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Naam
Artikel 1.

Grondslag
Arikel 2.

Doel
Artikel 3.

Middelen
Artikel 4.

Leden
Artikel 5.

De Nederlands Hervormde Jeugdvereniging op Gereformeerde
Grondslag te Dordrecht draagt de naam “Menorah”

De vereniging heeft als grondslag: Gods Woord, opgevat naar de Drie
Formulieren van Enigheid (= Heidelbergse Catechismus; Nederlandse
Geloofsbelijdenis; Dordtse Leerregels), voor het laatst vastgesteld op de
Synode te Dordrecht in 1618/1619.

Het doel van de vereniging is: hen die instemmen met artikel 2 van dit
reglement te brengen tot een beter verstaan van Gods Woord en hun
eeuwige en tijdelijke belangen te bevorderen.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door in haar vergaderingen zich
bezig te houden met:
a.
het lezen en bespreken van Gods Woord
b.
de behandeling van geschiedenis en belijdenisgeschriften
c.
de behandeling van vrije onderwerpen (vgl. art. 3)
d.
het beantwoorden van vragen

Om als lid te kunnen worden toegelaten moet men de leeftijd van
16 jaar bereikt hebben en instemmen met artikel 2 van dit reglement.

Artikel 6.

Nieuwe leden moeten door het bestuur worden voorgesteld door middel van een
mededeling op de eerst volgende ledenvergadering.

Artikel 7.

(1)

(2)
(3)

Artikel 8.

(1)
(2)

Het lidmaatschap verplicht tot een voor ieder lid gelijke
contributie, die jaarlijks wordt vastgesteld op de laatste
huishoudelijke vergadering van het verenigingsjaar (art. 27 sub 1)
De contributie van het lopende verenigingsjaar moet voor het
einde daarvan door ieder lid voldaan zijn.
Het verenigingsjaar loopt van 1 maart tot en met 28/29 februari
daarop volgend, ter herinnering aan de stichtingsdatum van de
vereniging.
Ieder lid wordt geacht de vergaderingen zo getrouw mogelijk bij
te wonen.
Wie ondanks vriendelijke aansporingen van het bestuur
gedurende drie achtereenvolgende maanden de vergaderingen
verzuimt en/of gedurende twaalf achtereenvolgende maanden
niet de verplichte contributie betaalt, kan geroyeerd worden
(art. 9 sub 3).
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Artikel 9.

(1)

(2)

(3)

Artikel 10.

Alle leden zijn verplicht zich tijdens de vergaderingen en het weekend
ordelijk te gedragen. Opdat de vereniging niet in opspraak wordt gebracht
wordt tevens van hen verwacht, dat zij zich buiten de vergaderingen
gedragen overeenkomstig Gods Woord.
Bij voortdurend wangedrag kan een lid op schriftelijk voorstel van
het bestuur of van tenminste drie leden worden geroyeerd
(zie sub 3)
Een lid kan geroyeerd worden, indien een tot stemmen bevoegde
ledenvergadering zich met tenminste tweederde meerderheid van
het aantal uitgebrachte geldige stemmen voor dit royement
uitspreekt in de eerste stemmingsronde. In elk ander geval kan
de royering geen doorgang vinden (enige uitzondering art. 31
sub 2 en 3).

Indien iemand zijn/haar lidmaatschap wil opzeggen, dan moet hij/zij dit
doen door mondelinge opzegging van het lidmaatschap op een
ledenvergadering of schriftelijk melden bij de 1e of 2e secretaris(-esse) van de
vereniging. Deze is verplicht de genoemde brief in zijn geheel op de
eerstvolgende ledenvergadering voor te lezen.

Ereleden en donateurs
Artikel 11.
(1)
Ereleden kunnen zijn: zij die zich bijzonder verdienstelijk hebben
gemaakt ten aanzien van de vereniging, op voorstel van het
bestuur door de ledenvergadering te aanvaarden.
(2)
Zij hebben te allen tijde het recht tot bijwoning van de
ledenvergadering en hebben daar een adviserende stem.
Artikel 12.

(1)

(2)

Bestuur
Artikel 13

(1a)

(1b)

(1c)

(2)

Donateurs van de vereniging zijn zij, die haar met een jaarlijkse
bijdrage, van tenminste 10 procent van de jaarlijkse contributie per lid,
steunen.
Zij hebben recht van inzage in het volledige jaarverslag
(art. 18 sub 2c en art. 19 sub 2d)

Het bestuur bestaat uit maximaal zeven personen, te weten
voorzitter(-ster), president(-e), 1e en 2e secretaris(-esse),
1e en 2e penningmeester(esse) en algemeen adjunct(e).
Het bestuur kan in de volgende situaties besluiten tot het creëren van een
extra bestuursfunctie, te weten een algemeen bestuurslid:
- indien er een essentiële bestuursfunctie (bijvoorbeeld voorzitter(-ster)
of president(-e) vacant blijft.
- indien de (uit te voeren) werkzaamheden van het bestuur en de
omstandigheden waarin de bestuursleden zich bevinden, maken dat
dit noodzakelijk is voor de goede uitoefening van de bestuurstaken.
In elk ander geval bestaat het bestuur uit ten minste zes personen
door vervulling van één van de volgende dubbelfuncties:
2e secretaris(-esse) en algemeen adjunct(e)
2e penningmeester(esse) en algemeen adjunct(e)
Het presidium wordt op de laatste huishoudelijke vergadering van
het verenigingsjaar voor één jaar gekozen (art. 33).
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(3)
(4)
(5)

De overige bestuursleden worden op deze vergadering gekozen
voor de termijn van twee jaar (art. 33).
Aftredende bestuursleden kunnen zich direct herkiesbaar stellen.
Indien iemand als bestuurslid zijn/haar functie tussentijds wil
neerleggen, dan moet hij/zij de 1e of 2e secretaris(-esse) hiervan in
kennis stellen door middel van een eigenhandig ondertekende
brief.

Artikel 14.

Het is de taak van het gehele bestuur om:
a.
ideeën te ontwikkelen met het oog op een beter functioneren van
de vereniging
b.
voorstellen te doen aan de ledenvergadering teneinde deze
ideeën te realiseren
c.
zorg te dragen voor de goede uitvoering van de door de
vereniging genomen besluiten

Artikel 15.

(1)

(2)
(3)

(4)

Artikel 16.

Binnen de uitvoering van haar taak zoals omschreven in
artikel 14 is het bestuur bevoegd zelfstandig beslissingen te
nemen waarvan het op de eerstvolgende ledenvergadering
verantwoording aflegt (verg. art. 16)
Het bestuur is slechts dan tot beslissen bevoegd wanneer
tenminste tweederde van het aantal bestuursleden aanwezig is.
Het rooster wordt samengesteld door het bestuur zó dat:
a.
minstens de helft uit inleidingen over de Bijbel bestaat
b.
leden, zo nodig, aangewezen kunnen worden voor een
inleiding
c.
de leden over het algemeen zelf een datum kunnen
kiezen, waarop zij een inleiding willen houden
d.
de titel van de betreffende inleidingen, zo nodig mede op
aandrang van het bestuur, twee weken voor het rooster
uitgegeven wordt, bekend is
e.
het bestuur zelf een titel kan opgeven als het lid nalatig is
of de inleiding niet gewenst is
Het bestuur is bevoegd per lopende roosterperiode maximaal 3
gastsprekers uit te nodigen.

De voorzitter(-ster), president(-e), 1e secretaris(-esse) en 1e penningmeester(esse)
vormen het dagelijks bestuur.
In spoedeisende gevallen kunnen zij buiten de overige bestuursleden om
beslissingen nemen, waarvan zij verantwoording afleggen op de
eerstvolgende ledenvergadering.

Bestuursfuncties
Artikel 17.
De voorzitter(-ster) of president(e) heeft de leiding van de leden- en
bestuursvergaderingen en zorgt tijdens die vergaderingen voor de goede orde en
handhaving van dit reglement. De voorzitter(-ster) of president(-e) heeft zich
voorbereid op de vergadering en is op de hoogte van de eventuele inleiding.
Artikel 18.

(1)

De 1e en 2e secretaris(-esse) zorgen voor een redelijke onderlinge
taakverdeling.
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Artikel 19.

(2)

Hun werkzaamheden omvatten:
a.
het notuleren van alle vergaderingen
b.
het voeren van de correspondentie
c.
het samenstellen en uitbrengen van een documentair
jaarverslag
d.
bijhouden van de ledenadministratie
e.
verder alles wat geacht wordt tot zijn/haar taak te
behoren.

(1)

De 1e en 2e penningmeester(esse) zorgen voor een redelijke
onderlinge taakverdeling.
Hun werkzaamheden omvatten:
a.
het innen van de contributies, donateursgelden en verdere
inkomsten van de vereniging
b.
het beheer van de verenigingskas
c.
het opmaken van een begroting, die op de laatste
huishoudelijke vergadering van het aflopende
verenigingsjaar wordt ingediend. Deze begroting dient ook te
worden ingeleverd bij de HGJC
d.
het samenstellen en uitbrengen van een financieel
jaarverslag.

(2)

Artikel 20a.

De werkzaamheden van de algemeen adjunct(e) omvatten hoofdzakelijk
het vervangen van één of meer bestuursleden bij hun afwezigheid en het
verlenen van hulp bij de uitoefening van hun functies, indien dit nodig
of gewenst is.

Artikel 20b.

Indien er een extra bestuursfunctie gecreëerd wordt, overeenkomstig artikel 13 lid
1b, worden zijn/haar werkzaamheden en uit te voeren taken op dat moment
bepaald door het bestuur.

Commissies
Artikel 21.

(1)

(2)

(3)

(4)

De bepalingen van dit artikel zijn van algemene aard. Op die
punten waarin bij concrete beschrijving van een commissie in dit
reglement van de algemene bepalingen wordt afgeweken, geldt
de concrete beschrijving en niet de algemene bepaling.
Indien het bestuur van de algemene bepalingen afwijkt geldt de
beslissing van het bestuur.
Een commissie is een orgaan van bijstand van het bestuur dat
tijdelijk een taak van het bestuur overneemt waarbij het bestuur
de eindverantwoording houdt.
Er worden zoveel commissies ingesteld als het bestuur nodig acht
(vgl. sub 1!). Bij het besluit tot instelling van een commissie wordt
de taak ervan duidelijk omschreven.
De gang van zaken bij de aanstelling van een commissie is als
volgt:
a.
na het instellingsbesluit stelt het bestuur één of twee
bestuursleden aan om in de commissie plaats te nemen. Tevens
wordt bepaald hoeveel leden men gaat vragen om in de
commissie plaats te nemen.
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b.
(5)
(6)

(7)

(8)
(9)

tijdens de ledenvergadering worden leden gevraagd om in de
commissie plaats te nemen.
Het bestuur heeft te allen tijde de bevoegdheid de opdracht aan
een commissie terug te nemen en de commissie op te heffen.
De commissie stelt een werkplan op en, indien er uitgaven te
verwachten zijn, een begroting en informeert het bestuur
daarover.
Ook tussentijds en in ieder geval na beëindiging van de
opgedragen taak brengt de commissie verslag uit aan het bestuur
van het verloop van de werkzaamheden tenzij nadrukkelijk
anders bepaald.
Een tussentijdse wijziging van de samenstelling van de commissie
dient door het bestuur goedgekeurd te worden.
Bij uittreden van de leid(st)er wordt een ander bestuurslid
gekozen om de leiding op zich te nemen.

Artikel 22.

Het bestuur draagt er zorg voor het reglement te bewaken en aan te passen indien
het gewenst is. Bij wijzigingen in dit reglement dient de kerkenraad hierover
geïnformeerd te worden. Tevens informeert het bestuur de leden over de
statutenwijziging en doet zij haar leden het nieuwe exemplaar toekomen.

Artikel 23.

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

Artikel 24.

(1)

(2)
(3)

Vergaderingen
Artikel 25.
(1)

Het bestuur draagt er zorg voor, dat op de laatste huishoudelijke
vergadering van het verenigingsjaar een kascommissie wordt aangesteld
voor de duur van één maand.
Deze commissie bestaat uit twee personen die niet in het aftredend
bestuur zitting hebben.
Op genoemde vergadering wordt een voorstelstemming gehouden over de
samenstelling van de commissie nadat het bestuur een tweetal heeft
voorgedragen.
Het is de taak van de kascommissie het financieel beheer van het
bestuur te controleren.
De kascommissie kan niet tussentijds door het bestuur worden opgeheven
(vlg. art 21 sub 1 en 5).
De kascommissie brengt verslag uit aan de ledenvergadering in plaats van
aan het bestuur (vgl. art 21 sub 7).
Bij schriftelijke stemmingen tijdens een ledenvergadering stelt het
bestuur een stemcommissie aan voor de duur van de stemmingen
(art. 30 sub 3).
Een stemcommissie bestaat uit twee personen.
De taak van een stemcommissie bestaat uit het tellen van de stemmen en
het uitbrengen van een verslag over de stemverdeling aan de
ledenvergadering.
Er kan geen volgende stemming gehouden worden voordat de vorige is
afgehandeld.

De vereniging kent de volgende vergaderingen:
a.
gewone ledenvergaderingen
b.
huishoudelijke vergaderingen
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(2)
Artikel 26.

(1)
(2)

(3)

Artikel 27.

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

Artikel 28.

(1)

(2)
(3)

(4)

Artikel 29.

(1)
(2)

c.
buitengewone ledenvergaderingen
d.
bestuursvergaderingen
Alle vergaderingen worden met gebed geopend en gesloten.
De gewone ledenvergaderingen van de vereniging worden op zondag
gehouden, van 19.30 uur tot 21.30 uur.
Op christelijke feestdagen en oud- en nieuwjaarsdag alsook gedurende
een periode van twee maanden in de zomer worden er geen
ledenvergaderingen gehouden.
Het bestuur heeft het recht andere bezoekers dan (ere-)leden de toegang
tot de gewone ledenvergadering te ontzeggen.
Op een zondag in februari wordt de huishoudelijke vergadering van het
verenigingsjaar gehouden. Tijdens deze huishoudelijke vergadering
worden bestuursverkiezingen gehouden.
Verder worden er zoveel huishoudelijke ledenvergaderingen gehouden
als nodig is.
Huishoudelijke ledenvergaderingen kunnen slechts worden gehouden, als
minstens de helft van het aantal leden aanwezig is.
Voor elke huishoudelijke ledenvergadering worden de leden schriftelijk
uitgenodigd.
Op minimaal één huishoudelijke vergadering per verenigingsjaar wordt
de uitslag van de jaarlijks te houden enquête besproken en kunnen de
leden zelf punten aandragen ter bespreking op deze vergadering. De
enquête wordt voorafgaand aan de huishoudelijke vergadering gehouden
onder de leden van de vereniging. Het bestuur draagt de verantwoording
voor deze enquête en de presentatie van de uitkomsten ervan.
Buitengewone ledenvergaderingen kunnen worden gehouden op voorstel
van het bestuur of op een schriftelijk en ondertekend voorstel van
minstens eenderde van het aantal leden. Indien deze vergadering binnen
14 dagen niet door het bestuur wordt belegd, dan zijn de ondertekenaars
van het bovengenoemd voorstel bevoegd zelf een vergadering te
beleggen.
Buitengewone ledenvergaderingen kunnen slechts worden gehouden, als
minstens tweederde van het aantal leden aanwezig is.
Indien een huishoudelijke of buitengewone ledenvergadering niet door
kan gaan wegens het niet aanwezig zijn van het vereiste aantal leden, dan
wordt de vergadering verdaagd. Na hernieuwde oproeping van de leden
gaat deze vergadering door, ongeacht het aantal aanwezige leden en
kunnen stemmingen normaal plaats vinden.
Voor elke buitengewone ledenvergadering worden de leden schriftelijk
uitgenodigd.
Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als dit voor het
welzijn van de vereniging noodzakelijk is.
Leden van de vereniging, die geen zitting hebben in het bestuur, hebben
het recht bij een bestuursvergadering aanwezig te zijn. Zij mogen vòòr
het begin van de vergadering onderwerpen ter bespreking meedelen aan
degene die de leiding van de betreffende bestuursvergadering zal hebben.
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Deze beslist of genoemd(e) onderwerp(en) geplaatst wordt (worden) op
de agenda van de betreffende bestuursvergadering. Deze is ook bevoegd
aanwezige niet-bestuursleden het woord te verlenen, resp. te ontnemen.
De leden die deze vergadering bezoeken hebben geen stemrecht tijdens
deze vergadering.
Stemmingen
Artikel 30.

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

Artikel 31.

(1)
(2)

(3)
(4)

Artikel 32.

(1)

Elk lid heeft stemrecht.
Stemmingen kunnen alleen gehouden worden, indien minstens tweederde
van het aantal leden aanwezig is, tenzij de stemming over een zelfde zaak
al eens om deze reden is verdaagd (vgl. art. 28 sub 3).
Over personen of aangelegenheden van persoonlijke aard wordt met
gesloten briefjes gestemd.
De vereniging kent twee manieren van stemmen:
a.
de voorstelstemming waarbij de ledenvergadering zich uitspreekt
over een voorstel dat vooraf door de voorzitter (presidente)
duidelijk is geformuleerd.
b.
de voorkeurstemming waarmee de leden voorkeuren kunnen laten
blijken ten aanzien van een aantal alternatieven.
Indien een stemming over niet-persoonlijke aangelegenheden geen
uitsluitsel geeft, dan wordt de stemming opnieuw gehouden. Geeft ook
deze stemming geen uitsluitsel, dan beslist het bestuur. Kan het bestuur
ook niet tot een beslissing komen, dan wordt de stemming geacht niet te
zijn gehouden.
Indien een stemming over personen of aangelegenheden van persoonlijke
aard geen uitsluitsel geeft, dan beslist het bestuur met uitzondering van
het in art. 33 sub 6 bepaalde.
Op een schriftelijke aanvraag van een stemming, door tenminste drie
leden ondertekend, is het bestuur verplicht deze stemming te houden. De
aanvragers mogen uitsluitend de wijze van stemmen bepalen (zie sub 4).
In het geval van een voorstelstemming moet de aanvraag een duidelijk
geformuleerd voorstel bevatten, in het geval van een voorkeurstemming
het thema ten aanzien waarvan een peiling van de voorkeuren gewenst
wordt.
Bij een voorstelstemming zijn alleen voor, tegen of blanco stemmen
geldig.
In de eerste stemmingsronde is het voorstel aangenomen resp. verworpen
indien het aantal voor-, resp. tegenstemmen minstens de helft plus één
van het aantal geldige stemmen bedraagt.
Valt in de eerste stemmingsronde geen beslissing, dan wordt een tweede
stemmingsronde gehouden.
In de tweede stemmingsronde is het voorstel aangenomen indien het
aantal voorstemmen het aantal tegenstemmen overtreft. Het is echter
verworpen indien het aantal tegenstemmen het aantal voorstemmen
overtreft. In elk ander geval is de stemming onbeslist.
Bij een voorkeurstemming formuleert de voorzitter (presidente) een
aantal alternatieven ten aanzien waarvan de leden hun voorkeuren kunnen
uitspreken.
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

Eventueel bepaalt hij/zij per stemmingsronde het maximum aantal
voorkeuren dat per persoon aangegeven mag worden. Dit aantal heet het
keuzetal.
Van een open voorkeurstemming is sprake indien het de leden vrij staat
in de eerste stemmingsronde door middel van hun voorkeur(en) nog
nieuwe alternatieven aan de reeds genoemde toe te voegen.
Bij een gesloten voorkeurstemming zijn de leden gebonden aan de
genoemde alternatieven.
Per stemmingsronde geeft elk lid zijn voorkeuren in één keer aan.
Hij/zij maakt zijn/haar voorkeurstemmen ongeldig indien:
het keuzetal wordt overschreden
een alternatief meermalen wordt genoemd
bij een gesloten voorkeurstemming een alternatief wordt
toegevoegd
een onduidelijk alternatief wordt genoemd.
Men telt per stemmingsronde het aantal alternatieven waaraan minstens
één geldige voorkeurstem is gehecht; dit is het aantal gekozen
alternatieven.
Eveneens wordt per stemmingsronde het aantal geldige voorkeurstemmen
geteld dat op elk der alternatieven is uitgebracht.
De kiesdrempel is het totale uitgebrachte geldige voorkeurstemmen
gedeeld door het aantal gekozen alternatieven.
Alle alternatieven waarop een aantal geldige voorkeurstemmen kleiner
dan de kiesdrempel is uitgebracht, vallen in de evt. volgende ronde als
alternatief af.
Er volgt geen nieuwe stemmingsronde wanneer:
a.
één van de alternatieven minstens de helft plus één van het totale
aantal uitgebrachte geldige voorkeurstemmen heeft gekregen
b.
de laatste stemmingsronde geen vermindering van het aantal
alternatieven te zien heeft gegeven; de stemming is dan onbeslist
c.
naar het oordeel van de voorzitter (presidente) het aantal
alternatieven voldoende is gereduceerd (m.u.v. art. 33 sub 7)

Bestuursverkiezingen
Artikel 33.
(1)
Een bestuursverkiezing vindt plaats door een voorstelstemming,
waarbij het bestuur 1 kandidaat voorstelt voor elke bestuursfunctie
waarvoor een bestuurslid gekozen dient te worden.
(2)
Om kiesbaar te zijn moet men minstens drie maanden lid van de
vereniging zijn, terwijl de voorzitter(-ster) en president(-e) de leeftijd van
18 jaar bereikt moet hebben en minstens één jaar in het bestuur plaats
heeft genomen. Tevens moeten zij, voorzitter(-ster) en president(-e), in
principe belijdenis van het geloof hebben afgelegd. Wanneer er geen
geschikt belijdend lid is, zal het bestuur van Menorah, in samenspraak
met de jeugdouderlingen (kerkenraad) zoeken naar een passende
oplossing.
(3)
Leden hebben altijd de mogelijkheid om kandidaten aan te dragen bij het
bestuur of de leden mogen zichzelf aandragen als kandidaat voor een
bestuursfunctie. Dit dient te worden aangegeven bij een van de
bestuursleden. Het bestuur neemt deze kandidaatstelling(en) dan mee in
de eerstvolgende bestuursvergadering. Op het moment dat er geen
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

bestuursvergadering meer plaats zal vinden vóór de te houden
bestuursverkiezingen, stelt de voorzitter(-ster) en/of president(-e) het
bestuur van deze kandidaatstelling op de hoogte en neemt het bestuur dit
voorstel serieus in overweging. Het bestuur kan niet verplicht worden om
zich te houden aan een dergelijk voorstel tot kandidaatschap.
De kandidaatstelling geschiedt zo mogelijk uiterlijk vier weken voor de
vergadering, waarop de bestuursverkiezing plaats heeft. Voor iedere te
vervullen bestuursfunctie stelt het bestuur een kandidaat die men geschikt
acht voor de betreffende functie. Het bestuur verwittigt de
jeugdouderlingen (kerkenraad) van de kandidaatstelling van nieuwe
bestuursleden. Indien de jeugdouderlingen (kerkenraad) gegronde
bezwaren hebben tegen de kandidaatstelling van nieuwe bestuursleden,
kunnen zij deze bezwaren tot uiterlijk één week na deze verwittiging aan
het bestuur kenbaar maken. Het bestuur zal beraadslagen over het al dan
niet kandidaat stellen van deze persoon. Indien het aftredende bestuurslid
zich herkiesbaar stelt is hij/zij de kandidaat.
Bij het verkiezen van nieuwe bestuursleden wordt de hieronder
vastgestelde volgorde aangehouden:
voorzitter(-ster)
president(-e)
1e secretaris(-esse)
2e secretaris(-esse)
1e penningmeester (esse)
2e penningmeester(esse)
algemeen adjunct
algemeen bestuurslid (extra; zie art. 13 lid 1b)
De te verkiezen bestuursleden worden met naam en functie schriftelijk
(uiterlijk één week voor de te houden huishoudelijke vergadering) aan de
leden meegedeeld. Iedere volgende stemming mag pas gehouden worden,
als de uitslag van de vorige bekend is. De namen van de kandidaten van
de volgende verkiezing worden pas bekend gemaakt na de definitieve
uitslag van de vorige stemming.
In afwijking van art. 30 sub 6 geldt de volgende bepaling:
indien een stemming onbeslist blijft, dan is het aftredende bestuurslid, dat
de in stemming zijnde bestuursfunctie bekleedde, herkozen, tenzij dit
vanwege de bijzondere aard van het aftreden of de persoonlijke
omstandigheden niet mogelijk is. In het laatste geval blijft de functie
vacant en worden er nieuwe bestuursverkiezingen uitgeschreven op het
moment dat er een nieuwe kandida(a)t(e) door het bestuur voorgesteld
wordt.
In afwijking van art. 32 sub 8 geldt de volgende bepaling:
de voorzitter (presidente) mag bij bestuursverkiezingen van de onder c.
genoemde bevoegdheid geen gebruik maken.
Indien een lid niet aanwezig kan zijn op de vergadering waarop de
bestuursverkiezing plaats heeft, mag hij/zij uiterlijk tijdens de genoemde
vergadering zijn/haar voorkeurstemmen telefonisch inbrengen bij de
stemcommissie. In totaal moet minstens twee derde van het aantal leden
zijn of haar stem hebben uitgebracht. Van bij verstek uitgebrachte
voorkeurstemmen worden in de evt. tweede of hogere stemmingsronde
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slechts die voorkeuren meegerekend, van de leden die op dat moment nog
aanwezig zijn.
Houding tot derden
Artikel 34.
(1)
(2)
(3)

(4)

Slotbepalingen
Artikel 35.
(1)
(2)
Artikel 36.

(1)

(2)

De vereniging is aangesloten bij de Hervormd Gereformeerde
Jeugdcommissie (H.G.J.C.) te Dordrecht.
De vereniging kiest op voorstel van het bestuur twee leden als leden van
de H.G.J.C. waaronder minstens één bestuurslid.
Het bestuur is bevoegd bij moeilijkheden één of meerdere
jeugdwerkers die zitting hebben in de H.G.J.C. te verzoeken
bemiddeling te verlenen.
Indien mogelijk evalueren het bestuur en de jeugdouderlingen
(kerkenraad) jaarlijks de gang van zaken en ontwikkelingen van de
vereniging.

Bij verschil van opvatting omtrent bepaling in dit reglement beslist het
bestuur.
Artikel 2, 3 en 35 mogen niet gewijzigd worden.
Bij eventuele opheffing van de vereniging komen de baten, lasten en
eigendommen aan de H.G.J.C., indien er binnen twee jaar geen nieuwe
vereniging wordt opgericht met dezelfde grondslag en hetzelfde doel.
In de opheffingscommissie neemt het bestaande bestuur plaats.
Bovendien hebben twee leden zitting, die in de laatste ledenvergadering
worden aangezocht. Deze zijn verplicht tenminste om de drie maanden te
vergaderen om de lopende zaken af te handelen.
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