STATUTEN
en
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
van de
Hersteld Hervormde Jeugdvereniging ‘Daniël’
te
Ouddorp

Met hierin opgenomen het reglement van de Activiteitencommissie.

STATUTEN
NAAM
ARTIKEL 1
De naam van de vereniging is: Hersteld Hervormde Jeugdvereniging 'Daniël'. Zij is opgericht
op 19 februari 1927 en gevestigd in Ouddorp. Zij heeft tot zinspreuk: 'Onderzoekt de
Schriften'.
GRONDSLAG
ARTIKEL 2
Zij erkent de Schriften van het Oude en Nieuwe Testament als Gods onfeilbaar Woord en
onderschrijft de Drie Formulieren van Enigheid, bestaande uit de Nederlandse
Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.
DOEL
ARTIKEL 3
Het doel van de vereniging is: het onderzoeken van Gods Woord, het naspeuren van de leiding
met Zijn Kerk en met ons vaderland en het bespreken van de vragen van onze tijd op kerkelijk
en maatschappelijk gebied. Zij tracht haar doel te bereiken door het houden van
ledenvergaderingen en openbare vergaderingen, door het behandelen van onderwerpen als
boven bedoeld en door andere wettige middelen die het doel bevorderen.
ARTIKEL 4
De artikelen 2, 3 en 4 kunnen niet veranderd worden zonder ontbinding van de vereniging tot
gevolg te hebben. De overige artikelen kunnen gewijzigd worden bij stemming door de leden.
LIDMAATSCHAP
ARTIKEL 5
Jongens en meisjes die de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt, ongehuwd zijn en zich houden
aan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, kunnen ingeschreven worden als lid van de
vereniging. Het bestuur beslist over de toelating van nieuwe leden.
ARTIKEL 6
Het lidmaatschap vervalt:
a. wanneer men verhinderd is de vergaderingen voortdurend te bezoeken en daarom te kennen
heeft gegeven het lidmaatschap te willen beëindigen.
b. wanneer men zonder wettige redenen vier op elkaar volgende vergaderingen heeft verzuimd
en daardoor geen daadwerkelijke bijdrage levert aan het werk van de vereniging, na tweemaal
gewaarschuwd te zijn.
c. wanneer men zijn/haar contributie niet betaalt.
d. wanneer men zich, ook na herhaalde waarschuwingen, in of buiten de vergaderingen
ergerlijk of onchristelijk gedraagt, het beginsel van de vereniging openlijk verwerpt en
zijn/haar goedkeuring niet langer hecht aan de artikelen 2, 3 en 4 van de Statuten. De
beslissing hiervan is aan het bestuur.
e. bij huwelijk, tenzij het bestuur anders beslist.
ARTIKEL 7
Ieder lid betaalt een jaarlijks door de ledenvergadering vast te stellen contributie en vrijwillige
zendingsbijdrage.

ARTIKEL 8
Bij uitstroom moet je voor de jaarvergadering afmelden, anders wordt er gewoon contributie
geïnd.
Bij instroom: Vanaf 1 september tot 31 december: halve contributie;
Vanaf 1 januari tot jaarvergadering: geen contributie;
Vanaf jaarvergadering tot 1 september: gehele contributie:
ARTIKEL 9
Zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, komen voor het
erelidmaatschap in aanmerking. De ereleden worden, op voordracht van het bestuur, door de
leden benoemd.
BESTUURSINRICHTING
ARTIKEL 10
Het bestuur bestaat uit zeven leden, nl. een 1e en 2e voorzitter, een secretaris, een
penningmeester, een algemeen adjunct en twee algemene bestuursleden. Binnen het bestuur
wordt gezorgd voor binding met de onder haar vallende commissies door een bestuurslid af te
vaardigen.
Het bestuur wordt door de leden bij stemming benoemd.
ARTIKEL 11
Aan het bestuur kan tijdelijk een adviseur worden toegevoegd. Onder het bestuur wordt echter
steeds verstaan de in artikel 10 genoemde functionarissen. Een adviseur wordt benoemd door
de leden, op voordracht van het bestuur.
VERGADERINGEN
ARTIKEL 12
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
ARTIKEL 13
De vereniging vergadert 2 keer in de drie weken, behalve de jaarlijkse vakantieperioden.
Bovendien kan de vereniging openbare vergaderingen beleggen, waarin sprekers optreden die
instemmen met de grondslag van de vereniging.
ARTIKEL 14
Vóór 1 mei wordt de jaarvergadering belegd, waarin door het bestuur mededelingen worden
gedaan over de werkzaamheden van de vereniging.
VERKIEZINGEN
ARTIKEL 15
Zittende bestuursleden treden om de drie jaar af, volgens een door het bestuur op te stellen
rooster. De aftreding geschiedt telkens tijdens of direct na de jaarvergadering. De
bestuursleden zijn direct herkiesbaar. Bij tussentijdse vacatures vervangt de algemeen adjunct
de vacante functie totdat een jaarvergadering wordt gehouden. Indien de situatie dit vereist,
wordt een bijzondere ledenvergadering belegd teneinde de vacature te vervullen.
OPHEFFING
ARTIKEL 16
Tot opheffing van de vereniging kan slechts worden besloten op een ledenvergadering, waar
tenminste 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig is, met tenminste 3/4 van de

uitgebrachte, geldige stemmen. De vereniging is aansprakelijk voor het eventuele nadelige
saldo, terwijl een eventueel batig saldo aangeboden wordt aan de kas van de kerkvoogdij van
de Hersteld Hervormde Gemeente te Ouddorp.
SLOTBEPALINGEN
ARTIKEL 17
Tot statutenwijziging kan slechts besloten worden op voorstel van het bestuur of van ten
minste vijf leden van de vereniging, met schriftelijke opgave van redenen aan het bestuur, op
een ledenvergadering, waar tenminste 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig is, met
tenminste 3/4 van de uitgebrachte, geldige stemmen. Het voorstel tot statutenwijziging moet
tenminste acht dagen voor de te houden ledenvergadering worden bekendgemaakt. Dit alles
met inachtneming van artikel 4.
ARTIKEL 18
Alle overige zaken worden bij Huishoudelijk Reglement geregeld. Dit Reglement mag geen
bepalingen bevatten die in strijd zijn met de Statuten.
Aldus vastgesteld op de ledenvergadering van 6 maart 2010.
Het bestuur:
L. Groenendijk, 1e voorzitter
K.W. Tanis, 2e voorzitter
T. Lassche, secretaris
E.B.M. Stout, penningmeester
vacature, algemeen adjunct
M. Kasteleijn, algemeen bestuurslid
N.M. Tanis, algemeen bestuurslid

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
LIDMAATSCHAP
ARTIKEL 1
Wie tot het lidmaatschap wenst toegelaten te worden, meldt zich bij het bestuur aan. Indien na
aanmelding geen bezwaren tegen aanneming door de leden bij het bestuur ingebracht worden,
wordt de daaropvolgende week aan de vergadering meegedeeld of het lid aangenomen is. Elk
nieuw lid ontvangt een exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de
vereniging, hetwelk hij/zij verplicht is te ondertekenen.
ARTIKEL 2
Klachten over het gedrag van de leden worden overgebracht aan het bestuur, maar niet in de
vergadering. Worden de klachten na onderzoek juist bevonden, dan wordt het betrokken lid
door het bestuur medegedeeld welke klachten ingediend zijn, waarna het bestuur binnen een
maand bepaalt, hoe met dit lid te handelen.
BESTUURSINRICHTING
ARTIKEL 3
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging en draagt er zorg voor dat de Statuten, het
Huishoudelijk Reglement en de door de vereniging vast te stellen bepalingen en besluiten
behoorlijk worden gehandhaafd en dat op die manier de vereniging beantwoordt aan het
gestelde in de artikelen 2 en 3 van de Statuten.
ARTIKEL 4
Het bestuur wordt gekozen uit de leden. Om in het bestuur zitting te nemen moet men echter 6
maanden lid van de vereniging zijn en genegen zijn, zijn taak te verrichten in
overeenstemming met artikel 3 van het Huishoudelijk Reglement. In bijzondere gevallen kan
van deze termijn worden afgeweken.
ARTIKEL 5
Wanneer het bestuur van de vereniging, in overleg met de leden, van oordeel is dat niemand
van de leden voor de functie van voorzitter in aanmerking kan komen, dan kan door de leden
een buiten de vereniging staand persoon tot voorzitter worden gekozen. Wordt een dergelijke
voorzitter geen lid van de vereniging dan heeft hij in het bestuur slechts een adviserende stem.
ARTIKEL 6
Het bestuur is gemachtigd de taken onderling te verwisselen c.q te verdelen, wanneer de
omstandigheden dit noodzakelijk maken.
ARTIKEL 7
De 1e en de 2e voorzitter leiden de vergaderingen in onderling overleg.
ARTIKEL 8
De secretaris is belast met het voeren van de correspondentie, het opstellen en voorlezen van
de notulen van iedere ledenvergadering en het uitbrengen van een jaarverslag op de
jaarvergadering. Hij zorgt voor een bestuursexemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk
Reglement, het rooster van de werkzaamheden, stembrieven en een presentielijst. Met
inachtneming van de artikelen 8, 9 en 26 van het Huishoudelijk Reglement, heeft hij het
beheer over alles wat eigendom van de vereniging is. Is hij verhinderd, zo wordt zijn taak
waargenomen door de algemeen adjunct, die hem ook verder (zo nodig) behulpzaam is en
altijd de notulen van de bestuursvergaderingen, de jaarvergaderingen en de bijzondere
ledenvergaderingen bijhoudt.

ARTIKEL 9
De penningmeester heeft het beheer over de inkomsten en uitgaven van de vereniging en
wordt daarbij door de algemeen adjunct terzijde gestaan. Op de jaarvergadering geeft de
penningmeester verslag over de stand van de financiën van de vereniging.
ARTIKEL 10
De kascontrolecommissie controleert het werk van de penningmeester, voordat de
jaarrekening gepresenteerd wordt. Deze commissie bestaat uit twee leden van de vereniging,
die tijdens de jaarvergadering benoemd worden. Elk lid blijft twee jaar in de commissie. Elk
jaar is één lid aftredend, in wiens plaats een nieuw lid benoemd wordt.
VERGADERINGEN
ARTIKEL 11
Tijd en plaats van de wekelijkse vergaderingen worden door het bestuur vastgesteld. Het
bestuur stelt een agenda op. Het bestuur behoudt zich het recht voor een besloten vergadering
te beleggen.
ARTIKEL 12
Het bestuur vergadert zo dikwijls als zij dit nodig acht.
ARTIKEL 13
De ledenvergaderingen worden geopend en gesloten met psalmgezang en gebed. De
bestuursvergaderingen worden geopend met Schriftlezing en gebed, en gesloten met gebed.
ARTIKEL 14
Voor de pauze wordt een onderwerp uit de Bijbel, uit de kerkgeschiedenis, over de geloofsleer
of over een ethisch stuk gehouden. Na de pauze zal dit onderwerp in de vergadering worden
besproken.
ARTIKEL 15
Het tijdstip van een jaarvergadering wordt elk jaar door het bestuur vastgesteld.
VERKIEZINGEN
ARTIKEL 16
Over personen wordt schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij het
bestuur of de vergadering anders beslist.
ARTIKEL 17
Voor de geldigheid van een stembriefje is vereist, dat:
a. het briefje niet ondertekend is;
b. duidelijk blijkt wie of wat bedoeld wordt.
ARTIKEL 18
Het bestuur behoudt het recht om te beslissen dat leden met een volmacht mogen stemmen.
ARTIKEL 19
Een stemming is ongeldig als het aantal stembriefjes niet overeenstemt met het aantal
aanwezige leden.
ARTIKEL 20
Blanco stemmen worden bij het bepalen van het aantal uitgebrachte geldige stemmen buiten
beschouwing gelaten.

ARTIKEL 21
Tenzij in de Statuten of in het Huishoudelijk Reglement anders bepaald, worden de
beslissingen genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Behoudens het
bepaalde in artikel 22 wordt een voorstel geacht verworpen te zijn bij staking van de stemmen.
ARTIKEL 22
Zittende bestuursleden kunnen bij acclamatie worden gekozen.
Indien door 1/4 deel van de leden een tegenkandidaat wordt voorgesteld dient een stemming
plaats te vinden. Deze tegenkandidaat moet minimaal 2 weken voor de jaarvergadering bij het
bestuur bekend worden gemaakt. Bij een vacature in het bestuur is het bestuur gerechtigd een
tweetal te stellen. Door tenminste 1/4 deel van de leden kan een derde kandidaat worden
gesteld.
ARTIKEL 23
De kandidaat voor een bestuursfunctie die de volstrekte meerderheid van stemmen heeft
verkregen, is verkozen. Wanneer niemand deze meerderheid bereikt, heeft herstemming plaats
tussen de twee kandidaten die het grootste aantal stemmen hebben verkregen. Staken, bij een
herstemming als bedoeld in de vorige alinea, de stemmen, dan is de oudste in lidmaatschap en
bij gelijkheid daarvan, de oudste in leeftijd, gekozen.
SLOTBEPALINGEN
ARTIKEL 24
Wanneer over de uitleg van enig artikel in Statuten of Huishoudelijk Reglement verschil
mocht ontstaan, beslist het bestuur.
ARTIKEL 25
Tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan slechts besloten worden op voorstel van
het bestuur, of van minstens vijf leden van de vereniging met schriftelijke opgave van redenen
aan het bestuur, op een ledenvergadering waar tenminste 2/3 van de stemgerechtigde leden
aanwezig is en met tenminste 3/4 van de uitgebrachte geldige stemmen. Een voorstel tot
wijziging van het Huishoudelijk Reglement moet tenminste acht dagen voor de te houden
ledenvergadering worden bekendgemaakt. Dit alles met inachtneming van de artikelen 4 en 17
van de Statuten.
ARTIKEL 26
In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist de ledenvergadering bij stemming
of wordt de beslissing aan het bestuur overgelaten.
Aldus vastgesteld op de jaarvergadering van 6 maart 2010.
Het bestuur:
L. Groenendijk, 1e voorzitter
K.W. Tanis, 2e voorzitter
T. Lassche, secretaris
E.B.M. Stout, penningmeester
vacature, algemeen adjunct
M. Kasteleijn, algemeen bestuurslid
N.M. Tanis, algemeen bestuurslid

REGLEMENT ACTIVITEITENCOMMISSIE
ARTIKEL 1
De Activiteitencommissie staat onder toezicht van het bestuur.
ARTIKEL 2
Het doel van de commissie is het op een ontspannen manier bevorderen van de eensgezindheid onder
de leden van de vereniging.. Hierbij wordt rekening gehouden met de grondslag van de vereniging,
zoals verwoord in artikel 2 van de Statuten.
ARTIKEL 3
De commissie bestaat uit vijf leden, waarvan minimaal één lid als afgevaardigde vanuit het bestuur.
Binnen de commissie wordt een voorzitter gekozen, bij voorkeur het afgevaardigde bestuurslid. De
overige werkzaamheden worden in onderling overleg geregeld.
ARTIKEL 4
De leden van de commissie worden door het bestuur benoemd, op voordracht van de commissie uit de
leden van de vereniging.
ARTIKEL 5
Er wordt een aparte administratie bijgehouden, waarvan jaarlijks op de algemene ledenvergadering of
jaarvergadering verantwoording wordt afgelegd aan de leden. De controle op deze administratie wordt
uitgevoerd door de kascontrolecommissie, zoals die is ingesteld volgens artikel 10 van het
Huishoudelijk Reglement.
ARTIKEL 6
Jaarlijks wordt een voorstel van de te houden activiteiten aan het bestuur ter goedkeuring voorgelegd.
ARTIKEL 7
Op de jaarvergadering wordt verslag uitgebracht van het afgelopen jaar.

Aldus vastgesteld op de jaarvergadering van 6 maart 2010.
Het bestuur:
L. Groenendijk, 1e voorzitter
K.W. Tanis, 2e voorzitter
T. Lassche, secretaris
E.B.M. Stout, penningmeester
vacature, algemeen adjunct
M. Kasteleijn, algemeen bestuurslid
N.M. Tanis, algemeen bestuurslid

