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OPRICHTING KERKGENOOTSCIIAP
Zaaknummer: 12543
Heden, achttien november tweeduizend negen, verscheen voor mij, mr. V/illem Jan ----Velema, notaris gevestigd in de gemeente Noordenveld:
de heer Egbert llendrik Schutte, gebore,n te Hardenberg op vierjuni negentienhonderd
zeveîen zeventig (Nationaal paspoort
Hoogevee,n, gehuwd, volge'ns zijn verklaring handelende:

II
ü.

nummerl,

wonendeJ,

als schriftelijk gevolmachtigde van:
de heer Hendrik El$o van der Vinne, geboren te Sleen op zeven en twintig juli ---negentienhonderd twee en vrjftig (Nationaal paspoort
wonende

J--,

nummerf),

IfHoogeveen,

gehuwd.

De verschenen persoon, handelend als gerneld, verklamde bij deze akte een
kerkgenootschap op te richten, met correspondentieadres:
Hoogeveen, en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:----

IIL

N¡am en zetel--Artikel l.

-:-*

-

l.

Het kerkgenootschap dat een zelfstandige ge,meente binnen het wereldwrjde ---Licha¿m van Christus en een Bijbelse gemeenschap van gelovigen is - dat hierna
genoemd wordt "de gemee,nte" - draøgtde naarn: Charismatische Iluisgemeente
Enthousia (CHE).
Zij is gevestigd te Hoogeveen, gemeente Hoogeveen.---------Grondslag

2.

Artikel2.
De gemeente erkent debijbel als het door de Heilige Geest geinspireerde en onfeilbare -Woord van God en aanvaardt daarom de bijbel als enige grondslag en nonn voor het ----functioneren van de gemeente.

Artikel3.
Het doel van de gemeente is om een gemeenschap van gelovigen te vormen naar bijbelse
begrippen, die als zodanig haar plaats in de samenleving i¡neemt.
Zíj wil dit onder meer bereiken door:
de wijsheid van God bekend te maken, overeenkomstig het plan van God;
iedereen bekend te maken met de liefile van Jezus Christus en tot Zijnnavolg¡ng aan
te sporen;
de gemeenteleden te doe,n groeie,n in relatie met God en met elkaar;----de genadegaven door God aan ieder lid gegeven tot ontwikkeling en groei te brengen.

a.
b.
c.
d.

Middelen
Artikel4.
De gemeente wil haar doel bereiken door onder andere:---verlenen van pastorale en diaconale zorg, eerst aan leden en daarna aan niet-leden;--de leden aatte sporen het evangelie uit te dragør in daad en woord;
het ondersteunen van zendingswerk;

a,
b.
c.

d.
e.

2

het toerusten van de leden door het geven van onder meer theoretisch en praktisch -onderwijs;
het houden van same,nkomsten.-----

Leden---Artikel5.

1.

Leden van de gemeente Anzij die:--'-----aJezus Christus erkenne,n als Zoon van God en;
b. Jezus Christus erkennen als hun persoonlijk Verlosser en;
c. gedoopt zijn door onderdompeling op grond van hun bekering en; --------d. de hiervoor genoemde grondslag en doelstelling onderschrijven, en; --------------e.
de wens tot invoeging in de gemeente aan de oudstenraad hebben kenbaar
gemaakt
--------;---f. als zodanig door de oudstenraad zijn aange,nomen en;
bereid zíjnzichmet al hun middelen in te zette,n voorhet werk van de gemeente.
Leden blijven lid van de gerneente, totdaf --zij overlijden;
zrj zich als zodanig aan de gemeente hebben onthokfcen;--------nj om zwaarwegende redenen niet langer als zodanig door de oudstenraad
worden aanvaard.De oudstenraad is bevoegd om vast te stellen, dat een líd zíc,}l' als zodanig aan de ---gemeente heeft onttrokken. ------De oudstenraad schrijft jaarlijks eeir algeme,lre ledenvergadering uit.

en;--------

2.

3.
4.

g.

ab.
c.

-*-

Geldmiddelen-------Artikel6.

l.

2.

De geldmiddelen van de gemeente bestaan uiÍ bijdragen van de leden, erßtellingen,
legaten, gtften en overige baten.--Erßtellingen kunnen slechts aanvaard worden onder het 'voorrecht van
boedelbeschrijving'.

Artikel

1.

2.
3.
4.
5.
6.

T.

De gemeente wordt bestuurd door de oudstenraad: ôatzijnopzieners en oudsten ----samen.
De oudstenraad kent maximaal drie opzieners, die de functies vanvoorzitter,
secretaris en penningmeester verdelen. .De opziener wordt aangesteld en ingezegend door de opzieners, nadat die de
oudstenraad en de gerneente in staat hebbeir gesteld om gegronde bezwaren in te -..dienen tegen de voorgenomen aanstellin
De opzieners vonnen het dagelijks bestuur, de oudstenraad vormt het algemeen -----bestuur.
Oudsten worden eerst door de opzieners aangesteld nadat de opzieners de gemeente
hierover hebben ge{hformeerd en de gemeente in staat hebben gesteld om gegronde bezwaren in te dienen tegeir de voorgenomen aanstelling.
Het ambt van opziener e,n oudste eindigt als:---------

-----

g.------

a.
b.

dezeoverlijdt;-----dezezijn ambt neerlegt;

{3
c. dezezijn anrbt gedwongen moet neerleggen. Gedwongen ambtsbeëindiging --7.
8.

wordt opgelegd door de opzieners.
Opzieners en oudsten leggen voor het fi¡nctioneren verantwoording af aan de
opzieners. Bij onvoldoende functionereq wordt een opziener/oudste uit zijn functie ontheven-In het dagelijks bestuur heeft elk lid één stem. Besluíten worden genomen met ------minimaal tweederde (2/3) meerderheid van stemmen. Het besluit van het dagelijks
bestuur is bindend.
In het algemeen bestuur hebben alleen de opzieners (dagelijks bestuur)
beslissingsbevoegdheid

------

-

9.

Vertegenwoordiging-

Artikel8.

1.

Het dagelijks bestuur is bevoegd de gerreente in en buiten rechte te
vertegenwoordigen en is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen die in
het belang van de gemeente zijn. Ieder lid van het dagelijks bestuur afzonderlijk is
bevoegd als gedelegeerde schenkingen voor de gemeente te aanvaarden.
Het dagelijks bestü¡r besluit niet eerder dan na raadplegrng van het algemeen
bestuur, tot het verrichten van de volgende rechtshandelingen:
il verkoop, koop en hlpothecaire bezwaring van registergoederen;
b. het verrichten van investeringen die ee¡r bedrag van tien duizend euro -----------(€ 1 0.000,00) overschrijden; -----het aangaan van leningen zowel ten behoeve van als ten laste van de gemeente, die een bedrag van vijf duizend euro (€ 5.000,00) overschrijden;
het sluiten van overeenkomsten waarbij de gemeente zich als borg of hoofclelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid
voor een schuld aan een derde verbindt, die een bedrag van vijf duizend euro --(€ 5.000,00) overschrijden;
het juridisch samengaan met andere gemeenschappen;---------het aangaan van dienstverbanden ten behoeve van de gemeente;besluiten ten aanzien van benoeming of ontslag van bestuurders van stichtingen
die namens de oudstenraad beheer voeren over eigendommen van de gemeente;vanaf de datum van de vaststelling van de notariële akte worden de ..----------vorengenoe,nrde bedragen geindexeerd als volgt:
het bedrag wordt jaarlijks, voor het eerst op een januari tweeduizend elf,
aangepast overeenkomstig de stijging of daling die de hiema omschreven
consumenteirprijsindex over de maa¡rd die drie maanden voorafgaat aan ---------bedoelde wijzigingsdatum, heeft vertoond ten opzichte van de gelijknamige
maand in het daaraan voorafgaande jaar.
Het nieuwe bedrag wordt verkregen door vennenigrnrldiging van het
oorspronkelijke bedrag met ee,n factor, die gevormd wordt door een breuk
u¡aarvan de teller wordt gevormd door de eerstbedoelde prijsindex en de noemer
door de laatstbedoelde prijsindex. Met consumentenprijsindex wordt hier
bedoeld: de door het Cenûaal Bureau voor de Statistiek te publiceren
consumentenprijsindex voor alle huishoudens (CPI Alle Huishoudens),
vastgesteld op de meest recente tijdsbasis.

-

2.

c,

d.
e.
f.
g.
h.

-

----

---

-----

Boekjaar en
Artikel9.

verantwoording---

------------1

l.
2.

Het boekjaar van de gøneente valt samen met het kalenderjaar.
In ee,n vergadering die uiterlijk de tweede maand na afloop van het boekjaar wordt -gehouden, overlegt de penningmeester een jaarrekening.
De vaststelling van de jaarrekening kan eerst plaatsvinden naÃat deze is
gecontroleerd door een kascommissie, te benoemen door het dagelijks bestuur.
Vaststelling van de jaarrekening door het algemeen bestuur strekt de penningmeester
tot decharge over het door he,m/haar gevoerde financiële beheer in het afgelopen
boekjaar, voor zover dit uit de boeken blijkt.-----In een vergadering van het algemeen bestuur, die uiterlijk in de derde maand van het
boekjaar wordt gehouden, overlegt de penningmeester een begroting.
In de jaarlijkse algemene ledenvergadering die uiterlijk in de vierde maand na afloop
van het boekjaar wordt gehouden legt het dagelijks bestuur de jaarrekening en
begroting voor ria¡l de gemeente
Het dagelijks bestuuris verplicht om van de vermogenstoestand van de gemeente --zodanig aantekening te houden dat daaruit altijd haar rechten en verplichtingon -----kunnen worden geke,nd. --Het dagelijks bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde bescheiden ten ---minste tien jaar te bewaren.
tfijziging v¡n de statuten---

3.

4.

--

5.

6.

7.

8.

Artikel

10.

De statuten kunnen door een besluit van het dagelijks bestuur gewijzigd worden, maar --niet eerder dan nadat het algemeen bestutr is geraadpleegd.

----

Ophefüng
Artikel 11.

l.

Opheffing van de gemeente kan niet eerder plaatsvinden dan: -----nadat de oudstenraad zichhierove,r positief heeft uitgesprokeir bij meerderheid van sternmeri;
het dagelijks bestuur de gemeente daadwerkelijk heeft ontbonden door het -----opheffen van alle activiteite¡r bedoeld in artikel 4.
In geval van opheffing van de gemeentg dient het dagelijks bestuur aan de
stichtingen als bedoeld bij artikel 8, lid 2 sub g te melden datdeze stichtingen
opgeheven dienen te worde¡r.
De vereffening van de gemeente en de stichtingen bedoeld bij artikel 8, lid 2 sub g
geschiedt door de oudstenraad temij de oudstenraadé:énofmeerpersonen als
vereffenaars benoemt.
Het eventueel batig vereffeningsaldo van de gemeente en de stichtingen als bedoeld
bij artikel 8 lid 2, sub g, wordt uitgekeerd aan éen of meer rechtspersonen, die een -doel gelijk aan of deels gelijk aartdatvan de gemeente beogen. Hierbij dient de ---continuering van de bestaande ondersteuning aan zendelingen of ---------zendingsorganisaties zoveel als mogelijk gewaarborgd te zijn. De aanwijzing daartoe
geschiedt door het dagelijks bestuur.
Huishoudetijk reglement ------

a.

-------

b.

2.
3.

-

-

4.

Artikel

12.

tf5

1.

2.
3.

Ten aanzien van de in deze statuten niet of niet volledig geregelde onderwerpêû, ---zullen bij huishoudelijk reglernent enlof aanvaard beleid nadere regels worden
gesteld.
Het huishoudelijk reglement en/of aanvaard beleid mag geen bepalingen bevatten die
strijdig zijn met deze statuten.
Tot wijziging van, dan wel aanvulling op het huishoudelijk reglement erlof aanvaard
beleid wordt besloten door het algemeen bestuur, die daarvan de gemeente in kennis

Slotbepaling---*---Artikel 13In alle gevallen waarin deze st¿tuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist
het dagelijks bestuur.
Bij verschil van mening over de uitlegging van de statuten en het huishoudelük ----------reglønent, beslist het dagelijks bestuw.
Slotbepalingen -------Tenslotte verklaarde de verschenen persoon dat als eerste besfuursleden van het
kerkgenootschap hierbij worden a¡rngevvezen de volgend€ personen:
als voorzitter: de heer H.E. van der Vinne voornoemd;
als secretaris: de heer E.H. Schutte voornoemd.-----------

-------

--------

Slot-------De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
WAú{RVAhI AKTE is verledsri te Rodur, gemeente Noordenveld, op de datum in het
hooftl vandeze akte gemeld.
De zakelíjke inhoud is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht
De verschene,n persoon heeft verklaard op volledige voorlezing geen prijs te stellen, ttjdig
van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en te zijn Eewezen op de gevolgen die voor pmtijen uit de akte voortvloeien. -----Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon
en mij, notaris, ondertekend
(volgt ondertekening)

--

I
ll

