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STÀTUTEN

Van de vereni-ging Kerk en Vrede
:::====================
NÀÀM EN ZETEL

Artikel I
De vereniging draagt de naam: verenislng Kerk en vrede en is
gevestiqrd te Utrecht
GRONDSLÀG

Artikel 2
De vereniging j_s qregroncl op de overtuiginqr:
1 - Dat de riefde van God, zoals door Jezus christus qeopenbaard, onder a1le omstandigheden de opdracht inhoudt tot
daadwerkelijke liefde voor de meclemens;
2. dat in persoonlijke en maatschappelijke betrekkingen de
strl jd voor gerechtigtreid, vrj- jheid en menseli jkheid gevoerd dient te worden met middelen die daarmede in overeenstemming zijn;
3. dat elke poqring tot christelijke rechtvaardiqing van mili_
tair gewerd en van voorbereidingr daartoe in de weg staat
aan de dienst der verzoeninq, waartoe kerken en christenen
geroepen zijn;
4- dat het voeren van oorlog, ook terwille van een rechtyaardig doel, met deze dienst cler verzoeningr onverenÍqrbaar is
en moet worden beschouwd ars ongehoorzaamheid aan God.
DOEL EN MIDDELEN

Àrt1ke1 3
De vereniging stelt zich ten doel:
].
in kerk en volk van zíjn grrondslagr te gretuigen;
2- a- met grebed, studíe en opbouwende kritiek de verbeeldingskracht en volhardingr der staatslieden op de
moeilijke weg naar onEspanning en ontwapening te
steunen;
b. de toenaderinq tussen volkeren te bevorderen en de
onderlinge arqwaan en haat te bestrijden, in het
bijzonder in het gieval van spanningen tussen staten;
c - te streven naar de doorbreking van door klassetegrenstellinqren, kolonia-Li-sme, rassenscheiding en blokvormÍnq opgerichte barrières en verwezenl_ijl<inq van een
internat j_ona1e rechtsorcle ;
d. op te komen voor bevrijding van de noodgrebieden
in de wereld uit hun staat van armoede, onrecht en
onderdrukking;
e. studie te maken van en ons volk vertrouwc te maken
met de gedachte en de praktijk van niet-grewelddadige
strijdwi jzen en qeestelijke weerbaarheid in de strijd
tegren onderclrr:kkingr ;
f . te ijveren voor afschaffj_nq van mil-j.taire dienstpl-icht en zolang deze niet heeft plaatsgel:ad voor de
eerbiedigingt van a1le gewetensbezwaarden tegen
militaire dienst.
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Àrtikel 4
De vereniging tracht het in het voriqre artikel qenoemde doel
te bereiken door middel van:
a. het houden van bijeenkomsten;
b. het doen verschÍjnen .van publikaties;
c. het zich i-n woord en geschrift richten tot de kerken en het
Nederlandse volk;
d. het bestuderen van en het stimuleren tot de bestudering van
vraagstukken;
e. het bljeenbrengen van gelden door contributies,
donaties, schenkingren. erfstellingen en 1egaten;
f. andere wettlge zedelijk verantwoorde middelen.
LTDMÀÀTSCHÀP

Àrtikel 5
1. Leden kunnen zijn zij, die met het doel van de vereniginq
instemmen.
2. Degene die 1id wi1 rvorden, geeft zích daartoe schriftelijk
op bij het secretariaat.
3. Het bestuur besllst omtrent de toelating van leden.
4. Bij nj-et toelatinq tot lid kan de alqemene ledenvergaderinqr
alsnogr tot toelatlng besluiten.
Àrtikel- 6
Het bestuur houdt een reglster waarin de namen en ad.ressen van
al-Ie Ieden zi jn opgenomen.
ETNDE VÀN HET LTDMAÀTSCHÀP

Àrtiliel 7
1. Het lidnraatschap eindigt i
a. door overlijden;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniqing;
d. door ontzetti-ng.
2. Opzegging van iret lidmaatsctrap door het 1id kan slechts
geschleden tegen het einde van het boekjaar, mits schriftelijk en met inaehtneming van een opzegtermijn van tenminste
vier weken.
Niettemin is onmidclellijke beëindíqing van het lidmaatschap
door opzegging mogelijk:
a. indien redel-i jÀlerwl js niet geverqd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren;
b. binnen een maancl nadat een besluit waarbij de rechten
van de leclen zijn beperkt of hun verplichtj_nqren zijn
verzwaard. aan een 1id bekend is qeworden of medeqredeeId.
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniginq in een andere
rechtsvorm of tot fusie.
Indien een opzeqrging niet tijcliq, heeft plaatsgrehad, loopt
het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende
vereni-gings j aar

.
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3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan
e\reneens slechts greschieden tegen het einde van een boekjaar. De opzeggringr geschiedt door het bestuur, schriftelijk
en met inaChtneming van een opzeqrqringstermijn van tenminste
vler weken. Opzeggj-ng van het lidmaatschap door de verenivan de
Erinq kan slechts plaatsvinden wanneer redelijkerwijs
verenigingr niet qrevergrd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren.
Indien een opzegqring niet tijdiq heeft plaatsgehad, loopt
het l-iclmaatschap door tot het einde van het eerstvol-qende
verenigrings j aar.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan a11een worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reqlementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals onder
meer in het geval dat, ondanks betalingsherinnerinqr, de
jaarlijkse bijdrage niet of niet'tijclig
wordt betaa.l-d of
wanneer lret lid de vereniqrinqr op onredeli jke ;-i j ze benadeeIt.
De ontzettlng geschiedt door het bestuur, dat het betrokken
lid ten spoedigste r,'an het beslu1t, met opqave van redenen
in i<ennis ste1t. De betrokkene is bevoegrd binnen een maand
na ontvangst van de kennisqrevinq in beroep te gaan bij de
algentene veroaderinqr. Gedurende de beroepstermijn en liangrende het beroep is het tid geschorst.
De algremene vergraderinq kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe strekkend l:esluit, gienomen met een
rneerderheid r,,an ten minste twee/derde van het aantai uitgebrachte stemmen.
5. l,lanneer het lidmaatschap in de loop van het vereniqrinqrs jaar
eindi.gt, bl-i jf t desniettemin de jaarli jkse bi jdrage voor
het qreheel dcor het lid verschuldlgd.
6. Het bestuur kan eerl 1id Cat iranCelt in strj-jd met de statuten, reql-ementelr of besluiten llan de vereniging of de
verenigi-nqÍ op onredelljke wijze benadeelt, schorsen voor
een door het bestuur te bepalen per:-ode van maximaal- zes
maanden. Tegren de schorsinql 1s beroep mogeli jk bij de
algemene r,,erqadering. Het in l-id 4 bepaalde aangaande
"beroep" is van overeenl:omstigre toepassinEr.
Artikel B
De vereniginq kent de volgencle orqanen:
a. de algemene vergaderinq van leden, hierna te
algremene vergraderlng;

noemen:

b. het bestuur.
HET

BESTUUR

Àrtikel 9
1. Het bestuur bestaat uit ten rni-nste zes 1eden.
2. De bestuursleden worden door de algremene vergaclerinqr uit
leden benoemd.
De voorzitter wordt- in functie gekozen.

de
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3. BestuursLeden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worcien greschorst en ont*
slagen. Terzake van schorsing of ontslag besluit de alcremene vergadering met een meerderheld van twee/derde van de
uitgebrachte stemmen.
4. Indien inqeval van schorsinEr van een bestuursl-id de algemene vergaderingr niet binnen drie maanden daarna tot zijn
ontslag heeft besl-oten, elndiqrt de schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid qresteld zich in de
alqemene vergaderinqr te verantwoorden en kan zích daarbij
door een raadsman doen bijstaan.
5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal
clrie jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de perÍode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse alqemene vergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volg;tens het rooster aftreclencl bestur.rrslid 1s onmiddell-i jk herbenoembaar.
A
fn bestaande r,,acatures wordt zo spoedig mogeli jk voorzietr.
Een niet voltal-l-ig bestuur blijft
bestuursbevoegd.
Àrtikel 10
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniqinq.
Het bestuur kan, tot rvederopzegginqr. taken en bevoeErdhedeu
delegeren aan een eventueel- dagelijks bestuur.
2. Het bestuur is, beiroudens het in lid 3 van dlt artikel
bepaalde, mede bevoeqd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten tot verkrijqinS, vervreendinq of bezwaringr
rran reqistergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten
vaarbij de vereniqÍn-q zich als borg of hoofdelijk mede
schuldenaar verbindt , zich \roor een derde sterk maakt of
zich tot zel<er']reidsstellrng voor een schul-d van een ancler
verbindt.
3. Het bestuur behoeft de goedkeurinq van de algemene vergadering vcor besluiten tot tret aangaan van overeenkomsten,
hiervoor in lid 2 omschreven. Zonder voornrelde qroedkeurinqr
kan de vereni-qriltg terzake van deze rechtshandelinqen nlet
rechtsqreldiq worden vertegenwoordigd.
Àrtikel 11
1. FIet bestuur vertegÍenruoordigt de vereniginq.
2 - De ve::teq;enwoo::digringsbevoegclheid komt mede toe aan de
voorzitter tezamen met de secretaris of de penningimeester.
clanwel de secretaris tezamen met de penningmeester.
3. Het bestuur lian volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsool< aan anderen, om de vereniging binnen de qrenzen van di-e volmacht te verteqrenwoordigen
1. Het bestuur kan commissies of werkErroepen instellen voor
ciie taken die het wenseli jk zal- oordelen. Deze cornmissies
cf r.rerkgrroepen worden ook opgreheven door het bestuur.
5. Het bestuur kan personen ultnodigen tot het bijwonen van
een bestuurs\/erqaderinq enlof het geven van advles.
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DE ÀLGEMENE VERGÀDERTNG

Àrtikel_ t2
De alqremene vergraderingen worden grehouden bij voorkeur in de
gemeente waar de vereniging statutair 1s gevlstigo
of anders
elders in Nederland, eenmaal per jaar, voor
een juJ_i.

Artikel 13
1. Toegangr tot de arqemene vergadering hebben de leden die
niet geschorst zijn, alsmedó Aegenón.
daartoe door het
bestuur en/of de algemene verqadering die
zijn
uitgenodlgd. Een
geschorst lid heeft toegangr tot de vergadering
waarln het
besluit tot schorsl'q wordt behanderd, en is Éevoegd
daarover het woord te voeren.
2- stemgerechtigd in de algemene vergaderinqi zijn voormer_de
leden- reder van hen heeft één stóm. ïeder die stemgrerechtiqcl is, kan aan een anclere stemqrerechtigde
jk
vofmacht verrenen tot het uitbrenqen van zíjnschrifteli
stem.
Een
stemqerechtigde kan voor ten hoogste twee personen a1s
qevolmachtigde optreden.
3. Een eenstemmig besluit van a-l_ cleqenen, die in de algemene
vergaderlnEr stemgrereclrtigd zijn, ook a1 zi jn zij niet in
vergaderinq bÍjeen. heeft, mits met voorkennis van het
bestuur qenomen, de zelfde r<racht
ars een beslui_t van cle
algremene verqadering.
4- De voorzitter bepaalt de wijze waarop cie stemmingren in de
algemene vergradering worden qehouden.
5 - À11e besfuiten waaromtrent bij de
wet of h,ij deze statuten
qeen grotere meerderheid is .róoaq.rihreven,
worden genomen
bi j volstrekte meerclerheicl van d; uitgebrachte
stemmen. Bi j
stakinqr van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist
het 1ot. fndien bij r,,erkiezingr lu=r.n
meer
twee perso_
nen door niemand een volstrekte meerderheiddan
is
verkregren,
wordt herstemd tussen de twee personen die het qrootste
aantal- stemmen
kregren, zo nodig na tussenstemmiíg.

Artil<e1 I4

1' De algemene vergaclerj-nqen worden geteid door de voorzitter
of, bij die,s afwezigheid, door hót ouclste aanwezige bestuurslid- zijn qeen bestuursleden
aanwezigt, dan voorzj-et
de vergraderi_nqr zel-Ír in haar leidingr.
2 - Het door de voorzitter ter argemenL vergadering
l<en oordeel dat cioor de verqaderingr een besl-uit uitgesprois gtenomen,
is beslissend. Het zelfcle geldt ,roo. de inhoud van
een
genomen besl-uit, voorzover werd qestemd over een
nlet
schriftelijk vastqelegd voorstel.
3 ' \ran ]ret ter alqemene vergraderlng verharrclel-cle
notulen
gehouden door de secretaris of àoo. een door worden
de
voorzitter
aangewezen persoon. Deze notulen worden in de zelfde of i-n
cle eerstvolgrende algemene
vastgesteld en ten
'ergadering
blijke daarvan door de voorzitter
en
de
secretaris van clie
verqaderingr
ondertekend

6Àrtikel 15
1. Het boekjaar van de vereniginq is qelijk aan het kalenderjaar. .Iaarlijks wordt ten minste één algemene vergradering
gehouden en wel bi-nnen zes maanden na afloop van het boekjaar. behoudens verlenqring van deze termijn door de algemene vergadering. In deze alqlemene verqaderlnq brenqrt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de
vereniqinqr en over het qevoerde belei-d. Het l-egt de balans
en de staat van baten en lasten met een toelichtingr ter
goedkeuring aan de vergaderlng over. Deze stukken worden
ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opqave
van redenen meldinqr qremaakt.
2. I{ordt omtrent de qretrourvheid van de stukken bedoeld in het
vorige 11c1 aan de algemene vergaderingÍ niet overleqrd een
verklarlnqr afkomstig van een accountant a1s bedoeld in
artikelen 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan
benoemt de alqemene vergaderinq, jaarl-ijks, een commissie
van ten minste twee leden die qJeen deel van het bestuur
mogen uitmaken.

3. Het bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukken ten minste
één maand I'oor cle daqÍ waarop cle alqÍemene verqraderingr zal
worden gehouden rvaarin deze zullen worden behandeld, toekomelt aan de commissle. De commissie onderzoekt deze stukken
en brenqt aan de alqemene vergadering verslaqr van haar
be-rindinEren uit.
4. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van
haar onderzoek aIle door haar gevraagde inlichtingen te
verschaffen, haar desgtewenst de kas en de waarden te tonen,
en lnzage in cle boekeu en bescheideu der vereniginqr te
qJeven.

5. Verqt dit onderzoek naar het oordeel der commissie bijzondere boekhoridl.;undiqe kennis, dan kan zi) zíc}:r op kosten vall
de vereniging door een deskundlge doen bijstaan.
Artlkel 16
1. Naast cle alqemene vergaclerlng bedoeld in het voriqe artikel, worden alqemene vergaderiirgteu bijeengeroepeR door het
bestuur zo dikwijls het dit t/enselijk oordeelt. In een van
cie algÍemene vergaderingfen welke in de loop van een jaar
worclen gehouden, bij voorkeur op de verqaderlng a-l-s bedoeld
in artil<el 15 tid L, ontvouwt het bestuur de beleidslijnen
over het toel:omsticje beleid ter goedkeuring door de alqemene vergadering en qeeft het inzaqe in de daarmee qemoeide
financiën.
verzoek van ten minste 25 leden is het
2 - Op schriftelijk
bestuur verplicht tot het bijeenroepen van eell alqtemene
vergadering op een termijn van nlet langÍer dan vier weken
na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen
veertien clagen qeen qevol-qr wordt geqeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroepinq van c1e algemene vergraCeringr
overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursl-eden belasten met de leiding der verqaderinlt en het opstellen der notulen.
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3.
4-

De bijeenroepingr der algemene vergaclerinq geschiecit door
schrifteli jke meciedelinqr aan de stemqerecnii_go"n op een
termijn van ten minste zeven dagen. Èii de oíroepinq
worden
de te behandelen onderwerpen vermeld.
fndlen geen schrifterijke bijeenroeping van de alqemene
vergradering plaatsvond, kan de alqÍemene vergaderingr
niette_
min rechtsqreldige besluiten nemen, mits ten minste een
zodanigre aantal stemqerechtigden ter vergradering aanweziEr
is als is gerechtigd tot het uitbrengen van een,/derde
van
het aantal- stemmen dat in een voltatÍiqe vergaderingr kan

worden uitgebracht en geen van hen, noch het bestuur , zich
tegen besluitvorming verzet.
rndien bijeenroeping van de alqemene vergadering geschiedcle
op kortere dan de voorgeschreven termijn, t<an
algremene
verqradering niettemin rechtsgieldige besluiten aó
nemen, tenzij
een zodanig aantal der aanwezigren als grerechtigrcl is tot het
uitbrengen in die vergraciering van éénliiencle gódeelte
der
stemmen zíclt daartegen verzet.
Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenliomstigre toepassing op besluitvorming door de algremene
vergaderingen inzake onderwerpen die niet op
de àqrenoa
lverden vermeld.
STÀTUTE}IWIJZTGTNG

Àrtikel 77
1' Wijziqinq van de statuten kan sl-echts plaatshebben door een
i:es luit van de a lgiemene vergaderingr, waartoe 1s opgreroepen
met de mededellng dat alciaar wijziqing van de statuten zal
rvorden voorgesteld.
2- zij, die de oproepinq tot cre a..lgenrene vergacleringr ter
behandeling varti een voorstel tot statuten"i-jziqing hebbel
geciaan, moeten ten minste vi jf daqlen voor de dag àer verga_
dering een af schrif t van clat r.,oorstel, waarin de voorgestelde wijziging woorclelijl< is opgenomen, op een daartoe
greschikt plaats voor de Ieden ter i-nzagre leqrgen
tot na de
afloop van de daq waarop cle verqadering werd gehouden.
3. Tot wijziqing van de statuten kan door de arqemene vergradering slechts worden besloten met een meerderheid. r,an ten
minste twee,/clerde van het aantal uitgebrachte stemmen.
4- De statutenwijziqing treedt eerst in l,,erkinq nadat daarv,an
een notarië1e akte is opqremaakt. fecler van de bestuursl-eden
is bevoegrd de akte van statutenwijzigingr te doen verl1jc1en.
5- Het bepaalcle in cie leden 1 en z vàn ait artikel
is ni-et van
toepassing, indien in de algremene vergacleringr alle
Eemgerechtigden aanwezig of verteqenwoorctigrd zijn en hets besluit
tot statutenwljziging met alqemene stemmen worclt genomerl.
6 - De bestuursreclen zijn verplicht een authentlek afschrift
van de akte van statutenwijzigring en een volledige doorlopende tel<st van de statuten, zoaLs deze na de wijziging
1u1den, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer
van Koophandel en Fabrieken qlehouden verenj.grlngrsregister.

8ONTBTNDING EN VEREFF'ENTNG

Artikel 1B
1. Het bepaalde in artíkel L7 leden 1, Z, 3, en 5 is van
overeenkomstige toepassi-nqr op een besruit van de alqemene
verqadering tot ontbindinq van de verenlgring.
2- De alqemene vergJadering stett bij haar in het vorige lÍd
bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo,
en wel zoveer mogelljk in overeenstemming met het doe.l_ van
de verenigring.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Na de ontbindinqr blijft de verenigrinq voortbestaan voor
zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de beparingen van de
statuten zoveel mogelijk van kracht. rn stukken en aankondigÍngen die van de t,ereniginq uitgaan, moeten aan haar
naam worden toegevoegd de woorclen "in liquidatie".
5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip rdaarop
geen aan haar. dan we1 aan de rrereffenaar(s), bekende baten
meer aanwezigr zijn. De vereffenaar(s) doet(n) van de beëin
di-gring opgave aan het in lid 6 van artikeL 17 vermelde
reqister.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten
worden bewaard greclurende tr^rir:tig jaren na afloop van de
veref feninq. Bewaarder is clegene dle cloor de l,eref f enaars
a1s zodanlg 1s aancÍewezen.
REGLEMENTEN

À::tiket 19
i - De alqemene rrergadering kan een of meer reqlementen l,ast
stell-en en wijzigen. waarin onderruerpen r{orden geregeld
waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voor
zÍen 2. Een reglement mag geen bepalinqen bevatten, die strijdis
zljn met de wet of met deze statuten.
3. Op besluiten tot'vaststelling en tot wíjziqrinqr van een
reqlement is het bepaalde in artikel 17 leden I. 2, en 5
van overeenkomstiqe toepassing.

Utrecht, 23 februari

1995.

