
Oprichtings Vergadering ………… en benoemingsbesluit van de voorzitter en bestuursleden

Plaats…………………., datum………………

Aanwezig:
- ……………..
- ……………….
- ………………
- …………………

Vergadering wordt geopend om……..uur met gebed

Agendapunten:
OVEREENKOMST KERKGENOOTSCHAP ……………………………..

1. NAAM EN ZETEL
1.1. Het kerkgenootschap, behoort tot de gemeente van Jezus Christus en is een
Nieuwtestamentische gemeenschap van gelovigen gebaseerd op de gemeente uit het boek
Handelingen.
Het kerkgenootschap draagt de naam: ………………….. en is opgericht ………………..te…………….
Zij is gevestigd in …………………….

2. GRONDSLAG
2.1. Het kerkgenootschap erkent de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van
God en aanvaardt derhalve de Bijbel als grondslag voor het functioneren van de gemeente.
2.2. Het kerkgenootschap, ………………………., is een zgn. huisgemeente met een visie van
toerusting en vermenigvuldiging.

3. DOEL
3.1. Het kerkgenootschap stelt zich tot doel één te zijn zoals Jezus en de Vader één zijn opdat
anderen geloven dat God Jezus gezonden heeft. Johannes 17: 19-21
3.2. Discipelschap van Jezus en naar elkaar is de zichtbare uitingsvorm van gemeente zijn.
Handelingen 2: 44-47
3.3. Maandelijks is er een (regio)viering waarbij leiders en leden uit diverse (huis)gemeenten
samenkomen om te aanbidden opdat wondertekenen ons volgen. Marcus 16: 16-13
3.4. Het toerusten van de gemeenschap en verkondigen van het evangelie door o.a. Alpha Cursus en
deelnemen aan evangelisatie-campagnes.
3.5. Een 24-7 gebedshuis in de regio wat interkerkelijk is en wat de basis vormt voor eerder
genoemde eenheid over kerkmuren heen.

4. LEDEN
4.1. Het kerkgenootschap is onderdeel van het lichaam van Christus met alle anderen die met hun
mond belijden dat Jezus Heer is en dat met hun hart geloven. Romeinen 10: 9
4.2. Buiten de 4 bestuursleden onderaan dit document vermeld zijn er geen leden. Wel zijn er
deelnemers aan onze samenkomsten.  Deelnemers die zich verbonden weten en structureel
deelnemen aan onze wekelijkse samenkomst en zich vinden in bovenstaande doelstelling worden
opgenomen in onze mailing en gezien als (tijdelijk) lid.
4.3. Zodra onze gemeenschap groeit tot een aantal boven 20 deelnemers zullen wij splitsen in 2
groepen. Onze visie is laagdrempeligheid waardoor snelle groei ontstaat en vermenigvuldiging 1 a
2-jaarlijks plaats kan vinden.

5. GELDMIDDELEN
5.1. De geldmiddelen van de gemeente bestaan uit:

1. collecte tijdens de periodieke vieringen
2. giften en overige baten.



5.2. Het kerkgenootschap heeft per ………… een eigen bankrekeningnummer. Het rekeningnummer is
op naam van alle in punt 6.1 genoemde bestuursleden.
5.3. Jaarlijks zal er verslaglegging gedaan worden van giften en uitgaven op de site van het
kerkgenootschap
5.4. Bij opheffing/liquidatie van het kerkgenootschap zal het batig saldo en bezittingen ten goede
komen aan een ANBI instelling met een soortgelijk doel welke bij algemeen besluit door het bestuur
wordt gekozen.

6. BESTUUR
6.1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden, t.w.:

- …………………
- ……………………..
- …………………..
- …………………

6.2. Het bestuur heeft een eerste jaarvergadering gehouden op …………waarbij bij algemeen besluit
tot deze overeenkomst is gekomen.
6.3. Het bestuur zal in januari van elk jaar haar jaarvergadering houden.
6.4. De voorzitter vertegenwoordigt de gemeente.
6.5. Andere bestuursleden kunnen hem tijdelijk vervangen.
6.6. Het bestuur vergaderd indien nodig.

7. SAMENKOMSTEN
7.1. De samenkomsten worden gehouden bij …………………..aan de ………….weg … in……….
7.2. Het kerkgenootschap heeft als postadres…………..
7.3. Periodiek worden mogelijk samenkomsten verzorgt op andere locaties.

SLOTBEPALINGEN EN BENOEMINGSBESLUIT VAN DE VOORZITTER EN BESTUURSLEDEN
Het Kerkgenootschap kan dagen of gedaagd worden voor elke rechtbank en wordt in
wettelijke geschillen vertegenwoordigd door de voorzitter.
Alle zaken waarin deze overeenkomst niet voorziet zal door de bestuursvergadering besluiten
genomen worden.
Benoemingsbesluit. Unaniem wordt de heer ………………..gekozen als voorzitter door:

NAAM HANDTEKENING

Bijlage:
1. Geschreven verklaring van geloofsgenoten van het kerkgenootschap
2. Toestemmingsverklaring van het bedrijf……. waar het kerkgenootschap is gevestigt + kopie

legitimatie van de directeur

Rondvraag:
Geen bijzonderheden

Afsluiting met gebed

Vergadering wordt gesloten ……….uur


