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Statuten Hersteld Hervormde Jeugdvereniging ‘Nathánaël’

ARTIKEL 1. NAAM
De naam van de Jeugdvereniging is: Hersteld Hervormde Jeugdvereniging ‘Nathánaël’, opgericht op 4
november 2006 te Middelharnis.

ARTIKEL 2. GRONDSLAG
De Jeugdvereniging heeft als grondslag de Bijbel, samengevat in de drie formulieren van enigheid: de
Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelberger Catechismus en de Dordtse Leerregels.

ARTIKEL 3. DOEL
Het doel van de Jeugdvereniging is om door middel van samenkomsten van jongeren uit de Hersteld
Hervormde Gemeente Middelharnis-Sommelsdijk te onderzoeken wat de Bijbel leert en dat toe te passen in
het dagelijkse en persoonlijke leven.

ARTIKEL 4. WERKWIJZE
4.1
Tijdens samenkomsten wordt aan bovengenoemd doel vormgegeven door gebed, zang, gesprek en
meditatie vanuit de Bijbel. Eveneens zal een deel van de bijeenkomsten besteed worden aan het gezellig
samen zijn, zoals dat bij gedoopte en belijdende jongeren past. Mede om daardoor de band met elkaar te
verstevigen.
4.2
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
4.3
Ieder jaar wordt voor 1 juni de ledenvergadering belegd, waarin door het bestuur mededelingen worden
gedaan over de toestand en de werkzaamheden van de Jeugdvereniging. Daarnaast kunnen op voorstel van
het bestuur door de vergadering besluiten worden genomen en worden zonodig bestuursverkiezingen
gehouden.

ARTIKEL 5. LEDEN
5.1
Leden van de Jeugdvereniging kunnen zijn jongeren die tenminste de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt en
instemmen met het Doel en de Grondslag van de Jeugdvereniging zoals omschreven in artikel 2 en 3.
5.2
Ieder lid betaalt een jaarlijks door de ledenvergadering vast te stellen contributie.
5.3
Het lidmaatschap vervalt:
a. bij overlijden;
b. wanneer men zijn/haar contributie niet betaalt;
c. wanneer men niet langer instemt met het Doel, Grondslag en Werkwijze van de Jeugdvereniging;
d. na schriftelijke opzegging (minimaal 2 maanden van te voren).
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ARTIKEL 6. BESTUUR
6.1
De Jeugdvereniging heeft een bestuur van vijf leden, dat verantwoording schuldig is aan de Jeugdraad en
aan de Kerkenraad van de Hersteld Hervormde Gemeente te Middelharnis-Sommelsdijk.
6.2
De bestuursfuncties zijn: 1ste voorzitter, 2de voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen adjunct.
6.3
De functie van 1ste voorzitter wordt bekleed door de jeugdouderling, de 2de voorzitter wordt benoemd vanuit
de Jeugdraad. Op elke bijeenkomst is minstens één van hen aanwezig en draagt de verantwoording voor de
orde.
6.4
De overige bestuursleden worden gekozen door en uit Leden.
6.5
Een bestuurslid kan altijd bedanken. Hij/zij blijft in functie tot dat een opvolger is benoemd, tenzij dit niet
binnen drie maanden gebeurt.
6.6
De gekozen leden van het bestuur treden om de 3 jaar af, volgens een door het bestuur op te stellen rooster
en zijn dan herkiesbaar. Als er geen tegenkandidaat wordt ingediend is de persoon automatisch herkozen.
De leden kunnen een tegenkandidaat indienen tot twee weken nadat het aftreden is meegedeeld. Indien
meerdere tegenkandidaten worden ingediend, kiest het bestuur hieruit één tegenkandidaat. Vervolgens zal
door het bestuur een verkiezing worden uitgeschreven.
6.7
Het bestuur kan altijd een vergadering beleggen, zowel van de leden als van het bestuur.
6.8
Bestuursleden dienen dooplid te zijn van de Hersteld Hervormde Kerk.
6.9
De bestuursleden mogen geen verwantschap in de eerste graad hebben (broer/zus).

ARTIKEL 7. OVERIG
7.1
De artikelen 2 en 3 kunnen niet veranderd worden zonder ontbinding van de vereniging tot gevolg te
hebben.
7.2
Alle besluiten in zowel bestuurs- als ledenvergaderingen worden genomen met meerderheid van stemmen.
Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee. Bij staking van stemming over zaken wordt het voorstel
geacht te zijn verworpen. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.
7.3
Het bestuur van de Jeugdvereniging is verplicht binnen veertien dagen een vergadering van leden bijeen te
roepen, nadat tenminste een vijfde deel van de leden hiervoor een schriftelijk verzoek met opgaaf van
redenen heeft ingediend.
7.4
Tot ontbinding van de Jeugdvereniging kan slechts besloten worden op een ledenvergadering, waar ten
minste 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig is, met tenminste 3/4 van de uitgebrachte, geldige
stemmen.
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7.5
Het bestuur kan een voorstel tot statutenwijziging voorleggen aan de Jeugdraad en de Kerkenraad van de
Hersteld Hervormde Gemeente Middelharnis-Sommelsdijk. Na akkoord van Jeugdraad en Kerkenraad zal het
voorstel tot statutenwijziging in stemming worden gebracht onder de leden.
Indien 2/3 van de stemgerechtigde leden een statutenwijziging wenst, is het bestuur verplicht dit voorstel
tot statutenwijziging ter goedkeuring voor te leggen aan de Jeugdraad en de Kerkenraad. Bij akkoord van
zowel Jeugdraad als Kerkenraad geldt het voorstel tot statutenwijziging als aangenomen.
7.6
Eenmaal per jaar zal door het bestuur de Kerkenraad tijdens een kerkenraadsvergadering worden
geïnformeerd over de situatie en de voortgang van de Jeugdvereniging.
7.7
Alle overige zaken worden bij Huishoudelijk Reglement geregeld, dat geen bepalingen mag bevatten in strijd
met de Statuten.
7.8
In gevallen waarin de Statuten of Huishoudelijk Reglement niet voorzien of wanneer er meningsverschillen
bestaan over de uitleg of toepassing ervan, beslissen bestuur en leiding in overleg met de Kerkenraad.

Middelharnis, 4 november 2006

T. Bakker, 1ste Voorzitter

E. de Waard, 2de Voorzitter

H.Driece, Secretaris

J. Bevelander, Penningmeester

A. Koppenaal, Algemeen Adjunct
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