Volle Evangelie Gemeente Kampen
STATUTEN

Artikel 1
1.
2.
3.

Naam en plaats van vestiging

De gemeente draagt de naam "Volle Evangelie Gemeente Kampen", in de statuten
aangeduid als "gemeente".
De gemeente is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid overeenkomstig
artikel 2 van Boek II van het Burgerlijk Wetboek.
De plaats van vestiging is Kampen.

Artikel 2

Doel

Het doel van de gemeente is het herstel van de mens naar het voorbeeld van Jezus Christus en
het zichtbaar maken van het Koninkrijk van God.

Artikel 3

Middelen

Om dit doel te bereiken wordt in de gemeente uitvoering gegeven aan de bijbelse
opdrachten als :
- onderzoek en prediking van het woord van God
- pastorale zorg
- evangelisatie en zending.

Artikel 4
1.
2.

Elke zondag wordt in Kampen een gemeentesamenkomst gehouden.
Op afgesproken tijden, anders dan op zondag, worden op verschillende plaatsen
huiskringen gehouden.

Artikel 5
1.

2.

3.

De samenkomsten

Dagelijks bestuur

Het bestuur van de gemeente berust bij een team, bestaande uit tenminste 7
gemeenteleden. Het team kiest zelf uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.
Binnen het team vormen de voorzitter en de secretaris het dagelijks bestuur.
Het team draagt zorg voor de goede gang van zaken in de gemeente en is belast met de
voorbereiding en uitvoering van besluiten van de gemeentevergadering en met het
beheer van goederen en middelen van de gemeente
a. Van de teamleden treden er periodiek, en tenminste eenmaal per twee jaren, twee af.
b. De volgorde van aftreden wordt bepaald door de lengte van zittingsduur, tenzij men
tussentijds wil aftreden.
c. Aftredende teamleden zijn niet meteen maar pas na een jaar herkiesbaar.
d. In hun plaats worden twee nieuwe teamleden gekozen door de gemeente.

4.

a. De verkiezing van teamleden geschiedt in twee ronden.
b. In de eerste ronde worden alle gemeenteleden in de gelegenheid gesteld per
vacature schriftelijk een stem uit te brengen op één gemeentelid.
c. Met betrekking tot de vier gemeenteleden met de meeste stemmen volgt een tweede
schriftelijke stemronde. De twee gemeenteleden op wie in deze ronde de meeste
stemmen worden uitgebracht zijn gekozen tot teamlid.
5.
In bijzondere gevallen kan de gemeentevergadering, op voorstel van het team,
besluiten af te wijken van de hiervoor beschreven regeling.

Artikel 6
1.
2.
3.
4.

De gemeentevergadering

Tenminste 2 keer per jaar wordt een vergadering van gemeenteleden gehouden, (de
zgn. gemeentevergadering) waar zaken worden besproken die de gemeente aangaan.
De vergadering wordt bijeengeroepen door het team . Dat gebeurt in ieder geval indien
tenminste 10 gemeenteleden daarom verzoeken.
De gemeentevergadering is beslissingsbevoegd inzake alle onderwerpen, die de
organisatie, de financiën en het beleid betreffen.
De gemeentevergadering neemt beslissingen bij gewone meerderheid van stemmen
tenzij in deze statuten anders is bepaald.

Artikel 7

De financiën van de gemeente

1.

De gemeente krijgt haar financiële middelen uit:
de bijdragen van de gemeenteleden
andere wettige inkomsten.
2.
Het beheer van de financiële middelen berust bij de penningmeester.
3.
Eenmaal per jaar brengt de penningmeester een financieel verslag uit.
4.
Het team benoemt elk jaar een kascommissie bestaande uit twee leden van de
gemeente die de boekhouding controleert.
5.
Eenmaal per jaar wordt door de gemeentevergadering een nieuw kascommissielid
benoemd, een ander treedt dan af.

Artikel 8
1.
2.
3.

Statutenwijziging

De gemeentevergadering kan tot wijziging van de statuten besluiten.
Statuten kunnen alleen gewijzigd worden bij tweederde meerderheid van het aantal
uitgebrachte stemmen in een gemeentevergadering.
De gemeentevergadering kan besluiten tot ontbinding van de gemeente.
Bij besluit tot ontbinding wordt door de gemeentevergadering tevens besloten voor
welk doel en op welke wijze het eventueel batig saldo zal worden aangewend.

Artikel 9
1.
2.

Slotbepalingen

In geval van verschil van mening over de uitleg van de statuten beslist de
gemeentevergadering.
In gevallen waarin de statuten niet voorzien, neemt het team zo nodig een voorlopige
beslissing die vervolgens aan de gemeentevergadering ter goedkeuring wordt
voorgelegd

Aldus vastgesteld door de gemeentevergadering op 16 juni 2004.
Door de gemeentevergadering op 16 mei 2014 zijn wijzigingen in
art. 5: 1, art. 5 : 3b en art. 6: 2 goedgekeurd.

