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Reglement van de Afdeling (naam)
van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in
Nederland.
Concept 3.2 10-12-2018
-Pre-ambule
De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland (VKB) is een
vereniging van en voor kerkrentmeesters in de Protestantse Kerk in Nederland. Doelstelling is
belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering, dienstverlening en kennisdeling op het gebied
van kerkbeheer. In dit afdelingsreglement wordt nader geregeld op welke wijze de
verenigingsdemocratie doorwerkt in de afdelingen, zoals wordt voorzien in artikel 7 lid 4 van de
statuten.
Begripsomschrijvingen.
Artikel 1.
In dit reglement wordt verstaan onder:
1.. de kerk:
de Protestantse Kerk in Nederland
2.. de gemeenten:
de gemeenten zoals bedoeld in ordinantie 2-11 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in
Nederland.
3.. de vereniging:
de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland.
4.. de afdeling:
de in de classis / classes (naam / namen) gevestigde leden van de vereniging
5.. colleges van kerkrentmeesters:
de colleges zoals bedoeld in ordinantie 11-2 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in
Nederland.
6.. ledenvergadering:
de vergadering van de leden van de afdeling.
Doel en identiteit.
Artikel 2.
1.. De afdeling bevordert de behartiging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van nietdiaconale aard van de Protestantse Kerk in Nederland, in het bijzonder door de colleges van
kerkrentmeesters in haar werkgebied.
2.. De afdeling is een afdeling van de vereniging zonder eigen rechtspersoonlijkheid.
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Middelen.
Artikel 3.
De afdeling tracht dit doel te bereiken door:
1.. Het houden van vergaderingen.
2.. Het vermeerderen van kennis door middel van persoonlijke voorlichting over vraagstukken
betreffende de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de kerk en de gemeenten.
3.. Het brengen van zoveel mogelijk eenheid in de uitvoering van de taak van de leden.
4.. Het geven van adviezen en het houden van enquêtes.
5.. Het geven van voorlichting over de organisatie van de kerk en haar organen en commissies.
6.. Andere middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
Leden.
Artikel 4.
1.. De afdeling bestaat uit de volgende leden:
a) Gewone leden, zijnde de colleges van kerkrentmeesters.
b) Buitengewone leden.
c) Ereleden.
2.. Gewone leden van de afdeling zijn de gewone leden van de vereniging zoals bedoeld in artikel 4
van de statuten van de vereniging binnen het werkgebied van de afdeling.
3.. Buitengewone leden van de afdeling kunnen zijn natuurlijke personen en ook rechtspersonen,
die ten doel hebben de behartiging van enig vermogensrechtelijk belang binnen de Protestantse
Kerk in Nederland. Het buitengewone lidmaatschap van de afdeling kan worden verkregen op
schriftelijk verzoek. De beslissing tot al of niet toelating berust bij het bestuur van de vereniging,
conform art. 4 lid 5 van de statuten.
4.. Op voorstel van het bestuur kunnen door de ledenvergadering van de afdeling bepaalde
personen, die zich voor de afdeling bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, worden benoemd tot
ereleden van de afdeling.
5.. Het gewone lidmaatschap van de afdeling wordt verkregen door schriftelijke aanmelding als
gewoon lid van de vereniging.
6.. Bij beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging beëindigt ook het lidmaatschap van de
afdeling.
Geldmiddelen.
Artikel 5.
De jaarlijkse bijdrage voor de afdeling kan op twee manieren door de ledenvergadering van de
afdeling worden vastgesteld. Of het kan – via een percentage - worden afgeleid van de bijdrage die
aan de vereniging, of het kan gesteld worden op een vast bedrag per lid ongeacht de grootte van
de lid zijnde gemeente.
Bestuur.
Artikel 6.
1.. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden, waarbij bij een afdeling die leden uit meerdere
provincies of classes bedient, geldt dat tenminste (aantal) uit het gebied van de classis / provincie
(naam) en tenminste (aantal) uit het gebied van de classis / provincie (naam) afkomstig zijn.
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2.. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en leden. De
functies van secretaris en penningmeester kunnen worden gecombineerd.
3.. Bestuursleden dienen lid te zijn van een tot de Protestantse Kerk in Nederland behorende
gemeente en dienen tevens in de regel lid of oud-lid van een college van kerkrentmeesters dan wel
wijkkerkrentmeester of oud-wijkkerkrentmeester te zijn van één van de bij de afdeling aangesloten
leden.
4.. Bestuursleden kunnen niet tegelijkertijd bestuurslid zijn en zitting hebben in het bestuur van
een commerciële organisatie die binnen de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de kerk
werkzaam is.
5.. De leden van het bestuur worden gekozen door de ledenvergadering van de afdeling uit een
voordracht door tenminste twee leden van de afdeling, schriftelijk ingediend bij de secretaris van
het bestuur, met een kort CV van de kandidaat / kandidaten, uiterlijk drie weken voor de
ledenvergadering waarin de verkiezing zal plaats hebben.
6.. Indien geen voordracht vanuit de leden wordt gedaan, benoemt de ledenvergadering een
bestuurslid naar vrije keuze, eventueel op aanbeveling van het bestuur.
7.. Het bestuur vergadert tenminste vier keer per jaar en verder zo vaak als de voorzitter dat nodig
oordeelt. Op verzoek van tenminste drie vijfde deel van het aantal bestuursleden dient een
bestuursvergadering te worden uitgeschreven.
8.. Ten minste twee keer per jaar vergadert het bestuur met de afgevaardigden van de afdeling
naar de ledenraad van de vereniging.
Artikel 7.
1.. De zittingsduur van elk bestuurslid van de afdeling bedraagt vier jaar. Het bestuur van de
afdeling stelt een rooster van aftreden op.
2.. In beginsel vangt het lidmaatschap aan en vindt het aftreden plaats op de dag van de
ledenvergadering die in het voorjaar wordt gehouden.
3.. Aftredende bestuursleden zijn ten hoogste één maal herbenoembaar. Op verzoek van het
bestuur van de afdeling kan de zittingsduur van een bestuurslid verlengd worden door de
ledenvergadering. Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven kan dus afgeweken worden
van de bepaling dat een bestuurslid slechts één keer herbenoemd kan worden.
4.. In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk voorzien door de eerstvolgende
ledenvergadering.
Artikel 8.
Het bestuur kiest jaarlijks op de eerste bestuursvergadering na de ledenvergadering in het voorjaar
uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Afgevaardigden ledenraad van de vereniging.
Artikel 9.
1.. De afdeling vaardigt het aantal afgevaardigden af naar de ledenraad van de vereniging waarin
is voorzien krachtens statuten en/of huishoudelijk reglement van de vereniging.
2.. Afgevaardigden naar de ledenraad van de vereniging dienen lid te zijn van een tot de
Protestantse Kerk in Nederland behorende gemeente en dienen tevens in de regel lid of oud-lid van
een college van kerkrentmeesters dan wel wijkkerkrentmeester of oud-wijkkerkrentmeester te zijn
van één van de bij de afdeling aangesloten leden.
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3.. De afgevaardigden naar de ledenraad van de vereniging worden gekozen door de
ledenvergadering van de afdeling uit een voordracht door tenminste twee leden van de afdeling,
schriftelijk ingediend bij de secretaris van het bestuur, met een kort CV van de kandidaat /
kandidaten, uiterlijk drie weken voor de ledenvergadering waarin de verkiezing zal plaats hebben,
met dien verstande dat tenminste één van de afgevaardigden naar de ledenraad ook lid is of wordt
van het afdelingsbestuur, conform art 8 lid 5 van de statuten van de vereniging..
4.. Indien geen voordracht vanuit de leden wordt gedaan, benoemt de ledenvergadering een
afgevaardigde naar de ledenraad van de vereniging naar vrije keuze, eventueel op aanbeveling van
het bestuur.
5.. De afgevaardigden naar de ledenraad van de vereniging bezoeken de ledenvergaderingen van
de afdeling. Zij hebben, als zij niet ook als bestuurslid of als gewoon lid de vergadering bezoeken,
een adviserende stem.
6.. Afgevaardigden naar de ledenraad van de vereniging vergaderen ten minste twee maal per jaar
met het bestuur van de afdeling.
7.. Afgevaardigden naar de ledenraad van de vereniging dienen in de vergaderingen van de
ledenraad het gevoelen van hun afdeling ten aanzien van de te behandelen onderwerpen helder
kenbaar te maken. Zij stemmen echter zonder last en ruggespraak, gehoord hebbend de
beraadslaging ter vergadering.
8.. Afgevaardigden naar de ledenraad van de vereniging leggen in de eerstkomende
ledenvergadering van hun afdeling verantwoording af over hun stemgedrag in de ledenraad.
Vergaderingen.
Artikel 10.
1.. Ledenvergaderingen dienen tenminste twee maal per jaar te worden gehouden. In de
ledenvergadering in het voorjaar vinden behandeling van de jaarstukken van de afdeling plaats en
de benoeming van bestuursleden. Ook vindt er behandeling van beschikbare beleidsdocumenten
van de vereniging plaats en de benoeming van afgevaardigden van de afdeling naar de ledenraad
van de vereniging. In de ledenvergadering in het najaar vindt in ieder geval behandeling van
beschikbare beleidsdocumenten van de vereniging plaats. Behandeling van beleidsdocumenten van
de vereniging dient plaats te vinden in aanwezigheid van in ieder geval twee derde deel van het
aantal afgevaardigden van de afdeling naar de ledenraad van de vereniging. In de uitnodiging voor
een ledenvergadering worden te behandelen onderwerpen en eventuele kandidaatstellingen
vermeld.
2.. In verband met omvang van het werkgebied zal het bestuur een plaats van vergaderen kiezen
die zo centraal mogelijk is gelegen.
3.. Het bestuur belegt een buitengewone ledenvergadering indien het dit nodig acht. Het bestuur is
verplicht een buitengewone ledenvergadering uit te schrijven, indien tenminste vijf gewone leden
daartoe een met redenen omkleed schriftelijk verzoek bij het bestuur indienen. De vergadering
dient te worden gehouden binnen twee maanden na ontvangst van het betreffende verzoek.
4.. De agenda voor de vergaderingen van de regionale afdeling wordt aan alle leden tenminste drie
weken van te voren toegezonden. Tijdens de vergadering ingediende voorstellen kunnen alleen dan
direct worden behandeld, indien tenminste twee derde van de op de vergadering aanwezige
gewone leden zich voor die behandeling hebben verklaard en de helft van de leden aanwezig is. Is
dit niet het geval, dan worden deze voorstellen in de eerstvolgende vergadering behandeld.
5.. Van alle in de vergadering genomen besluiten wordt binnen zes weken kennis gegeven aan het
bestuur van de vereniging.
6.. Het bestuur kan streekbijeenkomsten beleggen.
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Artikel 11.
1.. In de ledenvergadering in het voorjaar brengt de secretaris zijn jaarverslag uit en doet de
penningmeester rekening en verantwoording over de afdelingsfinanciën, terwijl ook de
bestuursverkiezing en de verkiezing van afgevaardigden naar de ledenraad van de vereniging
plaatsvinden.
2.. Voor deze vergadering wordt door het bestuur een commissie uit vertegenwoordigers van de
gewone leden benoemd, die de boeken en bescheiden van de penningmeester naziet en daarover
op de ledenvergadering in het voorjaar rapport uitbrengt.
3.. Zowel van het jaarverslag als van de rekening en verantwoording wordt binnen drie weken na
vaststelling daarvan een exemplaar ter kennisneming aan het bestuur van de vereniging gezonden.
Artikel 12.
1.. In de ledenvergadering hebben gewone leden en bestuursleden stemrecht. Buitengewone
leden, ereleden hebben een adviserende stem. Ook afgevaardigden van de afdeling naar de
ledenraad die niet ook bestuurslid zijn of als gewoon lid de vergadering bezoeken, hebben een
adviserende stem.
2.. Elk lid brengt één (1) stem uit.
3.. Het stemrecht in een vergadering wordt uitgeoefend door een vertegenwoordiger van een lid,
daartoe gemachtigd door het college van kerkrentmeesters van dat lid.
Artikel 13.
1.. De ledenvergadering besluit, tenzij in dit reglement anders bepaald, bij volstrekte meerderheid
van de uitgebrachte geldige stemmen.
2.. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Blanco stemmen en stemmen die door de
voorzitter van onwaarde zijn verklaard, worden geacht niet te zijn uitgebracht. Voor een
bestuurslid of een afgevaardigde naar de ledenraad van de vereniging kunnen meerdere
kandidaten worden voorgedragen. Heeft bij een eerste stemming geen van de kandidaten de
volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt opnieuw een vrije stemming plaats. Verwerft ook bij
die stemming geen van de kandidaten de volstrekte meerderheid, dan wordt een herstemming
gehouden over de twee personen die de meeste stemmen verwierven in de laatste vrije stemming
en is hij/zij gekozen, die de meeste stemmen op zich verenigt. Indien de stemmen staken vindt er
één keer een herstemming plaats. Indien ook bij herstemming de stemmen staken, beslist het lot.
3.. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij één of meer leden schriftelijke stemming
wenst / wensen.
4.. Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
5.. Een lid kan zich in de ledenvergadering door een schriftelijke gevolmachtigd ander lid doen
vertegenwoordigen, met dien verstande dat door één lid in totaal niet meer dan één stem bij
volmacht kan worden uitgebracht.
Geschillen.
Artikel 14.
Geschillen in de regionale afdeling worden in eerste aanleg behandeld door het bestuur. Indien dit
niet tot een bevredigende oplossing leidt, worden ze behandeld door de ledenvergadering. Partijen
hebben het recht om, indien de beslissing welke over deze geschillen is genomen, naar hun mening
niet in het belang is van de afdeling, zich te beroepen op het bestuur van de vereniging, dat een
eindbeslissing neemt.
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Onvoorziene omstandigheden.
Artikel 15.
Ten aanzien van zaken waarin dit reglement en – voor zover van toepassing – het huishoudelijk
reglement niet voorzien, gelden de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.
Indien ook deze daarin niet voorzien, beslist het bestuur van de regionale afdeling, gehoord het
bestuur van de vereniging.
Huishoudelijk reglement.
Artikel 16.
Door de ledenvergadering kan een huishoudelijke reglement voor de afdeling worden vastgesteld
en zo nodig gewijzigd. Dit reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met het
afdelingsreglement of de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.
Wijziging reglement.
Artikel 17.
1.. Het reglement van de afdeling kan slechts worden gewijzigd door een besluit van de
ledenvergadering, genomen met tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen.
2.. Voorstellen tot wijziging van het reglement kunnen slechts worden gedaan door het bestuur of
tenminste vijf gewone leden, die deze schriftelijk ter kennis brengen van de secretaris van het
bestuur. De voorstellen moeten in hun geheel worden vermeld op of bij de uitnodiging voor de
ledenvergadering die hierover zal beslissen.
3.. Wijziging van het reglement behoeft vervolgens goedkeuring van het bestuur van de
vereniging.
Ontbinding afdeling.
Artikel 18.
1.. Tot ontbinding van de afdeling kan alleen worden overgegaan krachtens een besluit van het
bestuur van de vereniging, gehoord hebbend de ledenraad van de vereniging, volgens dezelfde
bepalingen als in de statuten van de vereniging voor ontbinding van de vereniging zijn
voorgeschreven.
2.. De vereffening geschiedt door het bestuur van de vereniging. De datum waarop de afdeling
ophoudt te bestaan wordt door het bestuur van de vereniging vastgesteld en aan de leden kenbaar
gemaakt.
3.. Het eindsaldo van de afdeling wordt in de jaarrekening van de vereniging verantwoord.
4.. De boeken en bescheiden van de ontbonden afdeling worden overgedragen aan het bestuur van
de vereniging en worden tenminste zeven jaar bewaard.
Vastgesteld in de ledenvergadering van de afdeling (naam) (datum)

Voorzitter

Secretaris

Goedgekeurd in de vergadering van het bestuur van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk
Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland
op (datum)

Voorzitter

Secretaris

