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No. 21437

d.d. 21 december 2015

62897/HF

STATUTENWIJZIGING GELOOFSGEMEENSCHAP LUCTOR ET
EMERGO.
Heden, éénentwintig december tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr. --Hilbert Herweijer, notaris, gevestigd te Kampen: --------------------------------------1. de heer Andries de Wit, geboren te Huizen op vijftien oktober ----------------negentienhonderd zestig, welke persoon zich heeft geïdentificeerd met een --paspoort, nummer NN1H847R8, wonende 8081 VC Elburg, Baron van ------Lyndenstraat 8; --------------------------------------------------------------------------2. mevrouw Hendrika van de Weg, geboren te Oldebroek op vier en twintig --augustus negentienhonderd twee en zestig, welke persoon zich heeft ----------geïdentificeerd met een identiteitskaart, nummer IKFBFK582, wonende 8081
ZP Elburg, Koperwiek 16; -------------------------------------------------------------ten deze handelend als voorzitter respectievelijk secretaris van het bestuur, zijnde
beiden tevens lid van het dagelijks bestuur, van de vereniging met volledige ----rechtsbevoegdheid: Geloofsgemeenschap Luctor et Emergo (ingeschreven in -het handelsregister, onder nummer 08176727), statutair gevestigd te Oldebroek, feitelijk gevestigd aan de Mheneweg Noord 1, 8096 BR Oldebroek, en alszodanig
bevoegd deze vereniging, op grond van het bepaalde in artikel 6 van haar statuten,
rechtsgeldig te vertegenwoordigen. -------------------------------------------------------Voormelde geloofsgemeenschap, hierna ook te noemen: “Luctor”. -----------------De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden: ---------------------------------a. Luctor is als geloofsgemeenschap in de vorm van een vereniging --------------oorspronkelijk opgericht op tweeëntwintig november achttienhonderd --------drieënnegentig en is als geloofsgemeenschap opnieuw opgericht op -----------éénentwintig september negentienhonderd drieënvijftig. Bij akte op vijftien -januari negentienhonderd zevenennegentig verleden voor voornoemde notaris
mr. H. Herweijer, zijn de statuten van Luctor voor het laatst gewijzigd. -------b. Conform het bepaalde in artikel 13 van de statuten van Luctor, heeft de ------ledenvergadering besloten tot de na te melden volledige wijziging van de ----statuten, zoals in de onderhavige akte vastgelegd. Van het vorenstaande blijkt
uit een aan deze akte gehechte kopie van de notulen van de ledenvergaderin- gen de dato elf november - respectievelijk twee december tweeduizend ------vijftien.------------------------------------------------------------------------------------c. Met inachtneming van het vorenstaande zullen de statuten van Luctor met ---ingang van heden luiden als volgt: ----------------------------------------------------
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STATUTEN ---------------------------------------------------------------------------------Naam, zetel en wezen --------------------------------------------------------------------Artikel 1 ------------------------------------------------------------------------------------1. De Geloofsgemeenschap draagt de naam: Geloofsgemeenschap Luctor et
Emergo. --------------------------------------------------------------------------------2. Zij is gevestigd in de gemeente Oldebroek. ---------------------------------------3. Zij is een kerkgenootschap in de zin van artikel 2:2 lid 1 van het Burgerlijk
Wetboek. -------------------------------------------------------------------------------4. Op grond van artikel 2:2 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek heeft de ---------Geloofsgemeenschap haar eigen statuten, zoals bij deze akte vastgelegd. ---Grondslag ----------------------------------------------------------------------------------Artikel 2 ------------------------------------------------------------------------------------De grondslag van de Geloofsgemeenschap is: ----------------------------------------- de Bijbel als het geopenbaarde Woord van God; --------------------------------- de erkenning van Jezus Christus als Heiland van de wereld. ------------------Doel -----------------------------------------------------------------------------------------Artikel 3 ------------------------------------------------------------------------------------1. Het doel van de Geloofsgemeenschap is: ------------------------------------------ de Naam van Jezus Christus verkondigen in woord en daad; -------------- mee te werken aan de voorbereiding van de komst van het Koninkrijk -van God; --------------------------------------------------------------------------- voor zover dat al in de harten van de mensen aanwezig is, mee te -------werken aan de uitbreiding daarvan. --------------------------------------------2. Zij beoogt dit doel onder meer te bereiken door: --------------------------------A. steun en medewerking aan zending en evangelisatie: -----------------------1. Zending: ------------------------------------------------------------------------- het materieel/financieel en/of moreel (onder)steunen van personen die
- al of niet uitgezonden door de Geloofsgemeenschap - dienen of willen
gaan dienen als zendeling; ------------------------------------------------------ het motiveren van leden van de Geloofsgemeenschap om zich --------persoonlijk voor korte of lange termijn in dienst te stellen van de -------zending; ---------------------------------------------------------------------------2. Evangelisatie: ------------------------------------------------------------------- het uitdragen van het Evangelie, onder meer door het beleggen van --evangelisatiesamenkomsten (mogelijk in elke vorm die door de --------Geloofsgemeenschap als verantwoord wordt geaccepteerd); --------------- het steun bieden aan daarvoor in aanmerking komende -----------------evangelisatieactiviteiten en/of personen die daartoe werkzaam zijn; -----B. het in stand houden en uitbreiden van de Geloofsgemeenschap, door ---middel van: -------------------------------------------------------------------------
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1. het op zondag - en op speciale dagen en bij speciale gelegenheden op
doordeweekse dagen - beleggen van samenkomsten voor met name ----Woordverkondiging, getuigenissen, liederen en gebeden; -----------------2. het vieren van Avondmaal, het dopen van kinderen, het opdragen van
kinderen en het dopen op grond van getuigenis (geloofsdoop); ----------3. het verlenen van pastoraat en diaconaat; -----------------------------------4. zondagsscholen, tiener- en jeugdactiviteiten, diverse vormen van ----zang en muziek, Bijbelstudies, bidstonden en cursussen; -----------------5. alles, in welke (organisatie) vorm dan ook, wat daaraan kan ----------bijdragen. -------------------------------------------------------------------------Leden / bezoekers -------------------------------------------------------------------------Artikel 4 ------------------------------------------------------------------------------------1. Leden en bezoekers vormen samen de Geloofsgemeenschap. -----------------2. Door een schriftelijke of digitale mededeling aan het bestuur kan een ------persoon aangeven lid te willen worden. Een lid wordt toegelaten door ------middel van een gezamenlijk besluit van bestuur, voorgangers en ------------ouderlingen. Het lidmaatschap gaat in op het moment dat het nieuwe lid in
een samenkomst wordt voorgesteld. -----------------------------------------------3. Als leden worden aangenomen personen die belijden te geloven in Jezus --Christus als hun enige Zaligmaker en Heer en als Heiland van de wereld en
die daarnaar willen leven in woord en daad. --------------------------------------Leden verklaren bij hun toelating als lid in te stemmen met grondslag en --doel van de Geloofsgemeenschap en hun krachten en gaven naar vermogen
in te zetten in dienst van de Geloofsgemeenschap. ------------------------------4. Het lidmaatschap van de Geloofsgemeenschap wordt beëindigd door ------overlijden, bedanken of een besluit van de ledenvergadering. -----------------5. Bezoekers zijn personen die zich schriftelijk of digitaal als bezoeker hebben
aangemeld bij het bestuur. ----------------------------------------------------------Bestuur--------------------------------------------------------------------------------------Artikel 5 ------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur van de Geloofsgemeenschap bestaat uit minimaal vijf en -------maximaal negen personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris
en een penningmeester aanwijzen, die samen het dagelijks bestuur vormen.2. De bestuursleden worden door de ledenvergadering gekozen uit de leden --van de Geloofsgemeenschap. -------------------------------------------------------3. De zittingsduur van de bestuursleden wordt geregeld bij huishoudelijk -----reglement. ------------------------------------------------------------------------------4. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermeld minimum is --gedaald, blijft het bestuur gewoon bevoegd. Het bestuur is verplicht zo -----
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spoedig mogelijk een ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening
in de vacature(s) aan de orde komt. ------------------------------------------------5. Wanneer van een bestuurslid het lidmaatschap van de Geloofsgemeenschap
is geëindigd, eindigt per direct ook zijn bestuurslidmaatschap. ---------------Bestuurstaken ------------------------------------------------------------------------------Artikel 6 ------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de ---------------------Geloofsgemeenschap en draagt de eindverantwoordelijkheid voor alle -----activiteiten binnen de Geloofsgemeenschap. -------------------------------------2. Bij huishoudelijk reglement worden taken van het (dagelijks) bestuur nader
omschreven. ---------------------------------------------------------------------------3 Het bestuur is, na goedkeuring van de ledenvergadering, bevoegd te --------besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, het -------vervreemden of het met hypotheek bezwaren van onroerende zaken. --------Vertegenwoordiging ----------------------------------------------------------------------Artikel 7 ------------------------------------------------------------------------------------De Geloofsgemeenschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door ----twee leden van het (dagelijks) bestuur. ------------------------------------------------Ledenvergadering -------------------------------------------------------------------------Artikel 8 ------------------------------------------------------------------------------------1. De ledenvergadering is het hoogste orgaan van de Geloofsgemeenschap. --Besluiten worden genomen met goedkeuring van de ledenvergadering. -----2. In het huishoudelijk reglement wordt omschreven welke besluiten dienen te
worden goedgekeurd door de ledenvergadering. ---------------------------------3. Ledenvergaderingen worden ten minste twee keer per jaar gehouden, ------eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar. -------------------------------4. De leden worden voor de ledenvergadering uitgenodigd door het bestuur of
door minimaal tien stemgerechtigde leden. Voorstellen voor de -------------ledenvergaderingen worden gedaan door het bestuur of door ten minste tien
stemgerechtigde leden. ---------------------------------------------------------------5. Uitnodiging voor de ledenvergadering geschiedt minimaal twee weken voor
de datum van de vergadering door middel van afkondiging in een zondagse
samenkomst, waarna de stukken voor de vergadering schriftelijk en/of -----digitaal beschikbaar worden gesteld. Dit geldt ook voor voorstellen voor de
ledenvergadering gedaan door ten minste tien stemgerechtigde leden. -------6. Toegang tot de ledenvergadering hebben leden en bezoekers van de --------Geloofsgemeenschap en personen die daartoe door het bestuur en/of door -de ledenvergadering zijn uitgenodigd. ---------------------------------------------7. Elk meerderjarig lid heeft één stem in de ledenvergadering. ------------------8. Over personen wordt schriftelijk en over zaken wordt mondeling gestemd. -
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Alle besluiten worden genomen met een meerderheid van ten minste -------drie/vierde deel van het in de ledenvergadering uitgebrachte aantal ---------stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald. -----------------------------Blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen worden niet meegerekend. ------Het stemmen bij volmacht is niet toegestaan. ------------------------------------9 Bij huishoudelijk reglement wordt bepaald hoe de agenda van de -----------ledenvergadering wordt vastgesteld. -----------------------------------------------10. De ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij zijn/haar --afwezigheid, door een ander door het bestuur aangewezen bestuurslid.------11. Van wat op de ledenvergadering wordt behandeld worden notulen ----------opgemaakt door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen --persoon. --------------------------------------------------------------------------------Deze notulen worden in de eerstvolgende ledenvergadering vastgesteld en op die vergadering door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend. ---------------------------------------------------------------------------Ouderlingen, diakenen, voorgangers, taken en verantwoordelijkheden ----------Artikel 9 ------------------------------------------------------------------------------------1. De Geloofsgemeenschap heeft voorgangers, ouderlingen en diakenen ------(DVO). Zij worden door de ledenvergadering gekozen uit de leden. De ----wijze van benoeming en hun taken en verantwoordelijkheden zijn ----------omschreven in het huishoudelijk reglement.--------------------------------------2. Onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur van de ----------------------Geloofsgemeenschap berust de geestelijke leiding van de ---------------------Geloofsgemeenschap bij de voorgangers, ouderlingen en diakenen ---------gezamenlijk. ---------------------------------------------------------------------------3. Overige functies binnen de Geloofsgemeenschap, en de daarbij behorende taken en verantwoordelijkheden, kunnen bij huishoudelijk reglement -------worden vastgesteld en omschreven. De functies van bestuur, diakenen, ----ouderlingen en voorgangers kunnen wel, maar hoeven niet samengevoegd te worden. Samenvoeging dient in beginsel zo weinig mogelijk te ----------geschieden. ----------------------------------------------------------------------------Statutenwijziging--------------------------------------------------------------------------Artikel 10 -----------------------------------------------------------------------------------1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de
ledenvergadering. In de uitnodiging voor die ledenvergadering moet -------worden vermeld dat wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. -----2. Het bestuur of de leden die de ledenvergadering hebben bijeengeroepen, --moeten minimaal twee weken voor de dag van de ledenvergadering tot en met een dag na de ledenvergadering, het voorstel tot statutenwijziging (dat
wil zeggen: de letterlijke tekst van de statutenwijziging) voor de leden ter --
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inzage beschikbaar te stellen. Als een lid daarom vraagt, zal het voorstel tot
statutenwijziging aan hem worden toegezonden. --------------------------------3. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd met een meerderheid van ----minimaal drie/vierde deel van het in de ledenvergadering uitgebrachte -----aantal stemmen, mits in die ledenvergadering minimaal twee/derde deel van
alle leden aanwezig is. ---------------------------------------------------------------Is niet twee/derde deel van alle leden aanwezig, dan wordt binnen vier -----weken na de eerste ledenvergadering opnieuw een vergadering --------------bijeengeroepen en gehouden. Daarin wordt het voorstel tot -------------------statutenwijziging dat in de eerste vergadering aan de orde is geweest en in stemming is gebracht opnieuw in stemming gebracht. In deze vergadering is, om tot een besluit tot statutenwijziging te komen, dezelfde meerderheid vereist als in de eerste vergadering. Het aantal aanwezige leden is dan niet meer aan een minimum gebonden. -------------------------------------------------4. De statutenwijziging treedt in werking nadat daarvan een notariële akte is -opgemaakt. Voor het ondertekenen van deze akte geldt het bepaalde in ----artikel 7. --------------------------------------------------------------------------------Huishoudelijk reglement -----------------------------------------------------------------Artikel 11 -----------------------------------------------------------------------------------1. De ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast, waarin --------onderwerpen worden geregeld waarnaar in deze statuten wordt verwezen of
waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien. ---------------2. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd ---zijn met de wet of deze statuten.----------------------------------------------------3. Voor besluiten tot vaststelling en wijziging van het huishoudelijk reglement
geldt het bepaalde in artikel 8 lid 8. ------------------------------------------------Slotbepalingen -----------------------------------------------------------------------------Artikel 12 -----------------------------------------------------------------------------------1. De Geloofsgemeenschap dient een algemeen belang en heeft geen ----------financieel winstoogmerk. ------------------------------------------------------------2. De Geloofsgemeenschap houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs
nodig is om de voortgang van haar activiteiten ten behoeve van de ---------doelstelling te garanderen. ----------------------------------------------------------3. Bestuursleden van de Geloofsgemeenschap hebben in voorkomende -------gevallen uitsluitend recht op onkostenvergoeding. -----------------------------4. Leden van de Geloofsgemeenschap, die door de Geloofsgemeenschap zijn uitgezonden om het Evangelie van Jezus Christus in woord en/of daad uit te
dragen, kunnen hiervoor een vergoeding ontvangen. Leden van de ---------Geloofsgemeenschap, die in opdracht en ten dienste van het functioneren -van de Geloofsgemeenschap werkzaamheden verrichten, kunnen hiervoor ook een vergoeding ontvangen. -----------------------------------------------------
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5. De Geloofsgemeenschap heeft een beleidsplan dat inzage geeft in haar ----activiteiten, de wijze waarop zij voorziet in haar financiële middelen en de
wijze waarop zij haar vermogen besteedt en beheert. ---------------------------6. Bij opheffing van de Geloofsgemeenschap zal een positief liquidatiesaldo worden besteed aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) met een
soortgelijke doelstelling als de Geloofsgemeenschap. De algemene ---------ledenvergadering zal dan daarover een besluit nemen. Voor de uitnodiging
voor die ledenvergadering en besluitvorming in die ledenvergadering geldt
het bepaalde in artikel 8 lid 8. ------------------------------------------------------SLOT VAN DE AKTE ------------------------------------------------------------------De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. ----------------------------------WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Kampen, op de datum als in het -hoofd van deze akte vermeld. -----------------------------------------------------------Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen en het geven van een toelichting, hebben dezen eenparig verklaard van de -----inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing --daarvan geen prijs te stellen. ------------------------------------------------------------Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing, door de ----------verschenen personen en mij, notaris, ondertekend, om zeventien uur twee -----minuten (17.02 uur). ----------------------------------------------------------------------Op de originele akte zijn vervolgens geplaatst de handtekeningen van de
comparanten en de notaris.
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

