Bond van Christelijke Gereformeerde
mannenverenigingen in Nederland

Statuten en huishoudelijk reglement

Gewijzigd en opnieuw vastgesteld in de algemene ledenvergadering
op 17 maart 2018 te Baarn

Statuten
Artikel 1
Naam
De bond draagt de naam van ‘Bond van Christelijke Gereformeerde Mannenverenigingen in
Nederland’, hierna te noemen ‘de bond’.
Artikel 2
Grondslag
De bond heeft tot grondslag de Bijbel, Gods Woord, naar de opvatting van de van de drie
Formulieren van eenheid.
Artikel 3
Doel
De bond heeft tot doel de belangen van de aangesloten verenigingen te behartigen en de
bloei daarvan te bevorderen, het onderzoeken van het Woord van God en de gereformeerde
confessie met het oog op alle terreinen van het leven te stimuleren en daarbij zijn leden tot
steun te zijn.
Artikel 4
Werkzaamheden
De bond tracht zijn doel te bereiken door:
a. het verlenen van steun bij de oprichting van christelijke gereformeerde
mannenverenigingen en tevens aansluiting te bewerkstelligen van verenigingen die nog
niet bij de bond zijn aangesloten;
b. het bevorderen van de eenheid in het doel en het streven van de aangesloten
verenigingen;
c. het verlenen van steun, indien nodig, bij het optreden van zijn leden, zowel naar binnen
als naar buiten, waar de belangen van de verenigingen dit eisen;
d. het houden van bondsvergaderingen;
e. het uitgeven van een bondsblad en studiemateriaal ten behoeve van de aangesloten
verenigingen;
f. het verwerven van financiële middelen door contributieheffing van de leden en door
andere wettige middelen;
g. het houden van bestuursvergaderingen;
h. het vertegenwoordigen van de leden.
Artikel 5
Leden
Leden van de bond zijn Christelijke Gereformeerde mannenverenigingen, die instemmen met
de statuten en het huishoudelijk reglement van de bond.
Artikel 6
Ereleden
Personen die aan de bond bijzondere diensten hebben bewezen, kunnen op voordracht van
het bondsbestuur op de bondsvergadering benoemd worden tot ereleden van het
bondsbestuur.

Artikel 7
Bestuur
Het bondsbestuur bestaat uit maximaal negen op de algemene ledenvergadering gekozen
personen.
Artikel 8
Bondsvergaderingen
a. Jaarlijks wordt een Bondsdag gehouden die dient tot onderlinge vorming, toerusting en
ontmoeting. Daartoe zal op de Bondsdag een door het bestuur te bepalen onderwerp
worden gehouden en behandeld.
b. Jaarlijks wordt, voorafgaande aan de bondsdag, een algemene ledenvergadering
gehouden, waarop de bestuursverkiezing plaatsvindt en het bondsbestuur verslag
uitbrengt van de werkzaamheden en financiën en verantwoording doet van beleid en
beheer.
Artikel 9
Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement bevat een aantal huishoudelijke
organisatorische aard. Het mag niet in strijd zijn met deze statuten.

bepalingen

van

Artikel 10
Wijziging van de statuten
Artikel 2 kan niet veranderd worden. De artikelen 3 en 10 mogen niet anders dan na
instemming van de aangesloten leden redactioneel worden gewijzigd. De overige artikelen
kunnen worden gewijzigd, na instemming van de aangesloten leden, mits tenminste
tweederde deel van de leden zich daarvoor verklaart.
Artikel 11
Ontbinding
Zolang drie leden zich daartegen verzetten, kan de bond niet ontbonden worden. Bij
ontbinding worden de eigendommen in bewaring gegeven bij deputaten kerkelijke archieven
van de Christelijke Gereformeerde Kerken, onder beding dat voornoemd deputaatschap de
eigendommen terstond ter beschikking stelt, indien een bond met overeenkomstige
doelstelling wordt opgericht.

Vastgesteld in de bondsvergadering van 17 maart 2018 te Baarn.

Ds. C.J. Droger, voorzitter

A. Kok, secretaris

Huishoudelijk reglement (naar art. 9 van de statuten)
Artikel 1
Leden
Leden van de bond kunnen zijn de mannenverenigingen die de statuten van de bond
onderschrijven en waarvan de eigen statuten en/of huishoudelijk reglement, naar
beoordeling van het bondsbestuur, niet in strijd zijn met de bondsstatuten.
Artikel 2
Lidmaatschap
a. Voorwaarde: het lidmaatschap van de bond kan worden verkregen door, met gelijktijdige
indiening van de verenigingsstatuten en -reglementen, de wens daartoe te kennen te
geven aan het bondsbestuur. Het verkregen lidmaatschap wordt openbaar gemaakt in het
bondsblad.
b. Vervallenverklaring: onder mogelijkheid van beroep op de bondsvergadering, te weten de
algemene ledenvergadering, kan het bondsbestuur een lid, dat in strijd handelt met de
statuten van de bond of zijn verplichtingen tegenover de bond ook na herhaalde
aanmaning niet nakomt, van het lidmaatschap vervallen verklaren. Het bondsbestuur zal
zowel de betrokkene als de leden hiervan in kennis stellen.
c. Rechten: beëindiging van het lidmaatschap betekent verlies van alle rechten.
Artikel 3
Districten
Als organen van de bond bestaan er districten. Ten minste drie genabuurde leden kunnen,
na overleg met het bondsbestuur, tezamen een district vormen. Het districtsreglement,
alsmede later aan te brengen wijzigingen, behoeven de goedkeuring van het bondsbestuur.
Elk district benoemd, zo mogelijk, één lid in het bondsbestuur.
Artikel 4
Bestuur
a. De op de algemene ledenvergadering gekozen leden van het bondsbestuur worden
benoemd voor een periode van 5 jaar, waarna telkens herverkiezing mogelijk is.
b. Voor elke vacature stelt het bondsbestuur één of meer kandidaten. Elk lid, mits zijn
voorstel wordt gesteund door twee andere leden, heeft het recht om voor elke vacature
een aanvullende kandidaatsstelling te doen. Deze moet tenminste twee maanden voor de
bondsvergadering schriftelijk of per e-mail bij het bondsbestuur zijn ingediend. De
kandidaatsstelling moet tenminste vier weken voor de bondsvergadering ter kennis van de
leden zijn gebracht.
c. De voorzitter wordt rechtstreeks door de leden van de bond op de algemene
ledenvergadering in functie gekozen; de overige functies van tweede voorzitter,
secretaris, penningmeester en algemeen adjunct worden door het bondsbestuur onderling
verdeeld.
d. De voorzitter, secretaris en penningmeester zijn gezamenlijk gemachtigd om
spoedeisende zaken af te handelen, onder nadere goedkeuring van het bondsbestuur.
e. Alle bestuursleden zullen lid zijn van de Chr. Geref. Kerken.
f. Het bondsbestuur vergadert zo dikwijls als dit voor de goede leiding van het bondsleven
noodzakelijk is, of wanneer twee-derde van het aantal bestuursleden de vergadering
gewenst acht. Besluiten van het bondsbestuur zijn wettig, indien genomen met
meerderheid van stemmen in een vergadering waarvoor alle bestuursleden zijn
opgeroepen en waarbij minstens de helft aanwezig is.

g. Het bondsbestuur is verantwoordelijk voor de algehele leiding van de bond, de
propaganda en stimulering van het bonds- en verenigingsleven, de bondsfinanciën en de
vaststelling en organisatie van de jaarlijkse bondsvergaderingen.
h. De normale reis- en verblijfskosten die ten behoeve van de bond zijn gemaakt, worden
aan de leden van het bondsbestuur vergoed.
Artikel 5
Taakomschrijving van de bestuursfuncties
De leden van het bondsbestuur zijn, al naar gelang hun functie is, gehouden deze uit te
oefenen overeenkomstig de afspraken die binnen het bondsbestuur zijn gemaakt en zijn
vastgelegd in de verslaglegging van de bondsbestuursvergaderingen.
Artikel 6
Delegeren van taken
Het bondsbestuur is bevoegd bepaalde bestuurstaken te delegeren aan daartoe in te stellen
commissies of aan te stellen personen die onder verantwoordelijkheid aan het bondsbestuur
werkzaamheden ten behoeve van de bond verrichten, die liggen op het terrein van
onderzoek, advisering, uitvoering of representatie. De hieruit voortvloeiende kosten worden
uit de bondskas vergoed.
Artikel 7
Stemmingen
Over zaken mag mondeling, over personen moet schriftelijk worden gestemd. Voor alle
benoemingen en rechtsgeldige besluiten is de volstrekte meerderheid van het aantal
uitgebrachte geldige stemmen nodig, te weten de helft plus één. Bij staking van de stemmen
wordt geacht dat de oudste in jaren is gekozen en een voorstel betreffende zaken is
verworpen. Bij stemmingen op de algemene ledenvergadering brengt elk lid van de bond één
stem uit. Is bij een schriftelijke stemming één-derde deel van de stemmen blanco of
ongeldig, dan zal de stemming herhaald worden met gewijzigde kandidatuur en onder
andere omstandigheden.
Artikel 8
Algemene ledenvergadering
Minstens eenmaal per jaar komt de bond in algemene ledenvergadering bijeen. Deze wordt
voorafgaande aan de bondsdag gehouden. Elk lid kan, mits twee maanden tevoren
ingezonden, één of meer voorstellen op de agenda doen plaatsen, onder voorwaarde dat
deze voorstellen worden gesteund door minstens twee andere leden.
Artikel 9
Bondsblad en verdere uitgaven
Het bondsbestuur draagt zorg en is verantwoordelijk voor de periodieke verschijning en de
inhoud van het bondsblad De Saamwerker. Het bondsbestuur benoemt de redactieleden en
de eventuele administrateur. Ter stimulering van het verenigingsleven is het bondsbestuur
gerechtigd studieschetsen of ander studiemateriaal, hetzij zelfstandig, hetzij in
samenwerking met anderen te doen verschijnen en voor de leden verkrijgbaar te stellen.
Artikel 10
Financiën
De inkomsten van de bond worden verkregen uit:

a. de contributies van de leden, vastgesteld door de bondsvergadering;
b. eventuele baten van de uitgaven in artikel 9 bedoeld;
c. collecten, schenkingen, erfstellingen en legaten.
Artikel 11
Contacten en propaganda
Elk lid van de bond en elk district heeft de mogelijkheid jaarlijks aan het bondsbestuur te
rapporteren en informatie te verstrekken over de stand van het verenigingsleven en
ontwikkelde activiteiten.
Het bondsbestuur evenals binnen hun ressort de districtsbesturen onderhouden bij daartoe
passende gelegenheden contacten met de leden door representatie, bezoek of blijken van
meeleven. Niet bij de bond aangesloten verenigingen hebben steeds de aandacht zowel van
het bondsbestuur als van de districtsbesturen, opdat zij zich bij de bond zullen aansluiten.
Het bondsbestuur is gerechtigd informatieve en representatieve contacten te onderhouden
met gelijkgezinde organisaties in andere kerken.
Artikel 12
Reglementen
Om de eenheid in organisatie en werkwijze binnen de bond te vergroten stelt het
bondsbestuur richtlijnen vast voor de statuten en reglementen van de leden en districten.
Artikel 13
Wijzigingen
Het huishoudelijk reglement van de bond door de bondsvergadering eenmaal vastgesteld,
kan ook door haar - met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 van de statuten - bij
volstrekte meerderheid worden gewijzigd.
Artikel 14
Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bondsbestuur.
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