STATUTEN
Artikel 1
Naam en zetel
1. Het kerkgenootschap, dat een gemeente van Jezus Christus en een Nieuwtestamentische
gemeenschap van gelovigen is - dat hierna ook genoemd wordt "de gemeente" - draagt de naam:
“Vechtstroom Gemeente”.
De gemeente komt oorspronkelijk voort uit de Stichting Vrije Evangelisatie Zwolle, gevestigd te
Zwolle, en vormde sedert één september negentienhonderd zesennegentig een satelietgemeente
van de Vrije Evangelisatie Zwolle.
De gemeente is met volledige instemming van de VEZ met ingang van één september tweeduizend
elf een zelfstandige gemeente geworden en is met ingang van die datum een kerkgenootschap in
de zin van artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en heeft uit dien hoofde rechtspersoonlijkheid.
2. Zij is gevestigd te Dalfsen.
Artikel 2
Grondslag
1. Het kerkgenootschap “Vechtstroom Gemeente” erkent de Bijbel als het door de Heilige Geest
geïnspireerde, onfeilbare en betrouwbare Woord van God en aanvaardt de Bijbel als grondslag en
norm voor het functioneren van de gemeente.
2. Het kerkgenootschap belijdt dat er slechts één God is, eeuwig bestaand, geopenbaard in Vader,
Zoon en Heilige Geest. De gemeente gelooft in de Godheid van de Here Jezus Christus, in Zijn
plaatsvervangend lijden en sterven aan het kruis en in zijn opstanding. De gemeente gelooft dat
Verzoening met God door het bloed van Jezus Christus en wedergeboorte door de werking van de
Heilige Geest essentieel zijn voor de redding van verloren en zondige mensen.
Artikel 3
Doel
1. De gemeente stelt zich ten doel door het verkondigen van Gods Woord, mensen te brengen tot
geloof in Jezus Christus en tot het beleven van gemeenschap met Hem en in Hem met elkaar.
2. De gemeente tracht haar doel te bereiken door:
a. het houden van samenkomsten;
b. uitdragen van het evangelie in woord en daad;
c. het steunen van zending door:
- gebed voor zending;
- het uitzenden van werkers;
- praktische en financiële ondersteuning van zendingswerkers en organisaties;
d. jeugd- en kinderwerk;
e. het houden van Bijbelstudiesamenkomsten;
f. het houden van gebedssamenkomsten;
g. het geven van Bijbels onderwijs;
h. het verlenen van pastorale zorg;
i. alle andere wettige en passende middelen.
Artikel 4
Leden
1. Leden der gemeente zijn zij, die:
a. tot persoonlijk geloof in Jezus Christus zijn gekomen en de Bijbel als de grondslag voor hun leven
hebben aanvaard; en
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de geloofsbasis van de gemeente onderschrijven; en
zich bij het leiderschapsteam hebben aangemeld en als zodanig zijn aangenomen.
Het lidmaatschap van de gemeente eindigt door:
overlijden van het lid;
opzegging door het lid;
opzegging namens de gemeente.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de gemeente dient schriftelijk te
geschieden.
Opzegging namens de gemeente geschiedt bij besluit van het leiderschapsteam. Van dit besluit
worden de gemeente en het betrokken lid in kennis gesteld.
Opzegging namens de gemeente kan geschieden indien:
een lid ophoudt of heeft opgehouden de in het eerste lid genoemde principes te onderschrijven;
van de gemeente op Bijbelse gronden redelijkerwijs niet meer kan worden gevergd het
lidmaatschap te laten voortduren hetgeen het geval kan zijn, wanneer het lid ten opzichte van de
in de gemeente geldende maatstaven duidelijk afwijkende leringen propageert en/of bij immoreel
of onchristelijk gedrag binnen of buiten de gemeente.
Het leiderschapsteam is bevoegd vast te stellen, dat het lidmaatschap van een lid is beëindigd.
Voor gemeenteleden met een onderwijzende of geestelijk leidinggevende taak geldt dat zij
volwassen gedoopt moeten zijn.

Artikel 5
Geldmiddelen
De geldmiddelen van de gemeente bestaan uit: bijdragen der leden, erfstellingen, legaten, giften en
overige baten.
Artikel 6
Leiding; leiderschapsteam
1. Het kerkgenootschap wordt bestuurd door een leiderschapsteam, bestaande uit tenminste twee
oudsten en één diaken. Het leiderschapsteam is belast met het bestuur van de gemeente.
Alleen leden van de gemeente die gedoopt zijn in water op grond van hun getuigenis, kunnen als
lid van het leiderschapsteam worden gekozen.
Het leiderschapsteam benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester.
2. Nieuwe leden van het leiderschapsteam zijn lid van de gemeente, worden voorgedragen door het
leiderschapsteam aan de leden van de gemeente en worden, tenzij er gegronde bezwaren worden
ingebracht, bevestigd in een dienst op zondag. Als richtlijn voor de benoeming van oudsten en
diakenen, geldt hetgeen de Bijbel hierover zegt in Titus 1 verzen 5 tot 9, respectievelijk 1
Timotheüs 3 verzen 1 tot 13 en 1 Petrus 5 verzen 1 tot 3.
3. Oudsten en diakenen worden benoemd voor de tijd van vier jaar, en zijn na afloop van deze
periode herbenoembaar. Desgewenst kan deze herbenoeming stilzwijgend plaatsvinden.
4. Een lid van het leiderschapsteam kan te allen tijde zijn functie neerleggen. Voorts eindigt het
lidmaatschap van het leiderschapsteam door verloop van de zittingsduur, door overlijden of door
ongevraagd ontslag.
5. Ontslag uit het leiderschapsteam kan plaatsvinden op basis van een unaniem besluit van de
overige leden van het leiderschapsteam, indien:
a. op grond van de Bijbel de wandel van het betreffende lid onbetamelijk wordt geacht;
b. indien het betreffende lid in strijd handelt met de belangen van de gemeente in haar geheel of van
een of meer van haar leden in het bijzonder;
c. wegens andere zwaarwegende redenen.
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Artikel 7
Bevoegdheden leiderschapsteam
1. Het leiderschapsteam vertegenwoordigt het kerkgenootschap in en buiten rechte. De voorzitter en
de secretaris gezamenlijk dan wel de voorzitter en de penningmeester gezamenlijk
vertegenwoordigen de gemeente eveneens in en buiten rechte en zijn na een besluit door het
leiderschapsteam daartoe bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen welke het
leiderschapsteam in het belang van de gemeente acht.
2. Het leiderschapsteam kan voorts volmacht verlenen aan één of meer (andere) oudsten en/of
diakenen, alsook aan derden, om het kerkgenootschap binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen.
3. Het leiderschapsteam behoeft voor het (doen) verrichten van de volgende rechtshandelingen
voorafgaande toestemming van de ledenvergadering:
a. verkoop, koop en hypothecaire bezwaring van registergoederen;
b. het aangaan van leningen zowel ten behoeve als ten laste van de gemeente;
c. het samensmelten met andere kerkgenootschappen en/of geloofsgemeenschappen.
4. Besluiten als bedoeld in lid 3 worden genomen in de ledenvergadering met een meerderheid van
ten minste drie/vierde gedeelte van de geldige uitgebrachte stemmen
5. Ook voor andere zaken kan de gemeente om advies gevraagd worden, zulks ter beoordeling van
het leiderschapsteam.
Artikel 8
Vergaderingen leiderschapsteam
1. Het leiderschapsteam vergadert zo dikwijls dit door het leiderschapsteam of door de voorzitter
nodig wordt geacht maar ten minste twee maal per jaar.
Van de vergaderingen worden notulen bijgehouden door de secretaris. Bij verhindering van de
secretaris wijst het leiderschapsteam uit zijn midden een vervanger aan.
2. Besluiten in het leiderschapsteam kunnen slechts genomen worden met algemene stemmen van
alle oudsten en diakenen (derhalve uitsluitend met unanieme stemmen).
3. Het stemmen bij volmacht is in het leiderschapsteam niet toegestaan.
4. Indien geen eenstemmigheid kan worden bereikt in het leiderschapsteam kan er over de
betreffende aangelegenheid geen besluit worden genomen.
5. Indien een lid van het leiderschapsteam tweemaal achtereen een vergadering van het
leiderschapsteam niet heeft bijgewoond, zal de afwezigheid van dat lid in één van de volgende
vergaderingen van het leiderschapsteam niet tot gevolg kunnen hebben dat vanwege zijn
afwezigheid geen besluiten meer door het leiderschapsteam genomen kunnen worden. In dat geval
zal unanimiteit van stemmen van de andere leden van het leiderschapsteam voldoende zijn om een
besluit te nemen.
Artikel 9
Ledenvergadering
1. Ledenvergaderingen worden tenminste één maal per jaar gehouden en worden geleid door de
voorzitter van het leiderschapsteam. Bij verhindering van de voorzitter wijst het leiderschapsteam
uit zijn midden een vervanger aan.
In de ledenvergadering legt het leiderschapsteam verantwoording af van haar financieel beheer en
wordt de begroting voor het volgende jaar toegelicht en vastgesteld. Tevens wordt door het
leiderschapsteam in de ledenvergadering verslag gedaan van de activiteiten van de gemeente.
2. De ledenvergadering kiest uit haar midden een kascontrolecommissie die aan de ledenvergadering
verslag doet.
3. Besluiten worden met een meerderheid van tenminste drie/vierde gedeelte van de geldige
uitgebrachte stemmen genomen. Stemming over personen geschiedt schriftelijk.
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4. Alleen leden in de zin van artikel 4 lid 1 van zestien jaar en ouder zijn stemgerechtigd en zijn
bevoegd één stem uit te brengen. Het stemmen bij volmacht is niet toegestaan in een
ledenvergadering.
5. Het leiderschapsteam kan ook andere personen dan leden uitnodigen om een ledenvergadering bij
te wonen. De betreffende personen hebben in die vergadering geen stemrecht en zijn slechts
bevoegd om het woord te voeren indien zij daartoe in de gelegenheid worden gesteld door de
voorzitter van de betreffende ledenvergadering.
Artikel 10
Wijziging van de statuten
1. Deze statuten kunnen te allen tijde op voorstel van het leiderschapsteam worden gewijzigd door
een besluit van de ledenvergadering, zulks met een meerderheid van drie/vierde gedeelte van de
geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde gedeelte van de
leden aanwezig is.
Is niet twee/derde gedeelte van de leden in die ledenvergadering aanwezig dan zal een tweede
vergadering worden uitgeschreven, te houden niet eerder dan twee weken na de eerste
vergadering en niet later dan zes weken na de eerste vergadering, waarin besluiten kunnen
worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van de in die
vergadering uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden dat in die vergadering aanwezig is.
2. Het voorstel tot wijziging van de statuten wordt tenminste twee weken vóór de vergadering aan de
leden toegezonden.
Artikel 11
Opheffing of fusie van de gemeente
1. Tot opheffing van de gemeente of tot fusie met een gelijkgezinde gemeente kan op voorstel van
het leiderschapsteam worden besloten door de ledenvergadering, zulks met een meerderheid van
drie/vierde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen.
2. Vereffening geschiedt door het leiderschapsteam, tenzij door de ledenvergadering op voordracht
van het leiderschapsteam één of meer personen worden benoemd als liquidateurs.
3. Het eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan één of meer rechtspersonen of gemeenschappen,
die een doel beogen gelijk of nagenoeg gelijk aan dat van de gemeente, welke door de
ledenvergadering worden aangewezen op voordracht van het leiderschapsteam.
Artikel 12
Slotbepaling
In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het leiderschapsteam.
Samenstelling leiderschapsteam
Bij het tot stand komen van deze statuten is het leiderschapsteam samengesteld als volgt:
1.
2.
3.
4.

Peter van Hoof
Gerard Vonk
Dirk Soepboer
Henk Crezée

oudste
oudste
diaken
oudste

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid

Dalfsen, 21 juli 2011
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