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Tussentijds verslag van de commissie herziening bestuurlijke documenten  

voor de extra LEDENVERGADERING 23 maart 2023 

 
In Vrijburg kennen we een hele set aan statuten en reglementen. We hebben: 

- De statuten van Stichting Vrijzinnig Centrum Vrijburg (Stichting Vrijburg); 
- Een samenwerkingsovereenkomst tussen de remonstrantse gemeente Amsterdam (RGA) en 

de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten te Amsterdam (VVP); 
- De statuten van de VVP; 
- Het reglement van de RGA; 
- Het reglement van de Remonstrantse diaconie (RDA). 

 
Alle documenten zijn verouderd. We leven de regels niet meer na, de samenwerking in Vrijburg is 
anders gelopen dan we in 1999 hadden voorzien, de regels zijn opgesteld voor een heel ander type 
gemeente. Doordat de bestuurlijke documenten niet meer bij de tijd zijn, kunnen onduidelijkheden 
ontstaan in de verdeling van taken binnen Vrijburg. Bovendien is de wet aangepast waardoor voor 
stichtingen en verenigingen andere regels zijn gaan gelden. Alle reden om de verschillende 
documenten nog eens tegen het licht te houden en bij de tijd te brengen. 
De herziening biedt Vrijburg tegelijk de mogelijkheid om zich te bezinnen waar wij staan en waar wij 
naar toe willen gaan en om onze andere bestuurlijke documenten daarop aan te passen. Sommige 
documenten kunnen we zelf wijzigen (samenwerkingsovereenkomst; reglement van RGA/diaconie); 
voor andere documenten moeten we naar de notaris om die te wijzigen (Stichting Vrijburg; VVP). 
 
 
Statuten van Stichting Vrijburg 
 

1. Deze moeten door een notaris worden gewijzigd. We bespreken op 23 maart alleen de 
inhoudelijke wijzigingsvoorstellen; als daarover overeenstemming bestaat, zal de notaris 
worden gevraagd de statutenwijziging voor te bereiden. De concept-akte zal op een later 
moment met de leden worden besproken 

2. Stichting Vrijburg was aanvankelijk opgezet voor een ander doel: een seculier 
cultureel/debatcentrum. Dat centrum is niet van de grond gekomen, waarna Stichting Vrijburg 
als vehikel voor de samenwerking tussen RGA/VVP een succes is geworden. De statuten 
worden hierop aangepast. De algemene humanistische doelstelling wordt daarom vervangen 
door:  

 
Vrijburg is een vrijzinnige christelijke geloofsgemeenschap, gevormd door 
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Vrijheid, verdraagzaamheid, 
verantwoordelijkheid en ruimte voor ieders persoonlijk geloof zijn belangrijke 
uitgangspunten die terugkomen in kerkdiensten, gespreksgroepen en overige 
activiteiten. 
 

3. Discussiepunt: de stichting heeft nu officieel: ‘Stichting Vrijzinnig Centrum Vrijburg’. De 
commissie stelt voor om de naam te veranderen in ‘Stichting Vrijburg’.  

4. Vrijburg is de vlag waaronder we naar buiten treden. Veel nieuwe toetreders voelen zich meer 
verbonden met Vrijburg als gemeente dan met de RGA/VVP. Zij willen zich wel verbinden aan 
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de gemeente worden, maar willen niet altijd een keuze maken voor RGA/VVP. Om deze 
groeiende groep een plaats te bieden kunnen zij ervoor kiezen ‘vriend van Vrijburg’ te worden. 
Daarmee worden zij meer dan alleen donateur: 

o Vrienden van Vrijburg hebben recht op pastorale en diaconale zorg en toerusting; 
o Vrijburg krijgt een ‘vriendenvergadering’. Daarin zijn welkom: de vrienden van 

Vrijburg en de leden/vrienden van de RGA/VVP. Iedereen kan stemmen. De 
vriendenvergadering krijgt adviesrecht op alle mogelijke onderwerpen. Zo kan 
iedereen in het samenwerkingsverband zijn zegje doen. Wel is het zo dat Vrijburg als 
stichting van de wet geen leden mag hebben. Een ‘echte’ ledenvergadering zoals die 
bestaat bij een vereniging, is niet mogelijk bij een stichting. Een vriendenvergadering 
met vergaande adviesrechten kan wel. In de praktijk zal het Vrijburg-bestuur het 
advies van de vriendenvergadering natuurlijk meestal volgen, al is het daartoe niet 
verplicht. 

o Het Vrijburg-bestuur bestaat uit de leden van de kerkenraad van de RGA en het VVP-
bestuur. Deze bestuursleden worden gekozen door de ledenvergaderingen van de 
RGA/VVP. Daarnaast kunnen ook vrienden van Vrijburg bestuurder worden. Zij 
worden benoemd/ontslagen door het Vrijburg-bestuur na advies van de 
vriendenvergadering. De commissie stelt voor dat ten hoogste 1/3 van de leden van 
het Vrijburg-bestuur bestaat uit vrienden van Vrijburg die niet lid/vriend van de 
RGA/VVP zijn. 

5. De maximumtermijn van de RGA/VVP-bestuurders van tweemaal vier jaar wordt gehandhaafd 
conform de Kerkorde van Remonstranten en PKN. Indirect is daarmee ook hun 
bestuurstermijn als bestuurder van Vrijburg beperkt. Een maximumtermijn moet worden 
opgenomen voor de vrienden van Vrijburg die bestuurder worden. 

6. Verder diverse kleine wijzigingen 
o De Stichting benoemt een vertrouwenspersoon en wijst een protocol aan dat moet 

worden gevolgd meldingen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. 
o Artikel 2.3 (niet in dienst nemen van personeel) vervalt. 

7. Aanpassing aan de nieuwe wet: 
o Er komt geen raad van toezicht; 
o De statuten krijgen een regeling voor tegenstrijdig belang en voor ontstentenis 

(overlijden of ontslag) of belet (ziekte) van een bestuurslid: binnen een maand wijst 
het bestuur een vervanger aan. 

 
 
Samenwerkingsovereenkomst tussen RGA/VVP 
 
De commissie beveelt aan de (financiële) afspraken tussen RGA/VVP/Stichting Vrijburg die zich in de 
loop van de jaren hebben gevormd, opnieuw vast te leggen. Omdat het hier gaat om financiële 
afspraken, kunnen de penningmeesters het beste het voortouw nemen (evt. met voorzitters en onder 
begeleiding van oud-penningmeesters). 
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Statuten VVP 
 
De statuten zijn redelijk bij de tijd. Een paar kleine wijzigingen worden voorgesteld die door de notaris 
in een notariële akte moeten worden neergelegd: 

- De samenwerking met de RGA in Vrijburg krijgt een plaats in de statuten van de VVP; 
- Het bestuur van de VVP kan besluiten om de ledenvergadering van de VVP open te stellen 

voor leden/vrienden van de RGA/vrienden van Vrijburg. Daarmee kan een gezamenlijke 
ledenvergadering worden vereenvoudigd. 

- Enkele kleine wijzigingen in verband met wijziging van de wet.  
 
 
Reglement van de diaconie 
 
Het reglement van de RDA wijkt op belangrijke onderdelen af van de remonstrantse kerkorde. De 
kerkorde gaat uit van een diaconale commissie onder toezicht van de kerkenraad. De RDA is nu een 
aparte rechtspersoon en koestert haar zelfstandigheid. De commissie beveelt aan dat de kerkenraad 
RGA zich zelfstandig beraadt over de toekomstige positie van de diaconie en dat de kerkenraad 
daarover in gesprek gaat met de diaconie. De commissie stelt voor dat de RDA een zelfstandige 
rechtspersoon blijft waarbij het Vrijburg-bestuur een toezichthoudende rol krijgt. Overeenkomstig de 
kerkorde is dat toezicht onder andere gericht op meer samenhang tussen diaconale en overige 
kerkelijke activiteiten. Het diaconiebestuur werkt intussen zelfstandig, onder begeleiding van een 
notaris, aan een eigen herzieningsvoorstel van het reglement en heeft daarom nog niet willen 
reageren op de tussenrapportage van deze commissie. Niet ter discussie staat dat diaconiegelden 
uitsluitend aan diaconale doelen ten goede zullen komen. De besteding van het Bechtfonds kan 
verruimd worden maar hiervoor is geen wijziging van het reglement nodig. 
 
 
Reglement RGA 
 
Uitgangspunten: 

- Het oude reglement was verouderd en bevatte veel bepalingen die letterlijk waren 
overgenomen uit de kerkorde. Ter wille van de flexibiliteit is ervoor gekozen op verschillende 
plaatsen te verwijzen naar de kerkorde. Als die wordt gewijzigd, kan het reglement ‘mee-
ademen’. 

- Hierdoor kan het reglement flink vereenvoudigd worden. Gekozen is voor een integrale 
wijziging op basis van het huidige model van de Broederschap. Vervolgens is dit model tegen 
het oude reglement gehouden om te bezien in welk opzicht het model moest worden 
aangepast. Verder is acht geslagen op de twee meest recent gewijzigde reglementen, nl. die 
van Utrecht en Dordrecht. 

- Het reglement is toegesneden op het samenwerkingsverband met de VVP in Vrijburg. De 
samenwerking zelf heeft een plaats in het reglement gekregen. De taken kunnen worden 
verdeeld met bestuursleden van de VVP en van Vrijburg; Het reglement bevat een basis voor 
gezamenlijke vergaderingen: de kerkenraad kan besluiten dat leden/vrienden van de VVP en 
vrienden van Vrijburg aanwezig mogen zijn bij de algemene vergadering. Per agendapunt kan 
de kerkenraad besluiten dat zij ook mogen stemmen. Dit geldt niet voor besluiten tot wijziging 
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van het reglement, aangaan/wijzigen/beëindigen van een samenwerkingsverband/opheffing 
van de gemeente: die besluiten worden alleen door de leden/vrienden van de RGA genomen. 

- Het reglement bevat een regeling voor tegenstrijdig belang en belet/ontstentenis langs de 
lijnen van de nieuwe wet (al is die niet van toepassing op de RGA als kerkelijke rechtspersoon). 
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Concept Reglement Remonstrantse Gemeente Amsterdam 

1. Gemeente 

1.1 De remonstrantse gemeente Amsterdam is gevestigd te Amsterdam. 

1.2 Zij is een zelfstandig onderdeel van de Remonstrantse Broederschap, gevestigd te Utrecht. 

1.3 De gemeente is gebonden aan de kerkorde van de Remonstrantse Broederschap en aan haar 
beginselverklaring. Dit reglement moet worden uitgelegd overeenkomstig de bepalingen uit de 
kerkorde. Indien en voor zover bepalingen uit dit reglement strijdig zijn met de kerkorde, gaat 
de kerkorde voor. 

1.4 Haar ressort omvat de burgerlijke gemeenten: Amsterdam, Diemen, Amstelveen, Ouder-
Amstel, Abcoude, Uithoorn en de plaatsen Vinkeveen en Waverveen in de gemeente de Ronde 
Venen en het noordelijk gedeelte van de Haarlemmermeer, begrensd door de Hoofdvaart en 
de Kruisvaart. 

1.5 De gemeente werkt duurzaam samen met de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te 
Amsterdam (hierna: de VVP) en met Stichting Vrijzinnig Centrum Vrijburg, het verband waarin 
deze samenwerking gestalte krijgt (hierna: Vrijburg).  

2. Leden en vrienden 

2.1 Als leden en vrienden van de gemeente worden beschouwd de leden en vrienden van de 
Remonstrantse Broederschap die overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde van de 
Broederschap als zodanig in de gemeente zijn aangenomen en bevestigd respectievelijk 
aanvaard en welkom geheten. De kerkenraad zorgt voor inschrijving van leden en vrienden. 

2.2 Het lidmaatschap eindigt op één van de wijzen die bij de kerkorde zijn voorzien. Hetzelfde geldt 
voor de beëindiging van de inschrijving als vriend. 

2.3 Leden en vrienden hebben dezelfde rechten en plichten binnen de gemeente. 

3. Kerkenraad  

3.1 De kerkenraad is belast met het bestuur van de gemeente en neemt daarbij dit reglement en 
de kerkorde in acht. Hij vertegenwoordigt de gemeente en haar leden. 

3.2 De gemeente wordt vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van de 
kerkenraad, in dit verband beperkt tot de voorzitter, de penningmeester en de secretaris.  

3.3 In vermogensrechtelijke aangelegenheden tot een bedrag van € 1.000 per handeling wordt de 
gemeente zelfstandig vertegenwoordigd door de penningmeester. De penningmeester is niet 
bevoegd tot het aanvaarden of verwerpen van erfstellingen, tot het sluiten van arbeidsover-
eenkomsten of van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van 
registergoederen, noch tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de gemeente zich als borg 
of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt zonder goedkeuring van de 
kerkenraad. De kerkenraad dient de penningmeester richtlijnen of aanwijzingen geven omtrent 
het vermogensbeheer. 

Auteur
Overgenomen uit het reglement Dordrecht

Auteur
Kerkorde, reglement B, art. 16.1: Elke gemeente heeft haar reglement waarin niets mag voorkomen dat in strijd is met de bepalingen van de Kerkorde. PM: diaconie als aparte rechtspersoon.

Auteur
nieuw

Auteur
Overgnomen uit reglement Dordrecht. Model zegt: actief en passief kiesrecht.

Auteur
Overgenomen uit Dordrecht
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3.4 Ieder kerkenraadslid is tegenover de gemeente gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn 
taak.  

3.5 De predikanten van de gemeente zijn ambtshalve lid van de kerkenraad. De overige leden van 
de kerkenraad worden verkozen door de algemene vergadering. De  algemene vergadering kan 
een kerkenraadslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een 
besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee derden van de uitgebrachte 
stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot 
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 

3.6 Het lidmaatschap van de kerkenraad eindigt voorts: 
a. door opzegging als lid of vriend van de gemeente; 
b. door bedanken. 

3.7 De kerkenraad bestaat naast de predikant uit minimaal drie personen. 

3.8 De leden van de kerkenraad worden verkozen voor een termijn van vier jaar, ingaande op 1 
september van het jaar van benoeming en eindigende op 31 augustus van het jaar van aftreden. 
Na hun aftreden kunnen zij keer terstond worden herbenoemd voor een termijn van vier jaar. 
De kerkenraad stelt bij iedere (her)benoeming een nieuw rooster van aftreden vast. 

3.9 De kerkenraad benoemt en ontslaat desgewenst predikanten met een bijzondere opdracht, de 
koster, de organist en andere functionarissen, al dan niet in dienst van de gemeente, en regelt 
hun werkzaamheden. 

3.10 Leden en vrienden hebben de plicht de gemeente naar vermogen financieel te steunen. De 
kerkenraad kan als aanbeveling aan de leden en vrienden bedragen voor de jaarlijkse vrijwillige 
financiële bijdrage aan de gemeente vaststellen, waarvan de hoogte verband houdt met het 
belastbare inkomen van de leden of vrienden. 

3.11 De kerkenraad regelt zijn eigen werkzaamheden. Onverminderd de eigen verantwoordelijkheid 
van de kerkenraadsleden kan de kerkenraad in samenspraak met het bestuur van de VVP en 
van Vrijburg komen tot een taakverdeling met betrekking tot onderwerpen die van belang zijn 
voor het samenwerkingsverband. De kerkenraad kan commissies instellen en benoemt de leden 
ervan. Hij stelt de taakomschrijving van de commissies vast. 

 
3.12 Echtgenoten, bloedverwanten of aanverwanten tot in de derde graad kunnen niet samen 

tegelijk lid van de kerkenraad zijn. 

3.13 Een lid van de kerkenraad neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij 
daarbij een belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de gemeente. Wanneer 
hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene 
vergadering.  

 

Auteur
Het model voegt hieraan toe: 'uit de leden en vrienden van de gemeente.'

Auteur
Nieuw

Auteur
Deze bepaling geldt sinds de wet bestuur en toezicht voor o.a. verenigingen. Die wet is niet van toepassing op de RGA als kerkelijke rechtspersoon. Daarom hier opgenomen.
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3.14 Indien het aantal kerkenraadsleden beneden drie is gedaald in verband met belet of 
ontstentenis van een van de kerkenraadsleden, blijft de kerkenraad bevoegd tot uitoefening 
van al zijn taken en bevoegdheden. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene 
vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt. In geval 
van belet of ontstentenis van alle kerkenraadsleden, berust het bestuur tijdelijk bij de door het 
bestuur van Vrijburg aan te wijzen personen. Voor de gedurende deze periode verrichte 
bestuursdaden worden de aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld. 

3.15 Er is een diaconie die bestaat als rechtspersoonlijkheid bezittend onderdeel van de gemeente. 
Het bestuur van de diaconie bestaat uit tenminste drie personen, waarvan er in elk geval één 
kerkenraadslid is. De predikant is geen lid van de diaconie maar heeft altijd toegang tot de 
vergaderingen. De diaconie wordt geregeld door haar eigen reglement. 

4. Predikant 

4.1 Op basis van de beroepingsbrief overlegt de kerkenraad geregeld met de predikant over diens 
taakvervulling. De predikant verstrekt daartoe desgevraagd schriftelijke inlichtingen. 

 
4.2 De kerkenraad bevordert op passende wijze de beoefening van de theologische wetenschap 

door de predikant; hij voorziet in de begeleiding bij de uitoefening van het ambt. De kerkenraad 
doet van elk studieverlof mededeling aan de hoogleraar van het Seminarium van de 
Broederschap. 

4.3 De kerkenraad bevordert de deelname van de predikant aan de werkzaamheden van het 
Convent van Predikanten. De kerkenraad bevordert de deelname van de predikant voor een in 
overleg te bepalen gedeelte van zijn arbeidstijd aan het landelijk werk van de Broederschap en 
aan de ontwikkeling van de oecumene, plaatselijk, regionaal of landelijk. 

5. Algemene vergadering 

5.1 De leden en vrienden van de gemeente vormen de algemene vergadering, tenzij de kerkenraad 
op de voet van artikel 5.15 heeft besloten de leden en vrienden van de VVP en de vrienden van 
Vrijburg uit te nodigen voor de vergadering. In dat geval wordt de algemene vergadering 
gevormd door de leden en vrienden van de gemeente, de leden en vrienden van de VVP en de 
vrienden van Vrijburg.  

 
5.2 Vergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls als de kerkenraad dit wenselijk oordeelt 

onder toezending aan de leden en vrienden van een agenda met toelichting. Tenminste 
eenmaal per jaar roept de kerkenraad de algemene vergadering bijeen en voorts op schriftelijk 
verzoek van niet minder dan 10% van de leden. In dat geval wordt de vergadering binnen 14 
dagen op een termijn van tenminste 14 dagen bijeengeroepen. In alle andere gevallen worden 
vergaderingen op een termijn van tenminste 14 dagen bijeengeroepen onder gelijktijdige 
toezending aan de deelnemers aan de vergadering van een agenda met de te behandelen 
onderwerpen en de daarbij te verwachten voorstellen met toelichting.  

 

Auteur
Sinds de nieuwe wet moeten verenigingen en stichtingen een bepaling hebben over ontstentenis (beëindigen functie om enige reden) en belet (tijdelijk niet in staat zijn functie uitoefenen, bijv. a.g.v. ziekte of wereldreis). Deze bepaling is ontleend aan een modelbepaling (www.knvb.nl.docx (live.com) ) 

Auteur
Traditioneel bestaat de Amsterdamse diaconie als aparte kerkelijke rechtspersoon. De kerkorde De kerkorde gaat uit van een diaconale commissie die onderdeel is van de gemeente. Omdat de kerkorde in reglement B, art. 16.1 bepaalt dat het reglement van iedere gemeente niet in strijd mag zijn met de kerkorde, zullen we over het handhaven van de diaconie als aparte rechtspersoon met de CoZa overleggen. Vooralsnog gaan we ervan uit dat handhaving van de diaconie in afwijking van de kerkorde mogelijk moet zijn. Afhankelijk van dat overleg moet ook art. 1.3, laatste volzin, nog worden aangepast.

Auteur
Dordrecht.

Auteur
nieuw
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5.3 Voorzitter en secretaris van de kerkenraad zijn voorzitter en secretaris van de algemene 
vergadering. 

5.4 De kerkenraad verschaft de algemene vergadering de verlangde inlichtingen.  

5.5 Het boekjaar van de gemeente valt samen met het kalenderjaar. Jaarlijks legt de kerkenraad in 
de algemene vergadering verantwoording af van het door hem gevoerde beleid. De kerkenraad 
brengt daarbij zijn jaarverslag uit en legt onder overlegging van een jaarrekening met 
toelichting, rekening en verantwoording af van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.  

5.6 De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie van minimaal twee leden, die 
geen deel mogen uitmaken van de dan bestaande kerkenraad of van de kerkenraad van het te 
controleren boekjaar. De kascommissie, die van voldoende deskundigheid moet zijn,  
onderzoekt de rekening en verantwoording van de kerkenraad over het afgelopen jaar en 
brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. De kerkenraad, en in het 
bijzonder de penningmeester, verschaft de kascommissie alle verlangde inlichtingen, die zij 
voor de uitoefening van haar taak behoeft. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een 
bevoegde onafhankelijke accountant. 

5.7 Na vaststelling van de jaarrekening besluit de algemene vergadering over decharge aan de 
kerkenraad. 

5.8 Uiterlijk in november stelt de algemene vergadering de begroting vast voor het daarop 
volgende jaar. 

5.9 Besluiten worden genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
Blanco stemmen worden niet meegeteld. Bij staking van stemmen wordt het voorstel als 
verworpen beschouwd. 

5.10 Over personen wordt mondeling gestemd, tenzij de voorzitter besluit dat stemming schriftelijk 
dient plaats te vinden. Moet over meer dan twee personen een besluit worden genomen en 
wordt bij eerste stemming geen gewone meerderheid voor zodanig besluit bereikt, dan zal een 
herstemming plaatsvinden over het besluit waarbij slechts kan worden besloten over de twee 
personen ten aanzien van wie bij de eerste stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. 
Kandidaten voor een functie worden door de kerkenraad of door tenminste 10 leden 
voorgesteld.  

5.11 Over zaken kan steeds mondeling worden besloten.  

 
5.12 Besluiten tot het beroepen van een predikant, tot wijziging van dit reglement of tot opheffing 

van de gemeente of tot het aangaan van een duurzame samenwerking met een andere 
gemeente of andere kerkelijke of levensbeschouwelijke organisatie behoeven tenminste 
twee/derden van de uitgebrachte stemmen.  

5.13 De algemene vergadering stelt het reglement van de gemeente vast. Een besluit tot wijziging 
van dit reglement is pas van kracht nadat de kerkenraad de bekrachtiging daarvan door de 
Commissie tot de Zaken heeft ontvangen. 

 

Auteur
Model: het verdient aanbeveling om de jaarrekening door een accountant te controleren

Auteur
Min of meer ontleend aan Utrecht

Auteur
Kerkorde, Reglement B, art. 16.3
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5.14 Een besluit tot opheffing van de gemeente wordt genomen door de kerkenraad onder de 
opschortende voorwaarde van goedkeuring door de algemene vergadering en dient tevens in 
te houden de benoeming van één of meer vereffenaars en de bestemming van het archief. Het 
besluit tot opheffing van de gemeente wordt pas van kracht als het is goedgekeurd 
overeenkomstig de bepalingen in de kerkorde. Het besluit tot opheffing van de gemeente kan 
richtlijnen of aanwijzingen aan de vereffenaars inhouden.  

5.15 De kerkenraad kan besluiten dat de leden en vrienden van de VVP en de vrienden van Vrijburg 
zullen worden uitgenodigd voor de algemene vergadering en dat zij daarin het woord mogen 
voeren. De kerkenraad kan in dat geval per agendapunt bepalen of de leden en vrienden van 
de VVP en de vrienden van Vrijburg een stem mogen uitbrengen, met dien verstande dat over 
de volgende onderwerpen uitsluitend kan worden besloten door de leden en vrienden van de 
gemeente: 
a. wijziging van dit reglement; 
b. het aangaan, wijzigen of beëindigen van een duurzame samenwerking; 
c. opheffing van de gemeente; 
d. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen; 
e. besluiten waarmee een bedrag van ten minste € 100.000 is gemoeid.  
De uitnodiging voor de algemene vergadering vermeldt of, en zo ja op welke wijze de 
kerkenraad gebruik maakt van zijn bevoegdheid uit hoofde van dit artikellid. Indien de 
kerkenraad van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, zal de uitnodiging tevens worden 
verzonden aan de leden en vrienden van de VVP en aan de vrienden van Vrijburg.   

6. Beroeping 

6.1 Bij de aanvang van het beroepingswerk verkiest de algemene vergadering de beroepingsleden 
uit de leden en vrienden. De algemene vergadering kan ook een of meer leden of vrienden van 
de VVP en vrienden van Vrijburg tot beroepingsleden verkiezen.  

6.2 De beroepingsleden en leden van de kerkenraad (de vertrekkende predikant niet meegerekend) 
vormen het kiescollege. Het kiescollege bestaat uit evenveel beroepingsleden als leden van de 
kerkenraad. Aan het kiescollege is opgedragen het beroepen van de predikant.  

6.3 Aan de vergaderingen van het kiescollege neemt een consulent deel. De consulent ziet toe op 
het beroepingswerk en heeft in het kiescollege een adviserende stem. De taken, bevoegdheden 
en wijze van benoeming van de consulent worden geregeld in de kerkorde. 

7. Archief 

7.1 De kerkenraad draagt zorg voor het papieren en digitale archief van de gemeente, met inbegrip 
van de archieven van de afzonderlijke organen van de gemeente en van het doopregister. Het 
archief bestaat uit een oud en een nieuw archief.  

7.2 Tot het oud archief van de gemeente behoren alle registers en bescheiden, voortgekomen uit 
of ingekomen bij de kerkenraad en bij de commissies, met uitzondering van: 
a. de gegevensdragers die uitsluitend betrekking hebben op de armen- of wezenzorg vanwege 

de gemeente of de diaconie, voor zover deze deel uitmaken van het archief van de diaconie; 
b. het nieuw archief van de gemeente. 

Auteur
De kerkorde bepaalt nu dat een besluit tot opheffing wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering op voorstel van de CoZa en gehoord de kerkenraad (reglement B, art. 4.1)

Auteur
nieuw

Auteur
Model: De leden en vrienden van de gemeente verkiezen (bij de aanvang van het beroepingswerk) uit de leden en vrienden beroepingsleden. 

Auteur
Volgens de kerkorde bevat het reglement bepalingen over het kiescollege (reglement B, art. 16.2). Daarin wordt ook gesproken over de consulent waarover verdere bepalingen zijn opgenomen in Reglement T, art. 6.1. Hier wordt ervoor gekozen om een 'haakje' op te nemen voor de consulent maar dat de overige bepalingen in de kerkorde worden geregeld.
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7.3 Het nieuw archief van de gemeente bestaat uit de registers en bescheiden, voortgekomen uit 
of ingekomen bij de kerkenraad en de commissies die jonger zijn dan tien jaar. 

7.4 De archieven worden op een door de kerkenraad aan te wijzen plaats bewaard. 

7.5 De kerkenraad kan het beheer van het archief overdragen aan een door de kerkenraad te 
benoemen archiefcommissie. De archiefcommissie dient zich daarbij te gedragen naar de 
aanwijzingen van de kerkenraad. 

 
Dit reglement is vastgesteld door de algemene vergadering op ................................... en bekrachtigd 
door de Commissie tot de Zaken van de Remonstrantse Broederschap op ................................... [en 
vervangt met ingang van de meest recente van deze data het vorige reglement]. 
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