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DE GEMEENTE ALS RECHTSPERSOON

Art. 1 Naam, zetel en duur
Het kerkgenootschap draagt de naam ICU Homebase Gouda, is gevestigd te Gouda en opgericht voor
onbepaalde tijd.
Art. 2 Grondslag
De gemeente erkent de bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde woord van God en
aanvaardt daarom de bijbel als grondslag en richtlijn voor het functioneren van de gemeente.
Art. 3 Doel en middelen
De gemeente stelt zich ten doel te functioneren als een multiculturele gemeenschap, open voor
iedereen, ongeacht etniciteit of geloofsovertuiging, waarin het evangelie van Jezus Christus
verkondigd wordt en mensen geholpen worden om Hem te volgen.
Zij beoogt dit doel te bereiken door:
a.

het houden van bijeenkomsten waarin de bijbel uitgelegd wordt;

b.

een gemeenschap te vormen naar bijbelse richtlijn, die als zodanig haar plaats binnen de
samenleving inneemt;

c.

het verlenen van pastorale en diaconale hulp;

d.

het bevorderen van gezamenlijke activiteiten zoals kampen, sportactiviteiten, bijbelgroepen,
jeugdwerk en sociale activiteiten;

e.

het onderhouden van contacten met andere kerkelijke gemeenten en maatschappelijke
organisaties;

f.

alle andere wettige en passende middelen.

Art. 4 Inkomsten
De inkomsten worden verkregen door:
a.

collecten en andere vrijwillige bijdragen;

b.

schenkingen, erfstellingen en legaten;

c.

opbrengst van kapitaal;

d.

alle andere wettelijke verkrijgingen en bijdragen.

Art. 5 Gemeenteleden
1.

De gemeenteleden zijn degenen die:

a.

de geloofsbasis van de gemeente erkennen, en

b.

zich hebben ingeschreven en zijn aangenomen.

2.

Lidmaatschap van de gemeente eindigt door:

a.

overlijden;

b.

opzegging door persoon zelf;

c.

opzegging namens de gemeente door een besluit van het bestuur.

3.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de gemeente dient schriftelijk te
geschieden met een opzegtermijn van één maand.
Art. 6 Bestuur
1.
De gemeente wordt bestuurd door een bestuur van minimaal 5 leden. Bestuursleden worden
op voordracht van het bestuur gekozen.
2.

Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.

3.
De bestuursleden hebben zitting voor een periode van zes jaar. Bestuursleden treden af
volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend lid is – met
inachtneming van het in lid 1 bepaalde – terstond herbenoembaar.
Wanneer door omstandigheden het totaal aantal bestuursleden minder dan vijf bedraagt, blijven de
overige leden een voor de wet geldig bestuur vormen, doch er dient zo spoedig mogelijk in de
vacature(s) te worden voorzien.
4.
Personen, die in het bestuur zitting hebben, kunnen in dienstverband van de gemeente
staan. Zij zijn niet stem gerechtigd inzake besluiten aangaande arbeidsrechtelijke betrekkingen voor
zichzelf.
5.

Het bestuurslidmaatschap eindigt:

a.

door het overlijden van het lid;

b.

door bedanken door het lid.

6.
Bestuursleden kunnen onder opgaaf van redenen door gemeenteleden worden ontslagen.
Het besluit tot ontslag kan slechts worden genomen in een daartoe uitgeroepen vergadering van de
gemeenteleden, opgeroepen op verzoek van ten minste twintig gemeenteleden.
Het besluit tot ontslag kan slechts worden genomen in een vergadering van de gemeenteleden,
waarin ten minste de helft van de gemeenteleden aanwezig is en met meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.
Mocht in de vergadering het vereiste quorum niet aanwezig zijn, dan dient een tweede vergadering
niet eerder dan veertien dagen na de eerste gehouden te worden, waarin het besluit kan worden
genomen ongeacht het aantal aanwezigen, mits met meerderheid van stemmen.
Art. 7 Bevoegdheden
1.

Het bestuur is belast met het besturen van de gemeente.

2.

Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot:

a.

verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen;

b.

zaken of personen, waarbij de gemeente zich als borg of als medeschuldenaar bevindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerstelling voor een schuld van een ander verbindt;

c.

het fuseren met andere gemeenschappen;

d.

het oprichten van nieuwe gemeenten;
arbeidsrechtelijke betrekkingen.

3.
Een besluit als bedoeld in het vorige lid, kan slechts worden genomen met algemene
stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en na de
gemeenteleden geraadpleegd te hebben.
Art. 8 Vergaderingen
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo vaak als het bestuur dit nodig oordeelt, doch
tenminste eenmaal per zes maanden.
Art. 9 Besluitvorming
Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, in een vergadering,
waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tenzij deze statuten een grotere
meerderheid voorschrijven. De bestuursleden hebben gelijke stemrechten: iedere bestuurder heeft
één stem.
Art. 10 Vertegenwoordiging
Het bestuur vertegenwoordigt de gemeente in en buiten rechte. Deze bevoegdheid kan gedelegeerd
worden aan twee gezamenlijk handelende leden.
Art. 11 Statutenwijziging
Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Op een dergelijk besluit is hetgeen in art. 7 lid 3 is
bepaald van overeenkomstige toepassing.
Art. 12 Reglement
1.
Het bestuur stelt een Huishoudelijk Reglement vast, waarin interne zaken, die niet in de
statuten zijn vervat, worden geregeld. Het Reglement mag niet in strijd met de statuten zijn.
2.
Het bestuur is te allen tijde bevoegd dit reglement te wijzigen of op te heffen. Op een
dergelijk besluit is hetgeen in art. 7 lid 3 is bepaald van overeenkomstige toepassing.
Art. 13 Ontbinding en vereffening
1.
De gemeente wordt ontbonden door een besluit van het bestuur, nadat zij het oordeel van
de gemeenteleden plenair heeft gevraagd. Het besluit tot ontbinding kan slechts worden genomen
met algemene stemmen in een vergadering , waarin alle bestuursleden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
2.
Het eventuele batig saldo van het vermogen zal door het bestuur worden aangewend voor
zodanige doeleinden, als het meest met de doelstelling der gemeente overeenstemmend en zo
mogelijk nadat de gemeenteleden hierover zijn geraadpleegd. Daarbij moet dit saldo worden
besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling.

3.
Na de ontbinding blijft de gemeente voortbestaan voor zover dit tot vereffening van het
vermogen noodzakelijk is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en
reglement voor zover mogelijk van kracht.
Art. 14 Slotbepaling
In alle gevallen, waarin de statuten niet voorzien, beslist het bestuur. Dit geldt eveneens in gevallen,
waarin verschil van mening bestaat over de uitleg van deze statuten.

