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9735.05 STATUUT BCC WEST-NEDERLAND DEF 

 

 

 

VASTSTELLING VAN HET STATUUT VAN 

BRUNSTAD CHRISTIAN CHURCH (BCC) WEST-NEDERLAND 

 

 

Op drieëntwintig september tweeduizendtweeëntwintig verschijnen voor mij, Mr Lourens 

Wouter de Waard, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam: 

1. Mark Peter Flietstra, wonende te , geboren 

te  op , van wie de identiteit is 

vastgesteld aan de hand van een Nederlands paspoort met nummer , van 

de Nederlandse nationaliteit, gehuwd; en 

2. Mattijs Adriaan Borst, wonende te

, geboren te  op

, van wie de identiteit is vastgesteld aan de hand van 

een Nederlands paspoort met nummer , van de Nederlandse nationaliteit, 

gehuwd; 

3. Maria Christina Jacoba Boek, wonende te 

, geboren te  op 

, van wie de identiteit is vastgesteld aan de hand 

van een Nederlandse identiteitskaart met nummer , van de Nederlandse 

nationaliteit, gehuwd; en 

4. Jelte Johannes Schaapman, wonende te

, geboren te  op , van wie de 

identiteit is vastgesteld aan de hand van een Nederlands paspoort met nummer 

, van de Nederlandse nationaliteit, ongehuwd en niet als partner 

geregistreerd, 

te dezen handelend als bestuurders van het kerkgenootschap zoals bedoeld in artikel 2:2 

Burgerlijk Wetboek, met de naam: Brunstad Christian Church (BCC) West-Nederland, 
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gevestigd te Haarlem en met adres: 1847 LH Zuidschermer, Westdijk 35 (het 

"kerkgenootschap"). 

De comparanten verklaren dat tijdens de ledenvergadering van het kerkgenootschap van 

achttien september tweeduizendtweeëntwintig is besloten om het statuut van het 

kerkgenootschap notarieel vast te leggen en het bestuur te machtigen om deze akte te 

doen verlijden. Een kopie van de notulen van de ledenvergadering wordt aan deze akte 

gehecht (bijlage). 

Tot op heden is er geen statuut van het kerkgenootschap notarieel vastgelegd. 

Ter uitvoering van voornoemde besluiten verklaren de comparanten het statuut van het 

kerkgenootschap vast te stellen als volgt: 

S T A T U U T: 

INHOUDSOPGAVE 

Hoofdstuk I – Inleidende bepalingen 

Artikel 1 – Definities 

Hoofdstuk II – Naam, zetel, doel en organisatie 

Artikel 2 – Naam, zetel 

Artikel 3 – Doel  

Artikel 4 – BCC Nederland en BCC-federatie 

Hoofdstuk III – Ledenvergadering 

Artikel 5 – Taken en bevoegdheden 

Artikel 6 – Nationale afgevaardigden 

Artikel 7 – Internationale afgevaardigden 

Artikel 8 – De periodieke ledenvergadering 

Artikel 9 – Buitengewone ledenvergaderingen 

Artikel 10 – De vergaderorde 

Hoofdstuk IV – Voorganger en mededienaren 

Artikel 11 – Taken en bevoegdheden 

Artikel 12 – Benoeming en defungeren 

Hoofdstuk V – Bestuur 

Artikel 13 – De taak van het bestuur 

Artikel 14 – Taakverdeling 

Artikel 15 – Vertegenwoordiging 
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Artikel 16 – Samenstelling en benoeming 

Artikel 17 – Defungeren en schorsing 

Artikel 18 – Ontstentenis en belet 

Artikel 19 – Bestuursvergaderingen 

Artikel 20 – Besluitvorming door het bestuur 

Artikel 21 – Commissies  

Hoofdstuk VI – Leden en lidmaatschap 

Artikel 22 – Leden 

Artikel 23 – Lidmaatschapsreglement 

Hoofdstuk VII – Financiële bepalingen 

Artikel 24 – Middelen 

Artikel 25 – Boekjaar, jaarrekening en jaarverslag. 

Artikel 26 – Actueel beleidsplan en begroting 

Hoofdstuk VIII – Diverse bepalingen 

Artikel 27 – Wijziging van het statuut 

Artikel 28 – Ontbinding en opzegging lidmaatschap BCC-federatie 

Hoofdstuk IX – Overgangsbepaling 

Artikel 29 – Aftreedschema eerste bestuur 

HOOFDSTUK I - INLEIDENDE BEPALINGEN 

Definities.  

Artikel 1.  

1.1. In dit statuut hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen, 

tenzij uit de context anders blijkt:  

a. "BCC-federatie": de non-profit/algemeen nuttige vereniging naar Noors recht 

die is ingericht als rechtsvorm om het internationale kerkverband Brunstad 

Christian Church (BCC) te faciliteren, met als formele naam 'BCC-forbundet' en 

in het Engels "BCC-federation'.  

b. "BCC-grondslag": de grondslag van de BCC-federatie zoals die is vastgelegd in 

de statuten van de BCC-federatie, de geschriften van de oprichter Johan Oscar 

Smith zoals gepubliceerd in het blad "Skjulte Skatter" (in het Nederlands: 

"Verborgen Schatten") van uitgeverij Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag en door 

de BCC-federatie hiervoor aangenomen en aan te nemen documenten, 
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waaronder in ieder geval de geloofsgrondslag (document: "Trosgrunnlag - 

Brunstad Christian Church"). 

c. "BCC Nederland": het kerkgenootschap BCC Nederland. 

d. "benoemingsadviescommissie": de benoemingsadviescommissie van BCC 

Nederland. 

e. "bestuur": het bestuur van het kerkgenootschap. 

f. "bestuurder": een lid van het bestuur.  

g. "forstanderskap": het forstanderskap van de BCC-federatie. 

h. "leden": de leden zoals bedoeld in artikel 22. 

i. "kerkgenootschap" het kerkgenootschap dat wordt beheerst door dit statuut. 

j. "ledenvergadering": het overlegorgaan van de leden. 

k. "lidmaatschapscommissie": de lidmaatschapscommissie van BCC Nederland. 

l. "mededienaren": één of meerdere natuurlijke personen zoals bedoeld in artikel 

10. 

m. "nationale afgevaardigde": één of meer leden die in overeenstemming met 

artikel 6 door de ledenvergadering zijn benoemd als nationale afgevaardigden.  

n. "nationale mededienaren": één of meerdere nationale mededienaren zoals 

bedoeld in het statuut van BCC Nederland. 

o. "nationale oudsten": de nationale voorganger en de nationale mededienaren 

gezamenlijk. 

p. "nationale vergadering": de nationale vergadering van BCC Nederland.  

q. "nationale voorganger": de nationale voorganger zoals bedoeld in het statuut 

van BCC Nederland.  

r. "oudsten": de voorganger en de mededienaren gezamenlijk. 

s. "plaatselijke gemeenten": kerkgenootschappen die lid zijn van BCC Nederland. 

t. "voorganger": de natuurlijk persoon zoals bedoeld in artikel 11.  

u. "plaatsvervangend bestuurslid": een plaatsvervangend bestuurslid zoals 

bedoeld in artikel 16. 

v. "schriftelijk": bij brief of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar 

communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen.  

1.2. In enkelvoud gedefinieerde begrippen hebben dezelfde betekenis indien zij in 

meervoud worden gebruikt en vice versa.  
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1.3. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van dit statuut tenzij 

uitdrukkelijk anders aangegeven.  

1.4. Verwijzingen naar mannelijke personen, zoals 'hij', 'hem' en 'zijn', dienen tevens te 

worden gelezen als verwijzingen naar vrouwelijke personen.  

HOOFDSTUK II – NAAM, ZETEL, DOEL EN ORGANISATIE 

Naam. Zetel. 

Artikel 2. 

Het kerkgenootschap draagt de naam: Brunstad Christian Church (BCC) West-Nederland.  

Hij is gevestigd te Haarlem. 

Doel en activiteiten. 

Artikel 3. 

3.1. Het kerkgenootschap stelt zich ten doel: 

a. het christelijk geloof overeenkomstig de BCC-grondslag te bevorderen onder 

alle mensen en hen die dat willen te leren om zich te houden aan wat Jezus 

heeft bevolen; 

b. de randvoorwaarden en de reputatie van het christendom in de samenleving te 

bevorderen; 

c. andere christelijke gemeenten die hun activiteiten baseren op de grondslag van 

de BCC-federatie te versterken en te ondersteunen;  

d. andere organisaties die lid zijn van de BCC-federatie te versterken en te 

ondersteunen; en 

e. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn. 

3.2. Het kerkgenootschap heeft geen winstoogmerk en beoogt aangemerkt te worden als 

algemeen nut beogende instelling zoals bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake 

rijksbelastingen of daarvoor in de plaats komende regeling, in de categorie “religie, 

levensbeschouwing en spiritualiteit” of daarvoor in de plaats komende regeling. 

3.3. Het kerkgenootschap streeft zijn doel na door onder meer: 

a. prediking, pastorale zorg en gemeentelijke activiteiten zoals erediensten en 

samenkomsten, zondagsschool, aanbidding en muziek, kinderzegening, doop 

van gelovigen, avondmaal, bijbelonderwijs;  

b. samen te werken met andere christelijke gemeenten en organisaties die lid zijn 
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van BCC Nederland en/of de BCC-federatie; en  

c. deel te nemen aan nationale activiteiten van BCC Nederland en internationale 

activiteiten van de BCC-federatie en andere activiteiten die de doelstellingen 

van het kerkgenootschap bevorderen. 

BCC Nederland en BCC-federatie 

Artikel 4. 

Het kerkgenootschap erkent de nationale oudsten van BCC Nederland en het 

forstanderskap van de BCC-federatie als de hoogste autoriteiten op het gebied van geloof 

en leer. Beslissingen van de nationale oudsten van BCC Nederland en het forstanderskap 

van de BCC-federatie op dit gebied zijn bindend voor het kerkgenootschap. Indien deze 

beslissingen strijdig zijn, prevaleren de beslissingen van het forstanderskap. 

HOOFDSTUK III – LEDENVERGADERING 

Taken en bevoegdheden. 

Artikel 5. 

5.1. De ledenvergadering is het overlegorgaan van de leden.  

5.2. De ledenvergadering heeft de taken die in dit statuut aan haar zijn toebedeeld.  

5.3. Meerderjarige leden hebben het recht om in de ledenvergadering aanwezig te zijn, te 

spreken, voorstellen te doen en te stemmen. 

5.4. Naast de meerderjarige leden hebben het bestuur, de oudsten, de nationale oudsten 

en het forstanderskap en personen die door hen zijn uitgenodigd toegang tot de 

ledenvergadering. Zij hebben het recht om voorstellen in te brengen en het woord te 

voeren, maar hebben geen stemrecht. 

5.5. Het bestuur zorgt ervoor dat de ledenvergadering alle informatie ontvangt die zij 

nodig heeft om haar taak uit te oefenen. 

5.6. De voorganger en de mededienaren kunnen vanuit het perspectief van hun 

verantwoordelijkheidsgebied standpunten meegeven aan de nationale vergadering.  

Nationale afgevaardigden. 

Artikel 6. 

6.1. De ledenvergadering is bevoegd om met inachtneming van het statuut van BCC 

Nederland één of meer nationale afgevaardigden te benoemen die het 

kerkgenootschap zullen vertegenwoordigen in de nationale vergadering van BCC-

Nederland.  
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 In de uitoefening van hun taak richten de nationale afgevaardigden zich naar het 

belang van het kerkgenootschap en het belang van BCC Nederland. 

6.2. Een nationale afgevaardigde wordt benoemd voor één termijn. Deze termijn vangt 

aan op de eerste dag na de ledenvergadering waarin zij zijn benoemd en eindigt op 

de dag van de eerste periodieke ledenvergadering zoals bedoeld in artikel 8.1 in het 

daaropvolgende jaar.  

Nationale afgevaardigden kunnen herkozen worden.  

Een nationale afgevaardigde moet op het moment van zijn benoeming ten minste 

éénentwintig jaar oud zijn. 

6.3. Het aantal nationale afgevaardigden dat door het kerkgenootschap kan worden 

benoemd wordt door BCC Nederland bepaald met inachtneming van het statuut van 

BCC Nederland. BCC Nederland informeert het kerkgenootschap in januari over het 

aantal te benoemen nationale afgevaardigden. 

Het kerkgenootschap kan ten minste één nationale afgevaardigde benoemen. 

6.4. Een nationale afgevaardigde defungeert:  

 a. door zijn overlijden; 

 b. door zijn vrijwillig terugtreden; 

 c. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd; 

 d. door het eindigen van zijn lidmaatschap van het kerkgenootschap;  

 e. door zijn ontslag verleend door de ledenvergadering. 

 Indien een nationaal afgevaardigde defungeert gedurende de termijn waarvoor hij is 

benoemd, zal de ledenvergadering een nieuwe nationale afgevaardigde kunnen 

benoemen die de termijn van de gedefungeerde nationale afgevaardigde zal 

afmaken. Het bestuur zal BCC Nederland hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte 

brengen. 

Internationale afgevaardigden. 

Artikel 7. 

7.1. De ledenvergadering is ook bevoegd om met inachtneming van het statuut van de 

BCC-federatie of een daarmee vergelijkbaar document één of meer internationale 

afgevaardigden te benoemen die het kerkgenootschap zullen vertegenwoordigen in 

de internationale vergadering van de BCC-federatie.  

 In de uitoefening van hun taak richten de internationale afgevaardigden zich naar het 
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belang van het kerkgenootschap en het belang van de BCC-federatie. 

7.2. Een internationale afgevaardigde wordt benoemd voor één termijn. Deze termijn 

vangt aan op de eerste dag na de ledenvergadering waarin zij zijn benoemd en 

eindigt op de dag van de eerste ledenvergadering zoals bedoeld in artikel 8.1 in het 

daaropvolgende jaar.  

Internationale afgevaardigden kunnen herkozen worden.  

Een internationale afgevaardigde moet op het moment van zijn benoeming ten 

minste éénentwintig jaar oud zijn. 

7.3. Het aantal internationale afgevaardigden dat door het kerkgenootschap kan worden 

benoemd wordt door BCC federatie bepaald. 

7.4. Een internationale afgevaardigde defungeert:  

 a. door zijn overlijden; 

 b. door zijn vrijwillig terugtreden; 

 c. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd; 

 d. door het eindigen van zijn lidmaatschap van het kerkgenootschap;  

 e. door zijn ontslag verleend door de ledenvergadering. 

 Indien een internationaal afgevaardigde defungeert gedurende de termijn waarvoor 

hij is benoemd, zal de ledenvergadering een nieuwe internationale afgevaardigde 

kunnen benoemen die de termijn van de gedefungeerde internationale afgevaardigde 

zal afmaken.  

De periodieke ledenvergadering. 

Artikel 8. 

8.1. Een ledenvergadering wordt ten minste drie keer per jaar gehouden.  

 De eerste vergadering wordt in februari gehouden. In deze vergadering staat in ieder 

geval de benoeming van de nationale afgevaardigden op de agenda. 

 De tweede vergadering wordt vóór dertig juni gehouden. In deze vergadering staat in 

ieder geval de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag op de agenda.  

De derde vergadering wordt vóór dertig november gehouden. In deze vergadering 

staat in ieder geval de begroting voor het volgende jaar op de agenda.  

8.2.  Onverminderd het bepaalde in artikel 9, kan ieder meerderjarig lid het bestuur 

verzoeken om onderwerpen op de agenda te plaatsen voor de eerstvolgende 

ledenvergadering. Het bestuur oordeelt of het onderwerp daadwerkelijk op de 
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agenda wordt geplaatst.  

8.3. De oproeping tot de ledenvergadering geschiedt door het bestuur door middel van 

een schriftelijke mededeling gericht aan de meerderjarige leden met inachtneming 

van een oproepingstermijn van ten minste twee weken, de dag van de oproeping en 

die van de vergadering niet meegerekend.  

 In de oproepingsbrief worden de te behandelen onderwerpen vermeld.  

 Over onderwerpen die niet in de oproepingsbrief zijn vermeld, kan de 

ledenvergadering geen besluiten nemen. 

8.4. Het bestuur kan besluiten dat vergaderingen fysiek zullen worden gehouden, dat zij 

via een videoverbinding zullen worden gehouden of een combinatie daarvan.  

Buitengewone ledenvergaderingen. 

Artikel 9. 

In aanvulling op de ledenvergaderingen zoals bedoeld in artikel 8, wordt een 

ledenvergadering bijeengeroepen zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht.  

Tevens zal een ledenvergadering bijeen worden geroepen indien: 

(i) ten minste een derde van de meerderjarige leden; 

(ii) de voorganger; 

(iii) de nationale voorganger; of  

(iv) het forstanderskap, 

dat schriftelijk aan het bestuur verzoekt/verzoeken onder opgave van de te behandelen 

onderwerpen. Indien alsdan de ledenvergadering niet binnen veertien dagen na indiening 

van dat verzoek op een termijn van ten minste zes weken en ten hoogste acht weken wordt 

bijeengeroepen, is iedere verzoeker bevoegd de ledenvergadering bijeen te roepen. Het 

bepaalde in artikel 8 leden 3 en lid 4 is van overeenkomstige toepassing. 

De vergaderorde. 

Artikel 10. 

10.1. De ledenvergadering wijst uit haar midden een voorzitter en een secretaris van de 

vergadering aan. 

10.2. Tenzij in dit statuut anders is bepaald, worden besluiten door de ledenvergadering 

genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

 Blanco of ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.  

 Stemrecht in de ledenvergadering komt uitsluitend toe aan meerderjarige leden. 
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Ieder meerderjarig lid heeft één stem in de ledenvergadering. 

10.3. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze van stemming. 

10.4. Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand. 

10.5. Meerderjarige leden kunnen zich in de ledenvergadering door middel van een 

schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, doch slechts door een ander 

meerderjarig lid. 

10.6. De secretaris van de vergadering maakt aantekeningen van het verhandelde tijdens 

de vergadering en stelt de notulen op.  

 De notulen worden vastgesteld en ondertekend door drie meerderjarige leden die 

daartoe door de ledenvergadering worden aangewezen. De notulen worden door het 

bestuur bewaard. 

HOOFDSTUK IV – VOORGANGER EN MEDEDIENAREN 

Taken en bevoegdheden. 

Artikel 11. 

11.1. Het kerkgenootschap kent één voorganger en één of meer mededienaren. De 

voorganger en mededienaren (in dit statuut gezamenlijk aangeduid als: de "oudsten") 

hebben tot taak (de inrichting van) de pastorale zorg voor de leden van het 

kerkgenootschap te verzorgen en de leer van het kerkgenootschap te beheren. 

11.2. De voorganger legt verantwoording af voor de geestelijke en pastorale zaken en de 

geloofsleer van het kerkgenootschap aan de nationale voorganger en het 

forstanderskap.  

 De oudsten houden zich aan instructies en standpunten van de nationale voorganger 

en het forstanderskap in zaken die betrekking hebben op de taak van de oudsten. 

Indien instructies en standpunten van de nationale voorganger en het forstanderskap 

tegenstrijdig zijn, prevaleren de instructies van het forstanderskap.  

11.3. De oudsten handelen zelfstandig ten opzichte van de ledenvergadering en het 

bestuur in zaken die betrekking hebben op de taak van de oudsten. 

 Alle zaken die niet tot de taak van de oudsten of het bestuur behoren, behoren tot de 

taak van de ledenvergadering. 

 Indien sprake is van onenigheid over de vraag over wie verantwoordelijk is voor 

bepaalde kwesties, zal de vraag voor een definitieve beslissing worden voorgelegd 

aan de nationale oudsten. 
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11.4. De oudsten zullen periodiek overleg met elkaar voeren over de zaken die tot hun 

takenpakket behoren. 

11.5. Aan de oudsten komt voor hun werkzaamheden als zodanig geen beloning toe. 

Redelijke kosten rechtstreeks verband houdende met de uitoefening van hun functie 

worden hun vergoed.  

Benoeming en defungeren. 

Artikel 12. 

12.1. De voorganger en de mededienaren wordt benoemd volgens Bijbels model.  

 De benoeming van de voorganger behoeft de voorafgaande instemming van de 

nationale voorganger en het forstanderskap.  

 Bij de benoeming van de voorganger en de mededienaren kan worden bepaald dat 

benoeming voor een bepaalde termijn plaatsvindt. Indien hierover niets wordt 

bepaald, vindt benoeming voor onbepaalde tijd plaats. 

12.2. De voorganger of een mededienaar defungeert: 

 a. door zijn overlijden; 

 b. door zijn vrijwillig terugtreden; 

 c. indien benoeming voor een bepaalde termijn heeft plaatsgevonden, door het 

verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, met dien verstande dat hij 

in functie blijft totdat in zijn opvolging is voorzien; 

 d. door het eindigen van zijn lidmaatschap van het kerkgenootschap; 

 e. in geval van de voorganger: door zijn ontslag verleend door de nationale 

voorganger met voorafgaande instemming van het forstanderskap; 

 f. in geval van de mededienaren: door zijn ontslag verleend door de voorganger. 

HOOFDSTUK V - BESTUUR 

De taak van het bestuur. 

Artikel 13. 

13.1. Het bestuur is belast met het besturen van het kerkgenootschap.  

 Elke bestuurder is tegenover het kerkgenootschap gehouden tot een behoorlijke 

vervulling van zijn taak. Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de 

algemene gang van zaken. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich 

naar het belang van het kerkgenootschap en de met hem verbonden organisatie. 

13.2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 is het bestuur verantwoordelijk om met 
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inachtneming van de begroting: 

a.  het vermogen van het kerkgenootschap te beheren en daarmee de activiteiten 

van het kerkgenootschap te bevorderen;  

b.  te zorgen voor een adequate organisatie van de activiteiten van het 

kerkgenootschap;  

c.  het uitvoeren van besluiten van de ledenvergadering.  

 Het bestuur kan het financieel beheer van het vermogen in een reglement nader 

regelen. 

13.3. Het bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de ledenvergadering bevoegd te 

besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en 

bezwaring van registergoederen en overeenkomsten waarbij het kerkgenootschap 

zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk 

maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt alsmede 

tot vertegenwoordiging van het kerkgenootschap ter zake van deze handelingen, 

zulks met inachtneming van het eventueel daarover bepaalde in het 

bestuursreglement zoals bedoeld in artikel 13.6. 

13.4. Indien sprake is van direct of indirect tegenstrijdig belang tussen het 

kerkgenootschap en een bestuurder, is de desbetreffende bestuurder verplicht dit 

onverwijld te melden aan alle overige leden van het bestuur. De desbetreffende 

bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming en zijn taken 

worden waargenomen door een door de overige bestuurders aan te wijzen 

plaatsvervangend bestuurslid. Indien het tegenstrijdig belang alle in functie zijnde 

bestuurders alsmede de plaatsvervangend bestuursleden betreft, wordt het besluit 

genomen door de ledenvergadering.  

13.5. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden, tenzij anders bepaald in deze 

statuten. 

13.6. Het bestuur kan met voorafgaande goedkeuring van de ledenvergadering in 

reglementen regels vaststellen over onderwerpen die door het bestuur worden 

bepaald. Bepalingen in reglementen die in strijd zijn met het statuut zijn nietig.  

13.7. Aan de bestuurders komt voor hun werkzaamheden als zodanig geen beloning toe.  

 Aan de bestuurders kan een niet bovenmatig vacatiegeld worden toegekend. 

Redelijke kosten rechtstreeks verband houdende met de uitoefening van hun functie 



	  

13 

 

worden hun vergoed.  

Taakverdeling. 

Artikel 14. 

14.1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester aan.  

14.2. De vergaderingen van het bestuur worden geleid door de voorzitter van het bestuur, 

die echter bevoegd is een andere bestuurder met het voorzitterschap van de 

desbetreffende vergadering te belasten. 

14.3. De secretaris maakt aantekeningen van het verhandelde in de bestuursvergaderingen 

en stelt daarvan de notulen op. Bij afwezigheid van de secretaris wijst de voorzitter 

een ander als secretaris van de desbetreffende vergadering aan. De notulen van een 

vergadering worden ondertekend door twee bestuurders. 

14.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 25.2, is de penningmeester is binnen het 

bestuur belast met en verantwoordelijk voor de financiële administratie van het 

kerkgenootschap. 

Vertegenwoordiging. 

Artikel 15. 

15.1. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van het kerkgenootschap komt met 

inachtneming van het bepaalde in artikel 13.3 en een eventueel bestuursreglement 

zoals bedoeld in artikel 13.6 toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders. 

15.2. Plaatsvervangende bestuursleden komt slechts vertegenwoordigingsbevoegdheid toe 

indien zij de bestuurstaken waarnemen omdat er sprake is van ontstentenis of belet 

van alle bestuurders. In dat geval is het bepaalde in lid 1 van overeenkomstige 

toepassing. 

Samenstelling en benoeming. 

Artikel 16. 

16.1. Het bestuur bestaat uit een door de ledenvergadering te bepalen aantal van ten 

minste drie en ten hoogste vijf bestuurders. Het bestuur bestaat uit een oneven 

aantal bestuurders. 

 De ledenvergadering kan tevens één of meer plaatsvervangend bestuursleden 

aanwijzen. 

16.2. Uitsluitend leden die de leeftijd van ten minste éénentwintig jaar hebben bereikt 
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kunnen als bestuurder worden benoemd. 

16.3. Bestuurders worden door de ledenvergadering benoemd uit een voordracht door het 

bestuur, waarbij het bestuur advies heeft gevraagd aan de 

benoemingsadviescommissie.  

16.4. Bestuurders worden benoemd voor een termijn van twee jaar, welke termijn zal 

worden verlengd tot aan de eerstvolgende periodieke ledenvergadering na de datum 

van het verstrijken van de termijn. 

Defungeren en schorsing. 

Artikel 17. 

17.1 Een bestuurder of een plaatsvervangend bestuurslid defungeert: 

a. door zijn overlijden; 

b. door vrijwillig aftreden; 

c. door verloop van de termijn waarvoor hij is benoemd, met dien verstande dat 

deze bestuurder in functie blijft totdat in zijn opvolging is voorzien;  

d. door het eindigen van zijn lidmaatschap van het kerkgenootschap;  

e. door zijn ontslag verleend door de ledenvergadering. 

17.2. Een bestuurder kan te allen tijde worden geschorst door de 

lidmaatschapscommissie. 

 Een geschorste bestuurder is niet "in functie". Een geschorste bestuurder is niet 

bevoegd om enige bestuurstaak uit te oefenen. Een geschorste bestuurder is niet 

gerechtigd om aanwezig te zijn bij bestuursvergaderingen en heeft geen spreek- en 

stemrecht in bestuursvergaderingen. De taken van de geschorste bestuurder zullen 

worden waargenomen door een door het bestuur aan te wijzen plaatsvervangend 

bestuurder. 

 Indien een bestuurder is geschorst, zal binnen drie maanden een ledenvergadering 

bijeen worden geroepen waar het ontslag van de bestuurder op de agenda zal 

staan. In die vergadering zal de geschorste bestuurder worden gehoord.  

 Indien de ledenvergadering niet binnen drie maanden na de schorsing heeft 

besloten de geschorste bestuurder te ontslaan, is de schorsing opgeheven.  

Ontstentenis en belet.  

Artikel 18. 

18.1. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders worden zijn/hun taken 
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waargenomen door een of meer door de overblijvende bestuurders aan te wijzen 

plaatsvervangende bestuursleden. 

 Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders worden de bestuurstaken 

waargenomen door de gezamenlijke plaatsvervangende bestuursleden, die tijdelijk 

met het bestuur zijn belast. 

 Ingeval van belet of ontstentenis van zowel alle bestuurders als alle plaatsvervangend 

bestuursleden worden de bestuurstaken waargenomen door een persoon die daartoe 

door de ledenvergadering wordt aangewezen. 

18.2. Onder belet wordt verstaan, de (tijdelijke) verhindering van een bestuurder om zijn 

taken als bestuurder uit te oefenen, omdat: 

a. de bestuurder, blijkens een verklaring van de bestuurder zelf of blijkens een 

verklaring van een arts, gedurende een periode van langer dan zes weken 

wegens zijn lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat is om de belangen 

van het kerkgenootschap op een juiste wijze te behartigen; 

b. de bestuurder onbereikbaar is, waarbij van onbereikbaarheid sprake is indien 

het onmogelijk is gebleken om binnen tien dagen persoonlijk, telefonisch of 

elektronisch contact met de bestuurder te krijgen, zodat een dialoog mogelijk 

is; of 

c. de bestuurder wordt vermist of vermoed wordt te zijn overleden. 

18.3. Ingeval van ontstentenis van alle bestuurders, neemt de ledenvergadering zo spoedig 

mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.  

Bestuursvergaderingen. 

Artikel 19. 

19.1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls een bestuurder dat nodig acht, 

maar in ieder geval driemaal per jaar.  

19.2. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk door de voorzitter van het bestuur aan iedere 

bestuurder onder vermelding van de plaats en het tijdstip van de vergadering en van 

de in de vergadering te behandelen onderwerpen. De termijn van oproeping bedraagt 

ten minste twee weken, tenzij alle bestuurders instemmen met een kortere termijn.  

 Indien een bestuurslid verhinderd is om bij een vergadering aanwezig te zijn, regelt 

de desbetreffende bestuurder dat hij wordt vervangen door één van de gekozen 

plaatsvervangende bestuursleden. 
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19.3. Indien alle bestuursleden hiermee instemmen, kunnen vergaderingen van het bestuur 

per telefoon of per videoverbinding worden gehouden, zulks onder de voorwaarde 

dat alle deelnemende bestuurders gelijktijdig verbinding met elkaar hebben.  

Besluitvorming door het bestuur. 

Artikel 20.  

20.1. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle bestuurders (waarbij 

een plaatsvervangend bestuurslid die is uitgenodigd conform artikel 13.4, artikel 

17.2, artikel 18 of artikel 19.2 wordt aangemerkt als bestuurder in plaats van een 

bestuurder met een tegenstrijdig belang of afwezige bestuurder) aanwezig zijn en alle 

in functie zijnde bestuurders met inachtneming van het in artikel 19 bepaalde zijn 

opgeroepen. 

 Indien de voorschriften voor de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen 

niettemin geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen in een 

vergadering, waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, onverminderd 

het bepaalde in lid 4. 

20.2. Het bestuur besluit met algemene stemmen. 

 Indien niet alle stemmen ten gunste van het voorstel zijn uitgebracht, komt geen 

besluit tot stand. 

20.3. Iedere bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem; blanco stemmen of 

ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt. 

20.4. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk 

geschiedt en alle in functie zijnde bestuurders zich schriftelijk ten gunste van het 

voorstel hebben uitgesproken.  

 De stukken waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden door het 

bestuur bewaard. 

Commissies. 

Artikel 21. 

21.1. Het bestuur kan met voorafgaande goedkeuring van de ledenvergadering commissies 

instellen en taken aan die commissies delegeren. 

21.2. Het bestuur kan met voorafgaande goedkeuring van de ledenvergadering in een 

reglement regels vaststellen over de taken en werkwijze van een commissie. 

Bepalingen in het reglement die in strijd zijn met het statuut zijn nietig.  
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HOOFDSTUK VI – LEDEN EN LIDMAATSCHAP 

Leden. 

Artikel 22. 

Lidmaatschap staat open voor iedere natuurlijke persoon die de grondslag van het 

kerkgenootschap onderschrijft en zich wil houden aan de lidmaatschapsvoorwaarden zoals 

opgenomen in het lidmaatschapsreglement zoals bedoeld in artikel 23. 

Lidmaatschapsreglement.  

Artikel 23. 

23.1. Het bestuur zal met voorafgaande goedkeuring van de ledenvergadering een 

lidmaatschapsreglement vaststellen waarin door het bestuur te bepalen 

onderwerpen betreffende het lidmaatschap van het kerkgenootschap zullen worden 

vastgelegd. Bepalingen in het reglement die in strijd zijn met het statuut zijn nietig. 

23.2. Het bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de ledenvergadering bevoegd het 

lidmaatschapsreglement te wijzigen, waarbij op het goedkeuringsbesluit van de 

ledenvergadering het bepaalde in artikel 27 van overeenkomstige toepassing is.  

Het bestuur zal alle leden op de hoogte stellen van een wijziging van het 

lidmaatschapsreglement. Indien de wijziging van het lidmaatschapsreglement 

betrekking heeft op de voorwaarden van lidmaatschap, zal aan de leden een door de 

ledenvergadering te bepalen redelijke termijn worden gegeven zodat zij aan de 

nieuwe lidmaatschapsvoorwaarden kunnen voldoen. 

HOOFDSTUK VII – FINANCIËLE BEPALINGEN 

Middelen.  

Artikel 24.  

24.1. De middelen van het kerkgenootschap worden gevormd door:  

a. (liquidatie-)uitkeringen van rechtspersonen; 

b. contributies en giften door leden; 

c. erfstellingen, legaten en schenkingen;  

d. bijdragen en subsidies; en  

e. overige baten.  

24.2. Erfstellingen mogen slechts onder voorrecht van boedelbeschrijving worden 

aanvaard.  

24.3. Geen natuurlijk persoon of rechtspersoon kan feitelijk beschikken over het vermogen 
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van het kerkgenootschap, als ware het diens eigen vermogen.  

24.4. Giften of schenkingen en andere bevoordelingen door leden aan het kerkgenootschap, 

inclusief vrijwillige inzet, geven geen aanspraak op de activa van het kerkgenootschap. 

Dergelijke bevoordelingen aan het kerkgenootschap zijn onherroepelijk, tenzij uit de 

bevoordeling anders duidelijk blijkt. Voor zover dat rechtens is toegestaan, kan van deze 

bevoordelingen geen ongedaanmaking worden geëist. 

Boekjaar, jaarrekening en jaarverslag. 

Artikel 25. 

25.1. Het boekjaar van het kerkgenootschap is gelijk aan het kalenderjaar.  

25.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van het kerkgenootschap en van 

alles betreffende de werkzaamheden van het kerkgenootschap, naar de eisen die 

voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren 

en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op 

zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van het 

kerkgenootschap kunnen worden gekend.  

 In het bijzonder zal de administratie van het kerkgenootschap zodanig zijn ingericht 

dat daaruit duidelijk blijkt:  

a. de aard en omvang van de aan de afzonderlijke leden van het bestuur en 

andere functionarissen van het kerkgenootschap toekomende 

onkostenvergoedingen en vacatiegelden;  

b. de aard en omvang van de kosten die door het kerkgenootschap zijn gemaakt 

ten behoeve van de werving van gelden en het beheer van het 

kerkgenootschap, alsmede de aard en omvang van de andere uitgaven van het 

kerkgenootschap;  

c. de aard en omvang van de inkomsten van het kerkgenootschap; en  

d. de aard en omvang van het vermogen van het kerkgenootschap.  

25.3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar – 

behoudens verlenging door de nationale vergadering met een termijn van maximaal 

vijf maanden – de jaarrekening en het jaarverslag van het kerkgenootschap op te 

maken. Het bestuur presenteert deze aan de ledenvergadering voor vaststelling.  

25.4. Het bestuur zal jaarlijks een onafhankelijke accountant benoemen teneinde een 

accountantsverklaring te verstrekken bij de in lid 3 bedoelde balans en staat van 
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baten en lasten. 

25.5. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere 

gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren.  

Actueel beleidsplan en begroting. 

Artikel 26.  

26.1. Het bestuur stelt een actueel beleidsplan op voor het kerkgenootschap en 

presenteert dit aan de ledenvergadering. Dit mag een meerjarig beleidsplan zijn. Het 

beleidsplan geeft inzicht in de wijze waarop het kerkgenootschap zijn 

werkzaamheden zal uitvoeren teneinde zijn doelstellingen te bereiken. Het 

beleidsplan gaat in op (i) de werkzaamheden van het kerkgenootschap, (ii) de manier 

waarop het kerkgenootschap fondsen werft, (iii) het beheer van het vermogen van 

het kerkgenootschap en (iv) de besteding van het vermogen van het 

kerkgenootschap. 

 Het beleidsplan wordt vastgesteld door de ledenvergadering. 

26.2. Het bestuur stelt jaarlijks een begroting op voor het kerkgenootschap en presenteert 

dit met toelichting aan de ledenvergadering.  

 De begroting wordt vastgesteld door de ledenvergadering. 

HOOFDSTUK VIII – DIVERSE BEPALINGEN 

Wijziging van het statuut. 

Artikel 27. 

27.1. De ledenvergadering is bevoegd te besluiten tot wijziging van het statuut,  

 met dien verstande dat dit besluit slechts kan worden genomen met een 

meerderheid van ten minste twee-derde van de uitgebrachte stemmen in een 

ledenvergadering waar ten minste de helft van de meerderjarige leden aanwezig is. 

Een wijziging van Hoofdstuk II en Hoofdstuk IV van dit statuut alsmede dit artikel 27.1 

en artikel 28, behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van alle oudsten. 

27.2. Een oproeping tot een ledenvergadering waarin een voorstel tot het nemen van een 

in lid 1 bedoeld besluit aan de orde wordt gesteld, moet ten minste vier weken voor 

de dag van de vergadering worden gedaan. 

27.3. Wijzigingen in het statuut treden niet eerder in werking dan nadat hiervan een 

notariële akte is opgemaakt; iedere bestuurder is bevoegd de desbetreffende akte te 

doen verlijden. 
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Ontbinding en opzegging lidmaatschap BCC Nederland. 

Artikel 28. 

28.1. Ontbinding van het kerkgenootschap is alleen mogelijk krachtens twee opvolgende 

besluiten van de ledenvergadering. Het eerste besluit kan alleen worden genomen 

indien het voorstel tot ontbinding door alle oudsten schriftelijk is goedgekeurd. De 

goedkeuring blijkt uit een gezamenlijke verklaring van de oudsten die bij de agenda 

voor de ledenvergadering wordt gevoegd. Het besluit in de ledenvergadering wordt 

genomen met een meerderheid van ten minste twee-derde van de uitgebrachte 

stemmen. Het tweede besluit kan alleen worden genomen in een opvolgende 

vergadering van de ledenvergadering waarin nogmaals over de ontbinding wordt 

gestemd. De opvolgende vergadering wordt binnen veertien dagen na de eerste 

vergadering bijeengeroepen en wordt niet eerder dan zes weken en niet later dan 

tien weken na de eerste vergadering gehouden. Het besluit wordt genomen met een 

meerderheid van ten minste twee-derde van de uitgebrachte stemmen. 

28.2. Het bestuur is belast met de vereffening, tenzij bij het besluit tot ontbinding anders 

wordt bepaald. 

28.3. De ledenvergadering bepaalt de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo, 

zijnde een algemeen nut beogende instelling zoals bedoeld in artikel 5b Algemene 

wet inzake rijksbelastingen of daarvoor in de plaats komende regeling, met een 

gelijksoortige doelstelling als die van het kerkgenootschap. 

28.4. Gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden 

van het kerkgenootschap berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is 

aangewezen. 

28.5. Het bepaalde in artikel 28.1 is van overeenkomstige toepassing op een voorstel tot 

opzegging van het lidmaatschap van het kerkgenootschap van BCC Nederland. 

HOOFDSTUK IX - OVERGANGSBEPALING 

Aftreedschema eerste bestuur 

Artikel 29. 

29.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 16.4 zijn de bestuurders die bij oprichting van 

het kerkgenootschap als bestuurder zijn benoemd, benoemd voor een termijn van 

maximaal drie jaar vanaf de datum van deze akte, te verlengen tot de eerstvolgende 

halfjaarlijkse nationale vergadering na deze datum.  
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29.2. Het bestuur zal een aftreedschema opstellen op grond waarvan:  

 a. één bestuurder zal aftreden na een termijn van één jaar vanaf de datum van 

deze akte;  

 b. één bestuurder zal aftreden na een termijn van twee jaar vanaf de datum van 

deze akte; en  

 c. één bestuurder zal aftreden na een termijn van drie jaar vanaf de datum van 

deze akte,  

 waarbij de bedoelde termijn telkens zal worden verlengd tot de eerstvolgende 

halfjaarlijkse nationale vergadering. 

29.3. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet dat een bestuurder kan worden herbenoemd. 

29.4. Deze bepaling vervalt nadat de laatste van de bestuurders die bij oprichting zijn 

benoemd, volgens het aftreedschema is gedefungeerd of is herbenoemd. 

SLOT 

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van 

deze akte vermeld.  

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte en het geven van een toelichting daarop 

en na de verklaring van de comparanten van de inhoud van de akte te hebben 

kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk 

na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door 

de comparanten, die aan mij, notaris, bekend zijn, en mij, notaris, ondertekend.  
* * 

(Volgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 

 




