STATUTEN

Deze statuten zijn vastgesteld op de gemeentevergadering van 28 september 2021.

Artikel 1 – Naam en zetel
a. De gemeente heet Dok15, hierna ook genoemd “de gemeente” en is gevestigd te
Maasbracht als kerkgenootschap;
b. De gemeente kan deelnemen aan het civielrechtelijk verkeer en is een rechtspersoon als
bedoeld in artikel 2 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2 – Grondslag
De gemeente erkent de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God. Zij
aanvaardt daarom de Bijbel als grondslag voor het geloof en leven en het functioneren van de
gemeente.

Artikel 3 – Doel
a.

Het doel van de gemeente is om Gods liefde te laten zien voor de wereld, in de eerste plaats
in Limburg, maar ook in Nederland en de rest van de wereld. De gemeente vindt haar
doelstelling in de Bijbel, onder andere in de volgende verzen:
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in
hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3: 16)
Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en
met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. (Lucas 10:27)
Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga
dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de
Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles
wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan
de voltooiing van deze wereld.’ (Mattheüs 28:18-20)

b. De gemeente tracht dit doel te bereiken door:
- het houden van samenkomsten;
- het hebben van jeugd- en kinderwerk;
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het verlenen van pastorale en diaconale zorg;
het houden van Bijbelstudies, onderwijs en trainingen;
het faciliteren van gebed;
het faciliteren van evangeliserende activiteiten;
te investeren in zendingsprojecten;
dienstbaar te zijn aan de samenleving;
overige wettige middelen.

Artikel 4 – Geldmiddelen en vermogen
a. De geldmiddelen van de gemeente kunnen bestaan uit:
- vrijwillige bijdragen van leden;
- inzamelingen tijdens de samenkomsten;
- erfstellingen;
- legaten;
- schenkingen;
- subsidies;
- commerciële activiteiten;
- overige baten.
b. De gemeente heeft geen winstoogmerk; alle ontvangen baten worden aangewend voor het
bereiken van de doelstelling zoals vermeld onder artikel 3.
c. De kosten van het werven van geld en de beheerkosten van de gemeente staan in redelijke
verhouding tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de gemeente.
d. De gemeente houdt niet meer vermogen aan dan nodig is:
- voor het uitvoeren van de activiteiten zoals vermeld onder artikel 3b;
- als middel om het doel van de gemeente te realiseren, bijvoorbeeld voor aankoop en
onderhoud van een pand;
- om de continuïteit van de gemeente te waarborgen.
e. In afwijking van hetgeen bepaald in lid d, mag een groter vermogen worden aangehouden
als dat gedeelte als legaat of schenking is ontvangen en de overledene of schenker heeft
bepaald dat het geschonken of nagelaten vermogen in stand moet blijven, of dat is bepaald
dat alleen het rendement uit dat vermogen wordt gebruikt om het doel van de gemeente na
te streven.
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Artikel 5 – Deelnemers
a.

Deelnemers van de gemeente zijn zij die zich (individueel of als gezin) als deelnemer
hebben aangemeld en door het bestuur zijn aangenomen.

b.

Deelnemers blijven deel van de gemeente totdat:
- zij overlijden;
- zij zich als zodanig aan de gemeente hebben onttrokken;
- zij om zwaarwegende redenen niet langer als zodanig door het bestuur kunnen worden
aanvaard. Het bestuur zal in de besluitvorming rekening houden met het gevoelen van
de gemeente. Indien de betreffende deelnemer hierom verzoekt, dient deze in de
gelegenheid te worden gesteld zich te kunnen verdedigen in een gemeentevergadering.

Artikel 6 - Bestuur
a.

Het bestuur van de gemeente bestaat uit ten minste drie personen.

b.

Het bestuur mag ten hoogste voor de helft bestaan uit personen die behoren tot dezelfde
familie, in het bijzonder:
- elkaars (huwelijks)partner;
- bloedverwanten van de eerste of tweede graad;
- aanverwanten van de eerste of tweede graad.

c.

Ieder lid van het bestuur heeft evenveel stemrecht.

d.

Bestuursleden worden benoemd door het zittende bestuur na advies van de gemeente. Het
bestuur zal hiertoe een gemeentevergadering uitroepen, waarin de benoeming wordt
besproken. Indien er tijdens de vergadering geen zwaarwegende bezwaren worden gemeld,
wordt de benoeming tijdens de vergadering door het bestuur bekrachtigd. Het is niet
mogelijk voor niet-deelnemers van de gemeente om voorgedragen te worden als
bestuurslid, met uitzondering van hetgeen bepaald in lid j.

e.

De bestuursfunctie eindigt als:
- een bestuurslid overlijdt;
- een bestuurslid zelf zijn functie neerlegt;
- er sprake is van ongevraagd ontslag volgens lid f.

f.

Ongevraagd ontslag:
- kan plaatsvinden, indien op grond van de Bijbel de wandel van het bestuurslid
onbetamelijk wordt geacht, wegens handelingen in strijd met het belang van de
gemeente, of wegens andere ernstige redenen;
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wordt aangevraagd door het bestuur, nadat het betreffende bestuurslid in de gelegenheid
is geweest zich te verdedigen tegenover het voltallige bestuur;
wordt verleend door het bestuur, rekening houdend met het gevoelen van de gemeente.
Indien het betreffende bestuurslid hiertoe verzoekt, dient deze in de gelegenheid te
worden gesteld zich te kunnen verdedigen in een gemeentevergadering die speciaal met
dit doel wordt uitgeroepen.

g.

Het bestuur benoemt uit de zittende bestuursleden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon
verenigd zijn. De functie van penningmeester kan, op voorstel van het bestuur en uitsluitend
wanneer deze niet op een andere wijze kan worden ingevuld, worden vervuld door een
gemeentelid die geen deel uitmaakt van het bestuur; dit dient dan te worden besloten na
advies van de deelnemers tijdens een gemeentevergadering.

h.

Bestuursleden genieten geen beloning voor hun bestuurlijke werkzaamheden. Zij kunnen
wel aanspraak maken op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
gemaakte kosten, indien dit als zodanig is vastgelegd in het huishoudelijk reglement of
besloten is door het bestuur. Indien een bestuurder tevens een uitvoerende functie vervult,
kan het bestuur de bestuurder voor die werkzaamheden een beloning toekennen die in
overeenstemming is met de aard en omvang van deze werkzaamheden.

i.

Het bestuur kan uit hun midden oudsten aanstellen. De deelnemers van de gemeente worden
in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over voorgenomen aanstellingen tijdens
een gemeentevergadering. Het bestuur zal in de besluitvorming rekening houden met het
gevoelen van de gemeente.

j.

Het bestuur kan een voorganger bevatten die door het bestuur wordt aangesteld. De
kandidaat voorganger hoeft niet afkomstig te zijn uit de deelnemers van de gemeente. De
deelnemers van de gemeente worden in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen
over de voorgenomen aanstelling tijdens een gemeentevergadering. Het bestuur zal in de
besluitvorming rekening houden met het gevoelen van de gemeente.

k.

Een voorganger heeft evenveel stemrecht als andere bestuursleden, overeenkomstig lid c.

Artikel 7 – Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging
a.

Het bestuur is belast met het besturen van de gemeente.

b.

Het bestuur vertegenwoordigt de gemeente.
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c.

Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, verkrijging, vervreemding of
bezwaring van registergoederen.

d.

Het bestuur kan besluiten tot verlening van volmacht aan een of meer van de bestuursleden,
alsook aan derden, voor het vertegenwoordigen van de gemeente binnen de grenzen van die
volmacht.

e.

Bij beslissingen of handelingen van importantie, dit waar vermeld in deze statuten, het
huishoudelijke reglement en voor het overige te bepalen door het bestuur, zal het bestuur
zich laten adviseren door de deelnemers van de gemeente in een gemeentevergadering. Het
bestuur zal in de besluitvorming het gevoelen van de gemeente zwaar laten meewegen.

f.

Beslissingen van importantie zijn onder andere:
- verkoop en koop van onroerende zaken en andere registergoederen;
- het afsluiten van een hypotheek;
- aangaan van leningen, zowel ten behoeve van als ten laste van de gemeente;
- het sluiten van overeenkomsten waarbij de gemeente zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor
een schuld aan een derde verbindt.

Artikel 8 – Bestuursvergaderingen
a.

Het bestuur vergadert zo dikwijls als dit nodig wordt geacht, maar tenminste tien (10) maal
per jaar.

b.

In de besluitvorming wordt gestreefd naar eenstemmigheid van het bestuur. Indien geen
eenstemmigheid kan worden bereikt is een besluit van het bestuur geldig indien deze met
meerderheid van de stemmen van het totale bestuur is genomen, met inachtneming van
artikel 6, lid c. Dit geldt ook als niet het totale bestuur aanwezig is tijdens de vergadering.

c.

Indien geen meerderheid bereikt kan worden volgens lid b, is er geen geldig besluit
genomen door het bestuur. In dat geval zal, indien nodig, opnieuw overlegd dienen te
worden over een door de meerderheid van het bestuur gedragen besluit.

Artikel 9 – Boekjaar en jaarstukken
a. Het boekjaar van de gemeente is gelijk aan het kalenderjaar;
b. Het bestuur van de gemeente doet jaarlijks in het eerste kwartaal verslag aan de deelnemers
van de gemeente over het gevoerde financiële beleid van het voorgaande kalenderjaar.
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Artikel 10 – Wijziging statuten of ontbinding van de gemeente
a.

Het wijzigen van deze statuten of ontbinding van de gemeente kan geschieden door het
bestuur, nadat alle deelnemers van de gemeente in de gelegenheid zijn geweest zich op een
gemeentevergadering hierover uit te spreken. Het bestuur zal in de besluitvorming het
gevoelen van de gemeente zwaar laten meewegen.

b.

Bij besluit tot ontbinding is het bestuur met de vereffening belast.

c.

Bij ontbinding van de gemeente wordt een batig liquidatiesaldo besteed ten behoeve van
een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of ten behoeve van
een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt
en die een soortgelijke doelstelling heeft.

Artikel 11 – Gemeentevergadering
a. Het bestuur schrijft zo vaak een gemeentevergadering uit, als dit door het bestuur nodig
wordt geacht, maar tenminste eenmaal per jaar in het eerste kwartaal.
b. Deelnemers kunnen het bestuur verzoeken om een gemeentevergadering uit te schrijven
met een specifiek doel. Indien een schriftelijk verzoek hiertoe gezamenlijk wordt ingediend
door tenminste tien deelnemers met de leeftijd van tenminste achttien jaar, dient het bestuur
hier gevolg aan te geven.
c. Het bestuur dient de gemeentevergadering tenminste veertien dagen voorafgaand aan de
datum van de gemeentevergadering schriftelijk, per e-mail of via andere daartoe geschikt
geachte kanalen kenbaar te maken bij de deelnemers. Het bestuur spant zich ervoor in om
alle deelnemers zo goed als mogelijk te informeren.

Artikel 12 – Huishoudelijk reglement
a. Er is een huishoudelijk reglement van kracht.
b. Het huishoudelijk reglement regelt zaken die betrekking hebben op:
- identiteit en kleur van de gemeente;
- de samenstelling van het bestuur, inclusief namen van de bestuursleden;
- geestelijk leiderschap in de gemeente;
- lidmaatschap van koepels, netwerken en/of kerkverbanden voor zover van toepassing;
- praktische zaken in de gemeente, voor zover het nodig is deze vast te leggen;
- andere zaken.
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c. Vaststelling en wijziging van dit reglement vindt plaats door het bestuur, nadat de
deelnemers hierover hebben geadviseerd in een gemeentevergadering;
d. In afwijking van hetgeen vermeld onder lid c, kan een wijziging van de
bestuurssamenstelling worden opgenomen in het huishoudelijk reglement, onder
vermelding van de wijzigingsdatum, zonder advies van de deelnemers in een
gemeentevergadering.
e. Het huishoudelijk reglement mag niet strijdig zijn met deze statuten.

Artikel 13 – Slotbepalingen
In alle gevallen waarin deze statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het
bestuur.
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