
Informatie procedure rondom lidmaatschap SKIN 

 

Hierbij willen wij u informeren over de procedure rondom het lidmaatschap van SKIN. 

SKIN is een Vereniging, daarom is de Algemene ledenvergadering (ALV) het hoogste 

bestuursorgaan. De ALV vergadert twee keer per jaar. Ieder lid van de Vereniging SKIN heeft 

in de ALV een stem, maar kan zich bij afwezigheid door een ander lid van de ALV bij 

stemming laten vertegenwoordigen. Het bestuur van de vereniging vergadert 4 keer per jaar 

en beslist over de dagelijkse gang van zaken. Meer informatie over de bestuurlijke gang van 

zaken binnen SKIN vindt u in de bijgevoegde kopie van de statuten van SKIN. 

  

Het bestuur beslist volgens de statuten van SKIN omtrent de toelating van leden. Bij niet-

toelating tot lid kan de ALV alsnog besluiten tot toelating. 

Naast uw aanmelding hebben wij van u enkele gegevens nodig om uw lidmaatschap definitief 

te maken en willen wij u informeren over uw rechten en plichten als lid van SKIN.  

  

De procedure voor lidmaatschap bij SKIN is de volgende:  

1.         U vult het registratieformulier van SKIN in 

2.         Ook vragen wij u om een kopie van uw statuten of de notulen van uw eerste 

oprichtingsvergadering en een kopie van uw registratie bij de Kamer van Koophandel (KvK) 

aan ons op te sturen. Volgens artikel 4, lid 3 van de statuten van SKIN is ieder lid verplicht 

aan het bestuur op te geven de namen van de persoon of personen die het lid in 

verenigingsaangelegenheden mogen vertegenwoordigen. Registratie bij de KvK is in 

Nederland voor kerkgenootschappen verplicht. Wij zijn ons bewust dat nieuwe kerken 

momenteel mogelijk vertraging ervaren bij de KvK, die veel registraties nog niet heeft 

uitgevoerd. Mocht dat het geval zijn, geeft u ons daar dan even bericht van.  

3.         Verder vragen wij van leden dat zij de statuten van SKIN onderschrijven. In de 

statuten vindt u onder artikel 4, lid 1:  

“Leden van de vereniging kunnen uitsluitend zijn kerkgenootschappen, bedoeld in artikel 2.2, 

lid 1 Burgerlijk wetboek, zijnde een door migranten in Nederland gevormde christelijke 

geloofsgemeenschap, die de Heilige Schrift aanvaarden als enige bron en norm voor haar 

getuigenis en dienst, de apostolische geloofsbelijdenis aanvaarden als uitdrukking van het 

door de leden van die geloofsgemeenschap gemeenschappelijk beleden geloof en 

georganiseerd zijn aan de hand van een op schrift gesteld statuut tot regeling van haar leven 

en werken.” 

Volgens artikel 7 lid 1 bent u als lid gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die 

door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Leden kunnen daartoe in categorieën 

worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. Lid 2 van dit artikel luidt: het 

bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de 

verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. De jaarlijkse bijdrage bedraagt 

momenteel minimaal 50 euro en maximaal 600 euro. Als richtlijn wordt gehanteerd 1 euro per 

lid van de kerk.  

  

Praktisch betekenen deze regels voor u dat wij van u vragen: 

  

1. bijgaand aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen met 

2. een kopie van uw statuten of de notulen van uw oprichtingsvergadering en 

3. een kopie van uw registratie bij de Kamer van Koophandel.  

  

Zodra bovengenoemde documenten door ons ontvangen zijn, krijgt u van ons een bevestiging. 

Het bestuur bespreekt uw aanvraag bij de eerstvolgende bestuursvergadering. 



Nadat u bericht hebt gekregen dat u als lid bent aangenomen kunt u uw contributie overmaken 

op giro 7864832 ten name van Vereniging SKIN te Amersfoort. 

  

Jaarlijks ontvangt u een aantal keer de nieuwsbrief van SKIN en informatie per email over 

actuele ontwikkelingen in kerk en maatschappij die voor uw kerk van belang kan zijn.  

  

Ter informatie kunt u op de website van SKIN www.skinkerken.nl het beleidsplan van SKIN, 

het laatste jaarverslag en de laatste nieuwsbrieven vinden.  

 

Wij hopen dat we u met deze informatie van dienst hebben kunnen zijn. Mocht u nog vragen 

hebben neemt u dan contact met ons op. Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 


