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STATUTEN 
van de Hervormde Vereniging ‘Waarheid en Vrede’, 

tevens afdeling Dordrecht van de Gereformeerde Bond tot verbreiding 

en verdediging van de Waarheid in de Protestantse Kerk in Nederland. 

Opgericht 23 oktober 1918. 

 

 

 

Naam, zetel en juridische status. 

Artikel 1. 

1. De vereniging is genaamd: Hervormde Vereniging ‘Waarheid en Vrede’. 

2. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Dordrecht. 

3. De vereniging is een zelfstandige rechtspersoon, tevens een afdeling vormende van ‘De 

Gereformeerde Bond tot verbreiding en verdediging van de Waarheid in de Protestantse Kerk in 

Nederland’ gevestigd te Utrecht, hierna ook te noemen ‘de Bond’, welke ook hierna in artikel 27 

wordt bedoeld. 

 

Duur. 

Artikel 2. 

De vereniging is ontstaan uit een samengaan van de Afdeling Dordrecht van de Bond (opgericht op 

drieëntwintig oktober negentienhonderd achttien) en de Kerkelijke Kiesvereniging ‘Waarheid en 

Vrede’ (opgericht op eenentwintig april negentienhonderd eenentwintig). 

Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. 

 

Grondslag en doel. 

Artikel 3. 

De vereniging heeft ten doel, naar uitwijzen van de Heilige Schrift, opgevat in overeenstemming met 

de drie Formulieren van Enigheid, laatstelijk vastgesteld op de Nationale Synode te Dordrecht, in 

zestienhonderd achttien en zestienhonderd negentien gehouden, te arbeiden tot verbreiding en 

verdediging van de Gereformeerde Waarheid in het midden van de Nederlands Hervormde 

(Gereformeerde) Kerk in het algemeen en van de Hervormde Gemeenten binnen het territorium van 

de burgerlijke gemeente van Dordrecht in het bijzonder, om mede daardoor te komen tot oprichting 

van de Hervormde Kerk uit haar diepe val en tot weder verkrijging van haar plaats in het midden van 

ons volk, haar van ouds door de HEERE aangewezen, met vasthouding aan de Dordtse Kerkorde van 

zestienhonderd negentien. 

 

Artikel 4. 

1. Doordat de Nederlandse Hervormde Kerk zich op één mei tweeduizend vier met de 

Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der 

Nederlanden heeft verenigd tot de Protestantse Kerk in Nederland, vindt de arbeid van de 

vereniging – verbreiding en verdediging van de gereformeerde waarheid – sindsdien plaats in het 

midden van de Protestantse Kerk in Nederland om mede daardoor te komen tot een voluit 

hervormde, gereformeerde kerk. 

2. De vereniging onderschrijft het door de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland 

aanvaarde Convenant van de classis Alblasserdam, als uitdrukking van de gereformeerde 

grondslag waarop de vereniging staat binnen de Protestantse Kerk in Nederland. 
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Middelen tot bereiking van het doel. 

Artikel 5. 

De vereniging streeft het in artikel 3 beschreven doel na met de volgende middelen: 

a. het houden van ledenvergaderingen en openbare samenkomsten ter bespreking van de Heilige 

Schrift, de Gereformeerde leer en het behandelen van vraagstukken, verband houdende met het 

kerkelijk leven; 

b. het zo nodig behulpzaam zijn bij de beroeping van predikanten en de benoeming van 

ambtsdragers; 

c. het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de wijkkerkenraden van de Protestantse Kerk 

in Nederland op het Eiland van Dordrecht en de algemene kerkenraad van de hervormde 

gemeente te Dordrecht ten aanzien van zaken die in Kerk en Gemeente van cruciaal belang 

worden geacht; 

d. het winnen van leden en contribuanten voor de Bond alsmede van abonnees voor het van de 

Bond uitgaande orgaan; 

e. het uitgeven van een plaatselijk orgaan; 

f. het bestuderen en verspreiden van publicaties die van de Bond en/of de vereniging uitgaan; 

g. het inzamelen van gelden voor de arbeid die zij voorstaat. 

 

Lidmaatschap. 

Artikel 6. 

1. Het bestuur van de vereniging kan toelaten: 

a. tot lid: personen die als belijdend lid, blijkgever of zogenaamd 3e register-lid verbonden zijn 

met een hervormde wijkgemeente te Dordrecht en te kennen geven in te stemmen met de 

grondslag en de doelstelling van de vereniging, uitgedrukt in artikel 3. 

b. tot lid: personen die lid zijn van de Gereformeerde Bond en in Dordrecht wonen. 

c. tot gastlid: andere dan de onder a. en b. bedoelde personen, die instemmen met de grondslag 

en de doelstelling van de vereniging en actief willen meeleven met de vereniging; zij delen in 

alle rechten en plichten van de leden, maar hebben geen stemrecht. 

2. Op een aanvraag tot toelating als (gast)lid beslist het bestuur. 

3. Bij niet-toelating staat beroep open op de algemene vergadering die alsnog tot toelating kan 

besluiten. 

 

Artikel 7. 

1. Begunstigers(sters) kunnen zijn, zij, die de vereniging steunen met een jaarlijkse bijdrage, waarvan 

de minimale omvang door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij hebben het recht de 

algemene vergaderingen bij te wonen, doch zij hebben geen stemrecht. 

2. Het bestuur beslist over de toelating als begunstig(st)er. 

 

Artikel 8. 

1. Het (gast)lidmaatschap eindigt door: 

a. overlijden; 

b. schriftelijke opzegging door het lid; 

c. opzegging door de vereniging, welke geschiedt bij aangetekend schrijven, met opgave van 

redenen, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand en tegen het 

einde van een verenigingsjaar; 
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De opzegging kan geschieden op grond van wanbetaling der contributie, voorts wanneer het 

lid ophoudt te voldoen aan de door deze statuten voor het lidmaatschap gestelde vereisten, 

wanneer het lid door woord of daad toont niet meer in te stemmen met de grondslag en 

doelstelling van de vereniging, uitgedrukt in artikel 3 alsook wanneer redelijkerwijs van de 

vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren; 

d. ontzetting, uit te spreken door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur, 

welke ontzetting alleen geschiedt wanneer het lid handelt in strijd met de statuten, 

reglementen of besluiten der vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt; het 

lid wordt in de gelegenheid gesteld zich tegenover het bestuur en ter algemene vergadering 

over het besluit uit te spreken. 

2. Het lidmaatschap kan onmiddellijk door het bestuur worden beëindigd, indien redelijkerwijs niet 

gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

 

Artikel 9. 

1. De leden van de vereniging hebben recht tot: 

a. het bijwonen van de algemene vergaderingen; 

b. het doen van voorstellen, mits minstens vier weken voor het houden van een algemene 

vergadering bij het bestuur schriftelijk en ondertekend ingediend. 

2. De leden zijn verplicht tot betalen van een jaarlijkse contributie, waarvan het minimum bedrag 

wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 

 

Geldmiddelen. 

Artikel 10. 

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 

a. contributies van de leden; 

b. giften; 

c. vrijwillige bijdragen en collecten; 

d. testamentaire makingen; 

e. bijdragen van begunstig(st)ers 

f. andere baten. 

 

Bestuur. 

Artikel 11. 

1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit: 

a. tenminste vijf, door de algemene vergadering benoemde leden in de zin van artikel 6 lid 1 sub 

a; 

b. de predikanten van de hervormde wijkgemeenten 2 en 7, voor zover zij lid van de vereniging 

zijn; 

2. In eventuele vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Tijdens het bestaan van vacatures 

behoudt het bestuur al zijn rechten en verplichtingen, ook al mocht tijdelijk niet zijn voldaan aan 

de vereisten van lid 1 van dit artikel. 

 

Artikel 12. 

Het bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, een tweede voorzitter, een secretaris, een 

penningmeester en een algemeen adjunct. 
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Artikel 13. 

De bestuursleden treden volgens een door het bestuur op te stellen rooster af in de vierde 

jaarvergadering na de dag van hun benoeming. 

Zij zijn direct herkiesbaar. 

Tussentijds gekozen bestuursleden treden af op het tijdstip, waarop hun voorganger had moeten 

aftreden. 

De bedoelde bestuursleden worden door de algemene vergadering gekozen door vrije stemming. 

Het bestuur is bevoegd voor elke vacature een aanbeveling te doen. 

 

Artikel 14. 

1. Bestuursleden kunnen door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen op een met 

redenen omkleed voorstel, hetwelk moet worden ingediend door een meerderheid der in functie 

zijnde bestuursleden. 

2. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt voorts: 

a. door overlijden; 

b. door aftreden; 

c. in de gevallen en op de wijze door de wet voorzien; 

d. door verlies van de hoedanigheid waarin het lid deel uitmaakt van het bestuur; 

e. door het einde van het lidmaatschap van de vereniging. 

 

Artikel 15. 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 

2. Het bestuur vergadert zo dikwijls als het dit nodig acht. 

Bovendien zijn tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering en tot het bepalen van tijd en 

plaats bevoegd: 

a. de voorzitter, samen met de secretaris 

b. drie bestuursleden 

3. Het bestuur is bevoegd tot het nemen van besluiten strekkende tot het aangaan van 

overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede van 

overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenares verbindt, 

zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde 

verbindt onder het voorrecht van boedelbeschrijving. 

4. Op de vergaderingen van het bestuur is het in deze statuten ten aanzien van de algemene 

vergadering bepaalde van overeenkomstige toepassing. 

5. In afwijking van het bepaalde in lid 4 kunnen, zolang in een bestuursvergadering alle in functie 

zijnde bestuursleden aanwezig zijn, geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde 

komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de voorschriften voor het 

oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. 

6. In afwijking van het bepaalde in lid 4 kan het bestuur ook buiten vergadering besluiten nemen, 

mits alle in functie zijnde bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te 

uiten. 

Van een aldus genomen besluit wordt, onder bijvoeging van de ingekomen reacties, door de 

secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen 

wordt gevoegd. 

7. In afwijking van het bepaalde in lid 4 heeft de voorzitter een beslissende stem indien de stemmen 

staken bij een stemming anders dan over de verkiezing van personen. 
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8. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter, de secretaris en de 

penningmeester gezamenlijk, dan wel hun plaatsvervangers. 

 

Artikel 16. 

1. De algemene ledenvergadering is bevoegd een huishoudelijk reglement vast te stellen, waarin die 

onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. 

2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. 

3. De algemene ledenvergadering is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen. 

4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 25, leden 1 

en 2, van overeenkomstige toepassing. 

 

Algemene vergadering. 

Artikel 17. 

Ieder jaar wordt een algemene ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden, waarin in ieder geval 

de volgende onderwerpen worden behandeld: 

a. verkiezing van bestuursleden; 

b. het jaarverslag over het afgelopen verenigingsjaar, namens het bestuur uit te brengen door de 

secretaris; 

c. de rekening en verantwoording over het afgelopen verenigingsjaar, namens het bestuur uit te 

brengen door de penningmeester; 

d. het verslag van de commissie tot het nazien der rekening en verantwoording over het afgelopen 

verenigingsjaar; 

e. benoeming van een uit twee niet tot het bestuur behorende leden bestaande commissie tot het 

nazien der rekening en verantwoording over het afgelopen verenigingsjaar. 

 

Artikel 18. 

1. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur zulks nodig oordeelt of 

tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende der 

stemmen in de algemene vergadering het bestuur daarom met opgave der te behandelen punten 

verzoekt. 

2. In geval van zodanig verzoek wordt door het bestuur op een termijn van ten hoogste vier weken 

een algemene vergadering bijeengeroepen, bij gebreke waarvan de verzoekers bevoegd zijn zelf 

de vergadering te beleggen. 

De vergadering voorziet zo nodig zelf in haar leiding. 

3. De bijeenroeping van een algemene vergadering vindt plaats door verzending van convocaties 

minstens vier dagen voor de vastgestelde datum der vergadering, onverminderd het bepaalde in 

artikel 25 lid 2. 

 

Artikel 19. 

1. Alle vergaderingen worden aangevangen met psalmgezang, schriftlezing en gebed en beëindigd 

met psalmgezang en dankgebed. 

2. Over alle voorstellen betreffende zaken, welke in de algemene vergadering aan de orde komen, 

wordt mondeling gestemd en beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen (de helft plus één) 

voor zover deze statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht 

te zijn verworpen. 
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3. Stemming over personen geschiedt schriftelijk voor zover deze statuten niet anders bepalen. In 

geval van verkiezing is hij gekozen die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige 

stemmen op zich heeft verenigd. 

Blijft de eerste stemming onbeslist, dan volgt een tweede vrije stemming. 

Blijft ook de tweede stemming onbeslist, dan volgt een herstemming tussen hen, die de meeste 

stemmen op zich verenigden. Indien dan in deze procedure de stemmen staken, wordt de oudste 

in jaren gekozen geacht. 

4. Blanco en ondertekende stemmen zijn ongeldig.  

5. Het nemen van besluiten bij acclamatie is mogelijk, indien geen der aanwezige stemgerechtigde 

leden zich daartegen verzet. 

 

Voorzitter. 

Artikel 20. 

De voorzitter leidt de vergaderingen, tekent de notulen, na goedkeuring ervan door de vergadering 

en zorgt voor een ordelijke, zakelijke en duidelijke bespreking van de te behandelen onderwerpen. 

 

Secretaris. 

Artikel 21. 

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur verzorgt de secretaris de administratie van de 

vereniging. Hij houdt de notulen bij van alle vergaderingen. Hij convoceert eventuele vergaderingen, 

met inachtneming van de oproepingstermijnen. Hij zorgt dat op elke vergadering de verzamelde 

notulen, de ingekomen stukken, afschriften van uitgegane stukken en een exemplaar van de 

Bondsstatuten en van deze statuten aanwezig zijn. Aan hem is de zorg voor het archief opgedragen. 

Hij houdt de ledenlijst bij, bezit een rooster van aftreding van de bestuursleden en draagt zorg, dat 

het Bondsbestuur alle gevraagde inlichtingen ontvangt. 

 

Financieel beheer. 

Artikel 22. 

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur heeft de penningmeester het beheer over de 

geldmiddelen; hij zorgt voor het innen van de contributies, donaties en andere inkomsten. 

Zo mogelijk binnen vier maanden na afloop van ieder verenigingsjaar legt de penningmeester aan het 

bestuur een balans en een staat van baten en lasten over. Het bestuur stelt deze stukken tijdig vóór 

de in artikel 17 bedoelde algemene vergadering vast. 

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. 

 

Overleg met ambtsdragers. 

Artikel 23. 

Het bestuur belegt zo nodig een vergadering met de ambtsdragers van de in artikel 6 lid 1 sub a 

genoemde wijkgemeenten, die lid van de vereniging zijn, ter bespreking van het kerkelijk leven ter 

plaatse en tot het voorbereiden van de vervulling van vacatures in de kerkelijke colleges. 

 

Afgevaardigden. 

Artikel 24. 

De algemene vergadering wijst de stemhebbende afgevaardigden naar de vergadering van de Bond 

aan. 
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Statutenwijziging en ontbinding. 

Artikel 25. 

1. Wijzigingen in deze statuten kunnen, behoudens het gestelde in artikel 26, slechts plaatshebben, 

wanneer twee/derde van de op de vergadering aanwezige leden zich daarvoor verklaren. 

2. De oproepingstermijn voor een vergadering waarin een statutenwijziging zal worden behandeld, 

bedraagt tenminste zeven dagen. Het voorstel tot statutenwijziging wordt aan alle leden 

schriftelijk toegezonden. 

3. Het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op een besluit 

tot ontbinding der vereniging. 

4. Eventuele statutenwijzigingen treden niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte 

is opgemaakt. Tot het verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. Afschrift wordt 

neergelegd ten kantore van het handelsregister. 

 

Artikel 26. 

De artikelen 3, 26 en 27 kunnen niet gewijzigd worden. 

 

Artikel 27. 

Bij opheffing van de vereniging komen haar bezittingen, na aftrek van haar schulden, gedurende 

maximaal tien jaar in bewaring bij de Stichting tot instandhouding van Hervormd-Gereformeerde 

predikantsplaatsen, gevestigd te Dordrecht, en als deze zou zijn ontbonden bij de Gereformeerde 

Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk gevestigd te Utrecht. Zij blijven daar ter beschikking van de 

vereniging, indien deze weder wordt opgericht. 

Na het verstrijken van deze termijn komen de eigendommen aan de Stichting, in de eerste alinea van 

dit artikel genoemd, en als deze zou zijn ontbonden aan de Gereformeerde Bond. 

 

Onvoorziene gevallen. 

Artikel 28. 

Bij onvoorziene gevallen, waarin niet door de statuten of het huishoudelijk reglement wordt 

voorzien, beslist het bestuur, behoudens diens verplichting tot rekening en verantwoording aan de 

algemene ledenvergadering. 

 

Slotbepaling. 

Artikel 29. 

Elk lid ontvangt bij toetreding een exemplaar van deze statuten. 

 

 

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 6 februari 2014 en bij notariële akte van 4 

juli 2014. 


