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VERENIGING 

Op zes augustus negentienhonderd zevenennegentig----------
verschenen voor mijl mr sirp Jakob Johannes Wiersema, nota
ris ter standplaats Amsterdam:-----------------------------
1. Gereia Kristen Inóonesia Nederland (~ndonesisch-Neder-

lands Christelijke Kerk) I hierna te noemen GKIN, kan--
toorhoudende te 1181 NV Amstelveen, Borssenburg 28 , 

ten deze vertegen;';ocrdigd door: --------~-.;.:_------------

de heer dr Rudy Budiman , emeritus-predikant, geboren te 
Semarang (Indonesië) op twaalf oktober negentienhonderd 

::;:~e~~;~n:!~~~.~~~~~~~ _ ~~ _ ~~~~ _ ~~ _ ~~=~~~~~~~ _:~~~~~==,.~, 
2. Gered j a Ir.djili l1aluku (Holukse Evangelische Kerk), hu 

hierna te noemen GIM, kantoorhoudende te 3995 AA Hou--
ten, Standerèmolen 8-029, ------------------ .-----------
ten deze vertegenwoordigd door:-------------------~---
de heer ds Octofianus Jopy Ruff, predikant,-----------
geboren te nollandia (voor~alig Nederlands Nieuw-Gui---, 
nea) op zeventien okt.ober negentienhonderd achte"nvij f -
tig, wonende te 2035 BJ Haarlem, Robert Kochlaan 242.--

Blijkende van gemelde ..... olmachtverleningen aan de comparan-
ten uit notulen van èe landelijke kerkeraadsvergaderi"ng van 
de GKIN van elf augustus negentienhonderd zesennegentig en
uit notulen van het Synodebestuur van de GIM van drie-----
ëntwintig oktober negent.ienhonderd zesennegentig~---------
Van het bestaan van voormelde stukken is mij, nataris,- - --
genoegzaam gebleken.------------------------- - ----------- - 
De comparanten hebben verklaard namens voormelde kerkelijke 
instellingen een vere~iging op te richten met de navolgende 
statuten:------------------------------~------------------

!vaam.-----------------------------------------------------
Artikel 1.-------------------------------------------------
De vereniging draagt de naam: Vereniging Samen Kerk in----
Nederland (SKIN) .------------------------------------------
Zetel.----------------------------------------------------
Artikel 2.-------------------------------------------------
Zij heeft haar zetel te Amsterdam. ------------------------
Doel . ------------------------------------------------------

. . '9:3, 
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Artikel 3.-------------------------------------------------
1. De vereniging heeft ten doel:----------------"-c...·--------

het door onderling contact en gezamenlijke actie van de 
bij de vereniging aangesloten christelijke geloofsge--
meensehappen elkaar steunen bij het zoeken en viriden--
van een zodanige" plaats in de Nederlandse samenleving-
dat zij de mogelijkheid hebben om als kerk of kerkelij
ke gemeente in de ~~ederlandse samenleving te fWlctione-

ren.-------------------- -------------------------------
2. De verenigir.g tracht haar doel onder meer te bereiken--

door:- -------------------------------------------------
a. het mentaal, maatschappelijk en facilitair onder--

steunen van in ~ederland niet-inheemse christelijke 
geloofsgemeenschappen bij het functioneren als kerk 
of kerkelijke gemeente en in alle voorkomende ge--
vallen tet behartigen van de belangen van deze----
geloofssemeenschappen ; -----------------------------

b. het vervullen van een brugfunctie van deze geloofs
gemeenschapp~n naar de Nederlandse kerken en naar-
de l\'ederlandse samenleving. ------------------------

J. De vereniging kan ten behoeve van de leden rechten----
bedingen. Zij kan ~akoming van bedongen rechten jegens
en schaèevergceài~sen aan e en lid vorderen, tenzij dit
lid zich daartegen verzet.--------------------------- - -

Leden.------------------------------------ - ---- - ----------
Artikel 4.---------- - --------------------------------------
1. Leden van de vereniging kunnen uitsluitend zijn kerkge

nootschappen bedoeld in artikel 2.2. lid 1 Burgerlijk-
Wetboek, zijnàe ee~ àoor migranten in Nederland gevorm
àe christelijke geloofsgemeenschap, die de Heilige----
Schrift aanvaarèen als enige bron en norm voor haar---
getuigenis en die~st. de apostolische geloofsbelijdenis 
aanvaarden als uitàrukking 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.-

2. Het bestuur houàt een register waarin de namen en-----
adressen van alle leden zijn opgenomen.------- - --------

J. Ieder lid is verplic~t aan het bestuur op te geve n de-
namen van de persoon of personen die het lid in vereni
gingsaangeleser_~eden mogen vertegenwoordigen.----------

Toelating.------------------------------------- -- ---------
Artikel 5.------ - --- - --------------------------------------
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden., 
2 . Bij niet-toelati~g tot lid kan de algemene vergadering-

,. 
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alsnog tot toelati~g besluiten.-----------------------
Einde van het lidmaatsc~ap.---------------------~---------
Artikel 6 . -------------------------------------------------
1. Het lidmaatschap eindigt:------------------------------

a. door ophouden te bestaan van het lidi-------~-~----
b. door opzegging door het lid;-----------------------
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan ge--

schieden wa~~eer een lid heeft opgehouden aan de--
vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten---
gesteld te volèoen, wanneer hij zijn verplichtingen 
jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer--
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan-
worden het liè~aatschap te laten voortdurenj-------

d. door ontzetti~g. Deze kan alleen worden uitgespro-
ken Y.'armeer ee::1 lid in strijd met de statuten, ----
reglementen of besluiten der vereniging handelt, of 
de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.------

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het------
bestuur.---------- - ------------------------------------

J. Opzegging van he~ liàmaatschap door het lid of door de
verenigi~g kan slechts geschieden tegen het einde van-
een verenigingsj2a~ en met inachtneming van een opzeg:
gingsterrnijn van vier we~en.--------------------------
Echter kan het lid~aatschap o~miàdellijk worden beein-
digd indien van ëe vereniging of van het lid redelij--
kerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te---
laten voortèuren.--------------------------------------

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige
lid, doet het lidmaatschap eindisen . op het vroegst----
toegelaten tijàstip volgende op de datum waartegen was-
opgezeSd.---------------- - ------------------ - ---- - -----

S. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lid---
maatschap een besluit \\'aarbij de verplichtingen van de
leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen---
opzichte uit te sluiten,-------------------------------

6. Ontzetting uit het liàmaatschap geschiedt door het-----
bestuur.-----------------------------------------------

7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door 
de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de ver--
eniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te---
laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit
het lidmaatschap staat de betrokkene binnen zes maanden 
na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit---
beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt-----
daartoe ten spoeàigste schriftelijk van het besluit met 
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opgave van redenen in kennisgesteld.------------------
Gedure~de de beroepste rmijn en hangende het beroep is-
het lid geschorst.-------------------------------------

8. Wanneer het lidmaa tschap in de loop.van een vereni----
gingsjaar eindigt, b lijft desniette~in de contriöutie-
pro rata verschulàigd.--------------------------------

Jaarlijkse bijdragen.----- - --------------------------------
Artikel 7.-------------------------------------------------
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaar---

lijkse bijdrage, àie door de algemene vergadering zal-
""orden vastgesteld. zij kunnen daartoe in categorieën-
worden ingedeeld d ie een verschillende bijdrage beta---

len.---------------------------------------------------
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of 

gedeeltelijke ontheffing van de verplichting t ot het--
betalen van een bijdrage te verlenen.------------------

Bestuur.---- - ---------- - --- -- -----------------------------
Artikel 8.- ---------------------------- -- ------------------
1 . Het bestuur be ~taat uit tenminste zeven natuurlijke - --

perso~en, die door de algemene vergadering worden be---
noemd.- ------------------------------------------------

2. Niet meer dan t ..... ·ee lede n van het bestuur mogen behoren
tot dezelfde geloofsgemeensc hap.----- - --------- -- ------

3. De benoEming van bestuursleden geschiedt uit een of---
meer bindende voo~àrachten, behoudens het bepaalde in-
lid 4. Tot het cp;:\aken van zul k een voordracht is het- -
bestuur bevoegd.---------------------------------------
De voordracht van het bes tuur ..... 'ordt bij de oproeping - -
voor de vergaèerip..g meegedeeld.------------------------

4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter v.'orden - - -
ontnomen door een met ten minste twee/derde van de----
u i tgebrachte stem~en genomen besluit van de algemene---
ve rgadering.--------------- - ------------------------- - -

5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene--
vergaderi~g overeenko mstig het voorgaande lid de opge-
maakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen,-
dan is èe algemene vergaèering vrij in de keus . --------

6. Indien er ~eer d2n één b indende voordracht is, ge-----
schieàt de benoeming uit die voordrachten.--- - ---------

7. Wie de leeftijd van tweeën zeventig jaar heeft bereikt,-
is niet tot bestuurs lid benoembaar.-------------------

Einde bestuurslidmaatschap - Periodiek Aftreden - Schor----
sinq.-----------------------------------------------------
Artikel 9.-------------------------------------------------
1. Elk bestuurslid kan, ook V.'anneer hij voo r een bepaalde-
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tijd is benoemd, te allen tijde door de algemene verga
dering worden ontslagen of geschorst. Zodanigrbesluit-
moet worden genomen overeenkomstig de procedure als---
bepaald in artikel 18 leden 1, 2 en~3. Een schorsing--
die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door e'en---
besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die--
termijn.------------------------------- - ---------------

2. De leden van het bestuur worden benoemd voor een perio
de van drie jaar; zij kunnen eenmaal voor een aanslui-
tende pe~ioèe ..... 'orèen herbenoemd. Na tenminste een jaar
geen deel te hebbE~ uitgemaakt van het bestuur kan----
opnieuw tot benoEmi~g doo r de algemene vergadering-- - -
worden overgegaan.--------------------- - ---------------

e Elk bestuurslid t~eedt uiterlijk àrie jaar na zijn----
benoeming af, volsens ee~ door het bestuur op te maken
~ooster van aftredi~g.--------------------------------
wie in een tussentijdse vacat~re wordt benoemd, neemt-
op het rooster de plaats van zijn voorganger in.-------

3. Een best~urslid dat de leeftijd van tweeëzeventig jaar
heeft be~eik=, treEèt af in de jaarv ergadering , gehou-
den in r.et jaar naèat hij die leeftijdsgrens heeft-----
bereikt.--------------------------------------------- - -

4. Het be~tuursliè~aatsc~ap eindigt voorts door bedanken. -
3estuursfur.ct i es - EEsluitvorming van het bestuur.---------
Artikel 10.-------------------------------- - ---------------
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een-

tweede voorzitte~ , een secretaris en een penningmeester 
aan. Eet ka~ veor elk h~ner uit zijn midden een ver--
vanger aanwijz e~. ~en best~urs lid kan niet meer dan één 
functie bekleden.--- - ---------------- - ---------- ---- ---

2. Van het verhandelde in elke vergadering van het bestuur 
",'orden door de sEc:::-etaris notulen opgemaakt, die door-
de voorzitter e n de secretari s worden vastgesteld en---
onderteker.d . -------------------------------------------

3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen-----
aangaande de ve:::-gaderingen van en de besluitvorming---
door het bestuur ~orden gegeven.----------------------

Bestuurstaak - VertEcenwooràiqing.-------------------------
Artikel 11.----------- ------ ---- ----- ---- - ------ - ----------
1. Behoudens de bepe~kingen volgens de statuten is het---

bestuur be l ast ~et het besturen van de vereniging.----
Het bes t uur kan zich ten behoeve van zijn eigen secre-
tarièle ondersteuning en de facilitaire ondersteuning-
van de leden v an èe vereniging doen bijstaan door een--
Dureau.------ -------- - ---------------------------------
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Het bestuur benoemt en ontslaat de leden van het bureau 
en stelt hun taak e!1 werkwijze vast. ---------'----.------

2. Indien het aantal bestuursleden beneden zeven is ge---
daald blijft het eestuur bevoegd. Het is echter ver---
plicht zo spoeàig mogelijk een algemene vergadering te
beleggen, waarin" èe voorziening in de open plaats of de 
open pla atsen aan de orde komt.------------- -- ---------

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid
bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren---
door commissies die door het bestuur worden benoemd.---

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene--
vergadering bevoegd te besluiten tot het aangaan van--
overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of-----
bezwaren van registergoederen, en tot het aangaan van-
overeenkomsten .... ·aa:!:'bij de vereniging zich als borg of-
hoofdelijk mede-sc~uldenaar verbindt, zich voor een---
derde sterk maay.t oE zich tot zekerheidsstelling voor-
een schuld van een ander verbindt. Het vereiste van-~-
goedkeuring geldt ~ede voor de bevoegdheid tot verte~-
genwoordiging van ée vereniging ter zake van deze-----
handelingen. Van de goedkeuring blijkt voldoende door-
het uitt~eksel uit de notulen van de betrokken algemene 
vergadering, getekend door de voorzitter en de ~ecreta-
ris.--~~~----------------~~-------------- - -------------

S. Onverminderd het i~ de laatste volzin van lid 4 bepaal
de wordt de vereniging in en buiten rechte vertegen----
woordigd:----------- - -- - - - -----------------------------
a. hetzij doo~ het bestuur;---------------------------
b. de voorzitter en de secretaris tezamen dan wel hun

deor het bestuur aangewezen plaatsvervangers teza--
men.-----------------------------------------------

Een en ande~ laat onverlet de bevoegdheid van het bestuur-
om voor bepaalde gevallen speciale vertegenwoordigingsvoor
zieningen te treffen,-------------------------------------
Jaarverslaa - RekeninG en verantwoording.------------------
Artikel 12,------------------------------------------------
1. Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénender-

tig december.-----~-------- - ------------------------- - -

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van-
de vereniging en van alles betreffende haar werkzaamhe
den naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamhe
den op zodanige wijze een administratie te voeren en de 
daartoe behorende boeken, bescheiden en a n dere gege---
vensdragers op zoèanige wijze te be .... 'aren dat daaruit te 
allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen------



worden gekend.-----------------------------------------
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen-

zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens-----
verlenging van deze termijn door de .algemene vergade--
rins, ee!1 jaarverslag uit over de gang van zaken 'in de
vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de---
balans en de staat van de baten en lasten met een----- 
toelichting ter goedkeuring op schrift gesteld aan de-
vergadering over. Deze stukken worden ondertekend doer
de bestuuràersi op.tbreekt de handtekening van één of--
meer hunner I dan ·.·;o~dt daarvan onder opgave van redenen 
melding gemaakt.--------------------------------------
Na ver locp van àe - eventueel verlengde - termijn.kan-
ieder lid van de sezamenlijke bestuursleden in rechte-
vorderen dat zij èeze verplichtingen nakomen.----------

4. Tenzij omtrent de getrouwheid van de in lid 3 genoemde
bescheièen aan de algemene vergadering woràt overgelegd 
een verklaring afkomstig van een accountant als bedoe ld 
in artikel 2,393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, ----
benoemt de algeme~e vergadering jaarlijks, een--------
financiële commissie va!). ten minste twee personen, die
geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De leden van
deze corn .. '7Iiss.ie Korden benoemd uit financieel deskundi-
sen die door t""'ee daartoe door èe algemene vergadering
aa!1gewezen leden r:1ogen ",,'orèen voorgedragen4 De com- - - -
missie onderzoekt èe jaarrekening en brengt aan de----
algemene vergaderir.g versl&g van haar bevindingen uit.-

5. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van-
haar onèerzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te 
verschaffe!1, haa!' è.esge ...... enst èe kas en de waarden te--
tonen en de boeke~, bescheiden en andere gegevensdra--
gers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te-
houden.------------------------------------------------

6. De last van de co~~issie kan te allen tijde door de---
algemene vergade!'ing ..... ·orden herroepen, doch slechts - - -
door de benoeming van een andere commissie.------------

7. Ret bestuur is ve~licht boeken, bescheiden en andere-
gegevensàragers bedoeld in de leden 2 en 3 gedurende--
tien jaren te bev.-aren.------------------------ - -------
De op een gegevensàrager aangebrachte gegevens, uitge-
zo~derd de op papier gestelde balans en staat van baten 
en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden-
overgebracht en be ..... 'aard, mits de overbrenging geschiedt 
met juiste en volledige weergave der gegevens en deze-
gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar-



z~Jn en binnen reèelijke tijd leesbaar kunnen worden---
gemaakt.-------------------------------------r ---------

Algemene vergaderincen.------------------------------------
Artikel 13. - --------------------------- --- --------- -- ------
1. Aan de algemene vergaderingen komen "in de verenigirig--

alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de-- - --
statuten aan het bestuur zijn opgedragen.--------------

2. Jaarlijks uiterlijk zes maanden na afloop van het-----
verenigingsjaar, ~ordt een algemene vergadering - de--
jaarvergadering - sehouden.---------------------------
In de jaarvergadering komen onder meer aan de o rde:----
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording--

bedoeld in artikel 12 met het verslag van de aldaar 
bedoelde commissie;--------------------------------

b. de uitnodiging en de benoeming van de in artikel 2-
lid 4 gencemèe commissie voor het volgende vereni--
gingsjaar;-----------------------------------------

c. voorziening i~ eventuele vacatures;----------------
d. de begroting e~ het beleidsplan voor het lopende--

jaar enlof het volgend jaar;---- - - -----------------
e. voorstellen va~ het bestuur of de leden, aangekon-

digd bij de c?roeping voor de vergadering.---------
3. ~ndere algemene vergaderingen worden gehouden zo dik--

wijls het best~ur dit wenselijk oordeelt.--------------
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten-

minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het
uitbrengen van éé~/tiende gedeelte der stemmen ver----
plicht tot het bijeenroepen van een algemene vergade--
ring op een termijn van niet lange r dan acht weken na-
indiening va~ ~et verzoek.----------------------------
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen-----
gevolg .... :ordt gege ..... en, kunnen de verzoekers zelf tot die 
bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig--
artikel 17 of bij aèvertentie in ten minste één ter---
plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen---
dagblad.-----------------------------------------------
De verzoekers k~~en alsdan anderen dan bestuursleden-
belasten met de leiàing der vergadering en met het op-
stellen der notulen.-----------------------------------

Toegang en stemrecht.--------------------------------------
Artikel 14. - ---------------------------------------- --- ----
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben (de verte--

genwoordigers v2n ) alle leden van de vereniging. Geen-
toegang hebbe~ (vertegenwoordigers van) geschorste----
leden en geschorste bestuursleden.---------------------



2. 

3. 

4. 

Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde----
personen beslist èe voorzitter.--------------~~-------
Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is,-----
heeft één stem.----------------------------------------
Een lid kan zijn stem door een verte'genwoordiger 'làten
uitbrengen. De vertegenwoordiger dient een ander lid te 
zijn en de volmacht dient schriftelijk te zijn gegeven. 

VoorzitterschaD - l\'otule'!1.---------------------------------
Artikel lS.------------------------------------------------
1. De algemEne vergac.eringen ",,'orden geleid door de voor- -

zitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger.-----
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan--
treedt één der aDèere bestuursleden, door het bestuur-
aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze---
wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voor--
ziet de vergaderiDg daarin zelve.----------------------

2. Van het verhanèelc.e in elke vergadering worden door de
secretaris of een ander door de voorzitter daartoe-----
aangewezen persoo:l notulen gemaakt l die door de voor--
zitter en de nctl..!list worden vastgesteld en onderte---
kendo De ir.houd van de notulen wordt ter kennis van de
leden gebracht.----------------------------------------

Besluitvorming van èe alaemene veraaderinq.----------------
Artikel 16.------------------------------------------------
1. Het ter algemer.e vergadering uitgesproken oordeel van-

de voorzitter cat door de vergadering een besluit is--
genomen, is beslissend.-------------------------------
Hetzelfde gelàt voor de inhoud van een genomen besluit
voorzover gestE~à werd over een niet sohriftelijk-----
vastgelegd voorstel.-----------------------------------

2. Hordt echter onmièèellijk na het uitspreken van het in
het eerste lid beèoeld oordeel de juistheid daarvan---
betwist, dan vinèt een nieuwe stemming plaats, wanneer
de meeràerheid èer vergadering of, indien de oorspron-
kelijke stemmicg niet hoofdelijk of schriftelijk ge---
schiedèe, een ste~gerechtigde aanwezige dit verlangt.-
Door deze nieu'. .. ;e stemming vervallen de rechtsgevolgen-
van de oorsprcnkelijke stemming.-----------------------

3. Voorzever de statuten of de wet niet anders bepalen---
",,'orden alle besluiten van de algemene vergadering-----
genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen en in een vergadering waarin tenminste--------
een/vierèe van ce leden aanwezig of vertegenwoordigd---
is.----------------------------------------------------

4. Blanco stemmen '",'orèen beschouwd als niet te zijn uitge-
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bracht. Een lid kan zich door een ander lid middels een 
schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen ... . Een lid
kan aldus niet meer dan twee stemmen uitbrengen. Over-
personen wordt schriftelijk gestemd. Over zaken monde--
I ing. __ - _____ - - - - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - C - - - - - - - - - - - - -' - " - - - -

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de --- -- 
volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een-----
tweede stemming, of ingeval van een bindende voor-----
dracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen----
kandidaten plaats.------------------------------------
Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid
verkregen dan vinèen herstemmingen plaats totdat hetzij 
één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen,
hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen ---
staken . ------------------------------------------------
Bij gemelde herste~~ingen (waaronder niet is begrepen-
de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de---
personen op wie bij de voorafgaande stemming is ge----
stemd, even~el uitgezonderd de persoon, op wie bij die
voorafgaande ste~ing het geringste aantal stemmen is--
uitgebracht.-------------------------------------------
Is bij die voorafgaande stemmin g het geringste aantal-
stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt
àoor loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de
nieuwe stemming gee~ stemmen meer kunnen worden uitge--
bracht.----------- -------- - ------ --------- ----------- - -
Ingeval bij een sterrming tussen twee personen de stem-
men staken beslist het lot wie van beiden is gekozen.--

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende 
verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen. 

7. Alle stemmingen geschieèen mondeling, tenzij de voor- -
zitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één-
der stemgerechtigàe~ zulks voor de stemming verlangt.-
Schriftelijke ster.~ing geschiedt b ij ongetekende, -----
gesloten briefjes. Besluitvorming is op voorstel van de 
voorzitter bij acclamatie of consensus mogelijk, tenzij 
een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.-----

Bijeenroeping algemene vergaderinq.------------------------
Artikel 17.------------------------------------------------
l. De algemene vergadering en worden bijeengeroepen door--

het bestuur. De opro eping geschiedt schriftelijk aan de 
adressen van de leden volgens het ledenregister, be---
doeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping be---
draagt ten minste dertig dagen.------------------------

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen---
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vermeld, onverrninèerd het bepaalde in artikel 18.-----
Statutenwijziqing.---------------------~--------~---------

Artikel 18 . ------------------------------------------------
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering-

worden gebracht àan door een besluit van een algèmene-
vergadering, waartce is opgeroepen met de mededeling--
dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden------
voorgesteld.-------------------------------------------

2. Zij die de oproepir.g tot de algemene vergadering ter--
behandeling van een voorstel tot statutenwijziging----
hebben gedaan, moeten tenminste dertig dagen voor de--
vergadering een afschrift v an dat voorstel, waarin de-
voorgedragen wijziging ...... oordelijk is opgenomen, toezen-
den aan de leden.--------------------------------------

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste--
twee /derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergade
ring waarin ten minste twee/derde van de leden verte---
genwoordigd is.--------- -- --------------- - -------------
Is niet twee /derde van de leden vertegenwoordigd, dan-
wordt biJ1..nen dertig dagen daarna een tweede vergadering 
bijeengeroepen en gehouden, y,'aarin over het voorstel--
zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is-----
geweest, ongeac~t het aantal vertegenwoordigde leden,-
kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten-
minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.---------

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat
hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen-
verlijden van èe akte is ieder bestuurslid bevoegd.----

Ontbinding .--- ----------------------------- - --------------
Artikel 19.------- - -- --- ----------------- --- -- -- ---------- -
1. De vereniging ka~ worden ontbonden door een besluit van 

de algemene vergaàering. Het bepaalde in de leden 1, 2-
en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige
toepassing. De algemene vergadering benoemt bij het---
ontbindingsbesluit op voorstel van het bestuur de-----
vereffenaars; anèers zijn de bestuursleden ten tijde--
van het besluit vereffenaars.--------------------------

2. Het batig saldo na vereffening komt toe aan degenen die 
ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren.---
Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit
tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan 
het batig saldo worden gegeven.------------------------

Huishoudelijk Recrlement.----- - -----------------------------
Artikel 20 .--------------------- -- ---------------- -- -------
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement 
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vaststellen.-------------------------------------------
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijä- zijn met 

de wet, oo k waar die geen dwingend recht bevat, noch---
met de statuten.------------------------------ - --------

Slotbepaling ° - - __ - - - - u - - - - - __ - __ - - - ~ ___ " ________ - - __ -0- ~ ___ _ 
Voo r de eerste maal \. .. orden benoemd tot leden van het be- - --

stuur:--- ------------------------------- --- ----------------
1. de comparant sub 1 als bestuurderj-------- - ------------
2. de comparant sub 2 a ls voorzitterj---------------------
3. mevrouw Kathleen Ferrier l geboren te Paramaribo (Suri-

name) op acht maart negentienhonderd zevenenvijftig,--
wonende te 3833 01 Leusden , Vlasland 15 als secretaris; 

4 . de heer ds Jacobus f1aarten van St Kruis, geboren te - - -
Nieu~~een op twee juli negentienhonderd tweeënvijftig s -

wonende te 3941 BC Doorn, Sterkenburgerlaan 45 als----
penningmeester;-- - --------------------- - ---------------

5. de heer ds Rudy Frä~~ Polanen, geboren te paramaribo--
op vijf augustus negentienhonderd drieenveertig j ------

~'onende te 1079 EP )).msterdam j van 't Hoflaan 18j-------

6. de heer Rev. Seth Edward Yaw Bempong, geboren op tien-
mei negentienhonàerd tweeënzestig, wonende te 2595 XK-
's-Gravenhage, Laurens Reaeistraat 41;-----------------

7. de heer dr Johanr.es Jacobus Visser, geboren te Zeven--
huizen ( zuid-Holla~d) op acht september negentienhon--
derd vierenveertig, wonende te 2231 zw Rijnsburg, Op---
den Claver 11;-----------------------------------------

8 ° de heer dr G"oan Tjaij The, geboren te Pekalongan (Mid - 
den Java, Indonesië) op negentien maart negentienhon--
derd veertig, ~'o!'";ende te 1405 KN Bussum, Nassaupark 3 #

De comparanten zijn ~i j , notaris, bekend; hun identiteit is 
door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde----
documenten vastgesteld.------------------------------------
Deze akte,-- - ----------------------------------------------
opgemaakt in minuut, is verleden te Amsterdam, op de datum
als in het hoofd van èeze akte vermeld.-------------------
Nadat de i~~oud van deze akte zakelijk aan de comparanten-
is opgegeven, hebben dezen eenparig 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 overeenkom-
stig de wet door de co~paranten en mij, notaris, onderte---
kendo----------------------------------~-------------------

I 
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