te stellen bijdrage betalen; 
 d.  zich schriftelijk bij het bestuur hebben aangemeld en zijn aangenomen. 
2. Lidmaatschap van de vereniging eindigt door: 
 a. overlijden van het lid; 
 b. opzegging door het lid; 
 c. opzegging namens het bestuur. 
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan mondeling of schriftelijk 

geschieden.  
4. Opzegging namens het bestuur geschiedt mondeling bij besluit van het 

bestuur. Dit wordt schriftelijk bevestigd. Van dit besluit worden leden van de 
vereniging in kennis gesteld. 

5. Opzegging namens het bestuur kan geschieden wanneer:  
 a. een lid ophoudt of heeft opgehouden de in het eerste lid genoemde 

principes te onderschrijven; 
 b. van het bestuur op bijbelse gronden redelijkerwijs niet meer kan worden 

gevergd het lidmaatschap te laten voortduren hetgeen het geval kan 
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zijn, wanneer het lid ten opzichte van de in de vereniging geldende 
maatstaven duidelijk afwijkende leringen propageert en/of bij immoreel 
of onchristelijk gedrag binnen of buiten de gemeente. 

6.  In geval van opzegging namens het bestuur van het lidmaatschap, of indien 
toekenning van het lidmaatschap wordt onthouden als bedoel in artikel 4 lid 
1 onder d, zal een beroep gedaan kunnen worden op de ledenvergadering. 
De ledenvergadering kan het betreffende bestuursbesluit ongedaan maken 
dan wel alsnog het lidmaatschap verlenen. 

GELDMIDDELEN 
Artikel 5 
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: bijdragen van de leden, 
erfstellingen, legaten, giften, subsidies en overige baten. Erfstellingen mogen 
slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. 
BESTUUR 
Artikel 6 
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) personen, zal altijd een oneven 

aantal leden hebben en wordt door de algemene ledenvergadering uit haar 
leden benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris 
en penningmeester aan.  

 Indien het bestuur uit minder bestuursleden bestaat dan wel sprake is  van 
een even aantal bestuursleden, blijft het bestuur desalniettemin bevoegd de 
vereniging te besturen. 

2. Voor elke vacature wordt door het bestuur een voordracht gemaakt van ten 
minste één persoon. Deze voordracht kan door de leden worden aangevuld 
mits deze voordracht de steun heeft van ten minste vijftien procent van de 
leden en twee en zeventig (72) uur voor de vergadering bekend is bij het 
bestuur. 

3. De leden van het bestuur worden benoemd voor de tijd van drie (3) jaar en 
zijn na afloop van deze periode één maal herkiesbaar.  

 Na verloop van een (1) jaar waarin een persoon geen bestuursfunctie heeft 
vervuld is men weer opnieuw benoembaar als in de vorige volzin 
omschreven. 

4. Een lid van het bestuur kan ten allen tijde zijn functie neerleggen. Voorts 
eindigt het lidmaatschap van het bestuur door verloop van de zittingsduur, 
door overlijden of door het opzeggen van het vertrouwen door de algemene 
ledenvergadering. 

5. Ongevraagd ontslag als bestuurder kan door het bestuur plaatsvinden, 
indien: 

 a. op grond van de Bijbel de wandel van het betreffende lid onbetamelijk 
wordt geacht; 

 b. indien het betreffende lid in strijd handelt met de belangen van de 
vereniging in haar geheel of van een of meer van haar leden in het 
bijzonder. 

 Hiervoor is een bestuursbesluit met algemene stemmen noodzakelijk, van 
de overige bestuursleden. 

BEVOEGDHEDEN BESTUUR 
Artikel 7 
1. Twee gezamenlijk handelende bestuursleden vertegenwoordigen de 

vereniging in en buiten rechte en zijn, na een besluit daartoe door het 
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bestuur, bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen die het 
bestuur in het belang van de vereniging acht. 

2. Het bestuur behoeft voor het (doen) verrichten van de volgende 
rechtshandelingen voorafgaande toestemming van de ledenvergadering: 

 a. verkoop, koop en hypothecaire bezwaring van onroerende goederen; 
 b. aangaan van leningen, zowel ten behoeve als ten laste van de 

vereniging; 
 c. het samensmelten met andere verenigingen (fusie). 
3. Besluiten hiertoe worden genomen in de ledenvergadering waarin minstens 

de helft van de leden aanwezig is.  
4. Er dient een meerderheid te zijn van ten minste twee derde van de geldige 

uitgebrachte stemmen. 
5. Zijn er onvoldoende leden aanwezig, dan wordt binnen vier weken, maar 

niet eerder dan na acht dagen, opnieuw een vergadering uitgeschreven en 
kan alsnog een besluit worden genomen, zulks ongeacht het aantal 
aanwezige leden. 

BESTUURSVERGADERINGEN 
Artikel 8 
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls dit nodig wordt geacht, doch ten minste 

zes maal per jaar. 
2. In principe worden besluiten in het bestuur genomen met unanimiteit der 

uitgebrachte stemmen.  
3. Indien geen eenstemmigheid kan worden bereikt, wordt over een besluit 

gestemd, waarbij elk bestuurslid een stem heeft. Een zodanig besluit kan 
worden genomen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, mits 
alle leden van het bestuur aanwezig zijn. 

LEDENVERGADERING 
Artikel 9 
1. Ledenvergaderingen worden ten minste één maal per jaar gehouden. In de 

ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over haar algemeen- 
en financieel beleid en beheer en wordt de begroting voor het volgend jaar 
vastgesteld. 

2. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de geldige uitgebrachte 
stemmen. 

3. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, in gesloten enveloppen. 
4. Een aantal tezamen uitmakende tien procent van het totale aantal leden 

kunnen gezamenlijk een algemene ledenvergadering bij elkaar roepen. 
5. Als een lid een bepaalde zaak op de agenda voor de algemene 

ledenvergadering wil hebben, kan dat als een verzoek daartoe door ten 
minste tien procent van het totale aantal leden wordt ondersteund. 

6. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. 
7. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid 

uitbrengen. 
WIJZIGING VAN DE STATUTEN 
Artikel 10 
1. Deze statuten kunnen ten allen tijde op voorstel van het bestuur worden 

gewijzigd door de ledenvergadering. 
2. De leden worden ten minste twee weken voor de betreffende 

ledenvergadering opgeroepen en het voorstel tot wijziging wordt eveneens 
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ten minste twee weken voor de vergadering voor de leden ter inzage 
gelegd. 

3. Een besluit hiertoe wordt genomen in de ledenvergadering waarin minstens 
de helft van de leden aanwezig is.  

4. Er dient een meerderheid te zijn van ten minste twee derde van de geldige 
uitgebrachte stemmen. 

5. Zijn er onvoldoende leden aanwezig, dan wordt binnen vier weken, maar 
niet eerder dan na acht dagen, opnieuw een vergadering uitgeschreven en 
kan alsnog een besluit worden genomen, zulks ongeacht het aantal 
aanwezige leden. 

6. Als er leden zijn die een statutenwijziging wenselijk vinden kan daartoe 
volgens artikel 9 leden 4 en 5 invulling aan worden gegeven. 

OPHEFFING OF FUSIE VAN DE VERENIGING 
Artikel 11 
1.  Tot opheffing van de vereniging of tot fusie met een gelijkgezinde gemeente 

kan op voorstel van het bestuur worden besloten door de ledenvergadering, 
zulks met inachtneming van de procedure vermeld in artikel 7, leden 3, 4 en 
5. 

2. Vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij door de ledenvergadering op 
voordracht door het bestuur een of meer personen worden benoemd als 
liquidateurs. 

 3. Het eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een of meer 
rechtspersonen of gemeenschappen, die een doel beogen gelijk of 
nagenoeg gelijk aan dat van de vereniging, welke door de ledenvergadering 
worden aangewezen op voordracht van het bestuur. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Artikel 12 
Het bestuur kan een voorstel doen tot het opstellen van een huishoudelijk 
reglement, welke niet strijdig mag zijn met de Wet of met deze statuten. 
SLOTBEPALING 
Artikel 13 
In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur. 
 
AANHECHTING STUKKEN 
Aan deze akte zullen worden gehecht: 
- het voormelde uittreksel van de notulen, 
waaruit tevens de volmachtgeving aan de comparant blijkt. 
 
SLOT AKTE 
De comparant is mij, notaris, bekend. 
WAARVAN AKTE is verleden te Zelhem op de datum, in het hoofd dezer akte 
vermeld. 
Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de 
comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben 
kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. 
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, 
notaris, ondertekend om 


