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Naam en zetel 

Artikel 1 

De vereniging draagt de naam: Bond van Zangverenigingen der Gereformeerde Gemeenten. 

Zij heeft haar zetel te Rotterdam.  

 

Grondslag 

Artikel 2 

De vereniging heeft als grondslag Gods Woord en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid. 

De vereniging kiest als richtsnoer voor haar handelen het beginsel, dat de zangkunst dienstbaar behoort te 

zijn aan de verheerlijking van Gods Naam. 

 

Doel en middelen 

Artikel 3 

1. De vereniging heeft tot doel: het bevorderen van de beoefening van de zangkunst. 

2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door: 

a. het bevorderen van de oprichting en instandhouding van koren, die dezelfde grondslag hebben als de 

vereniging; 

b. het versterken van de band tussen haar leden onderling; 

c. het geven van mondelinge dan wel schriftelijke voorlichting en informatie, bij voorkeur d.m.v. de 

jaarvergadering, het bondsblad en de website; 

d. het aanleggen, beheren en in stand houden van een muziek-bibliotheek; 

e. het (doen) uitgeven van muziek; 

f. het organiseren van evenementen, die geen wedstrijdelement beogen. 

 

Duur 

Artikel 4 

De vereniging is opgericht op twintig december negentienhonderd zeven en veertig en is aangegaan voor 

onbepaalde tijd. 

 

Begripsomschrijving 

Artikel 5 

1. In de statuten wordt verstaan onder, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld: 

a. de Bond: de Bond van Zangverenigingen der Gereformeerde Gemeenten; 

b. de statuten: de statuten van de Bond; 

c. het huishoudelijk reglement: het huishoudelijk reglement van de Bond; 

d. de ledenvergadering: de vergadering van het bestuur met haar leden, zoals bedoeld in de artikelen 12 en 

13 van de statuten; 

e. het bestuur: het bestuur van de Bond, zoals bedoeld in artikel 9, lid 1 van de statuten; 

f. het dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de Bond, zoals bedoeld in artikel 9, lid 5 van de statuten; 

g. lid: een bij de Bond aangesloten koor, zoals bedoeld in artikel 6 van de statuten, tenzij uit de tekst van een 

artikel blijkt dat het niet om een koor gaat; 

 h. de kerkenraad: de kerkenraad van een Gereformeerde Gemeente of de kerkenraad van een kerkverband 

waarmee de Gereformeerde Gemeenten een correspondentieband hebben. 

 

2. Tot organen van de Bond worden gerekend: 

a. het bestuur; 

b. de ledenvergadering. 
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Leden 

Artikel 6 

Leden van de Bond zijn: 

a. koren, waarvan grondslag en doel in overeenstemming zijn met grondslag en doel van de Bond, die onder 

toezicht staan van de kerkenraad en die na schriftelijke aanmelding tot het lidmaatschap door het bestuur 

van de Bond zijn toegelaten; 

b. koren die niet voldoen aan alle in lid a omschreven voorwaarden, doch die voor 1 januari 1996 reeds als 

lid waren toegelaten. 

 

Artikel 7 

1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door ontbinding van het lid; 

b. door opzegging van het lidmaatschap door het lid. Dit kan slechts geschieden tegen het einde van een 

boekjaar of onmiddellijk indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 

voortduren. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke voor één december van het betreffende 

boekjaar in het bezit van de secretaris moet zijn. 

De secretaris/penningmeester is verplicht, om de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen. 

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het 

eerstvolgende boekjaar, tenzij het bestuur anders besluit of  redelijkerwijs niet gevergd kan worden het 

lidmaatschap te laten voortduren. 

c. door opzegging van het lidmaatschap namens de Bond. Dit kan tegen het einde van het lopende boekjaar 

geschieden en wel schriftelijk, door het bestuur, met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier 

weken. Redenen hiertoe zijn dat het lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op één 

december niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de Bond heeft voldaan, alsmede wanneer 

het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap van de Bond. 

Opzegging door het bestuur kan onmiddellijk beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer 

redelijkerwijs van de Bond niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

De opzegging geschiedt schriftelijk met opgave van de redenen. 

d. door ontzetting uit het lidmaatschap. Dit kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd handelt 

met de statuten, reglementen of besluiten van de Bond of de Bond op onredelijke wijze benadeelt. 

De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave 

van redenen, in kennis stelt. 

2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een jaar, ongeacht de reden of oorzaak eindigt, blijft niettemin 

de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit. 

3. Binnen een termijn van zes weken na de datum waarop de beslissing tot opzegging of ontzetting genomen 

is, kan een lid een gemotiveerd beroep aantekenen tegen deze beslissing bij de ledenvergadering. Het lid is 

geschorst vanaf de aanvang van de beroepstermijn tot en met de ledenvergadering waarop het beroep zal 

behandeld worden. 

4. Het beroep wordt ingesteld door een schriftelijke kennisgeving aan het bestuur. Het bestuur roept dan een 

ledenvergadering bijeen, zodanig, dat de desbetreffende ledenvergadering binnen acht weken, nadat het 

bestuur de kennisgeving van het lid heeft ontvangen, wordt gehouden. 

5. Een beroep dat na de termijn van zes weken wordt ontvangen door het bestuur, is niet ontvankelijk. 

6. Het besluit van de ledenvergadering naar aanleiding van het in lid 4 ingesteld beroep zal moeten worden 

genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. 

7. Een lid kan zich door onmiddellijke opzegging van het lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit 

waardoor de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard. 
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Inkomsten 

Artikel 8 

1. De inkomsten van de Bond bestaan uit contributies en bijdragen van de leden en donateurs, entreegelden, 

eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en andere baten. 

2. Ieder lid betaalt een contributie waarvan het bedrag, eventueel jaarlijks, door de ledenvergadering -op 

voorstel van het bestuur- wordt vastgesteld. 

De Bond kan bij huishoudelijk reglement verschillende categorieën vaststellen. 

 

Bestuur 1 

Artikel 9 

1.  Het bestuur van de Bond bestaat uit maximaal zeven, maar tenminste vijf door de ledenvergadering 

gekozen personen, in in ieder geval de volgende functies: 

a. een voorzitter; 

b. een secretaris/penningmeester; 

c. een muziekcoördinator; 

d. een zangcoördinator; 

e. een pr-coördinator. 

2. Ter voorziening in de te vervullen plaatsen stelt het bestuur ten behoeve van de ledenvergadering een 

voordracht op van (zo mogelijk) tenminste twee personen voor elke te vervullen plaats. 

3. De taken van de verschillende bestuursleden worden beschreven in het huishoudelijke reglement.  

4. Ieder lid van het bestuur dient op enigerlei wijze een binding met de Bond te hebben anders dan zijn 

binding middels het bestuurslidmaatschap. Ieder lid van het bestuur dient lid of dooplid te zijn van de 

Gereformeerde Gemeenten. 

5. De voorzitter en de secretaris/penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur, waarvan de taken 

worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement. 

6. Ieder lid van het bestuur heeft zitting in het bestuur voor een periode van ten hoogste vijf jaar. Het lid kan, 

behoudens de in lid 7 omschreven uitzonderlijke situatie, maximaal twee maal aansluitend worden herkozen 

door de ledenvergadering.  

7. Onder uitzonderlijke situatie wordt verstaan: een situatie waarbij de continuïteit van het bestuur in gevaar 

komt. Minimaal de helft van de overige bestuursleden dient het eens te zijn met het beroep op deze clausule. 

Daarmee kan de zittingsduur met maximaal één periode verlengd worden. 

8. Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast, waarbij de secretaris/penningmeester en de pr-coördinator, 

alsmede de muziekcoördinator en de zangcoördinator, bij voorkeur niet tegelijk aftredend zijn. 

9. Een bestuurslid dat in een tussentijds ontstane vacature is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop zijn 

voorganger zou zijn afgetreden. 

10. Indien en zodra een lid van het bestuur ophoudt te voldoen aan één of meer der vereisten, door de 

statuten gesteld, houdt hij ook op lid van het bestuur der Bond te zijn. 

11. Ieder bestuurslid kan door de ledenvergadering worden ontslagen met een gemotiveerd besluit, nadat aan 

het betreffende bestuurslid de gelegenheid is gegeven om zich op de ledenvergadering te verantwoorden. Dit 

besluit moet met een meerderheid van de geldige uitgebrachte stemmen worden genomen. 

 

Bestuur 2 

Artikel 10 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de Bond en het gestalte (doen) geven aan de in artikel 3 

genoemde doelstellingen.  

2. De Bond wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe 

aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden, waaronder één lid van het dagelijks bestuur. Zij kunnen 

zich daarbij door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. 
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3. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de secretaris/penningmeester of zijn 

plaatsvervanger voldoende om de Bond te verbinden. 

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van 

overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van 

overeenkomsten waarbij de Bond zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde 

sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 

5. Het bestuur kan slechts rechtsgeldig besluiten nemen in een bestuursvergadering, waarin tenminste de 

helft van de zittende bestuursleden aanwezig is. 

 

Jaarvergadering 

Artikel 11 

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. 

2. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een ledenvergadering (ook wel jaarvergadering 

genoemd) gehouden. Op deze vergadering legt het bestuur verantwoording af van het door haar gevoerde 

beleid d.m.v. het jaarverslag, de balans en een staat van baten en lasten en vindt bestuursverkiezing plaats. 

Verder wordt op deze vergadering het verslag van de vorige jaarvergadering besproken en vastgesteld; alle 

overige voorstellen, die met inachtneming van het bepaalde in de statuten en de reglementen ter tafel zijn 

gebracht, worden besproken en in stemming gegeven. 

Het bestuur legt op de jaarvergadering aan de leden ter goedkeuring voor: de begroting, een voorstel tot 

wijziging -indien noodzakelijk- van de contributie en haar werkplan voor het lopende jaar. 

3. De jaarvergadering benoemt, op voorstel van het bestuur, een commissie van tenminste twee leden, die 

geen deel mogen uitmaken van het bestuur, voor het jaarlijks onderzoek van de rekening en verantwoording. 

De commissie brengt op de jaarvergadering na het betreffende boekjaar verslag uit van haar bevindingen. 

Indien bijzondere boekhoudkundige kennis noodzakelijk is, kan de commissie zich op kosten van de 

vereniging door een deskundige laten bijstaan. 

4. Het bestuur is verplicht om de in lid 3 genoemde commissie alle gewenste inlichtingen te verschaffen, de 

commissie de kas en de waarden van de Bond te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de Bond te 

geven. 

5. Het bestuur is gedéchargeerd indien de leden instemmen met het positief verslag van de in lid 3 genoemde 

commissie. 

6. Indien de instemming wordt geweigerd, benoemt de ledenvergadering een andere commissie bestaande uit 

tenminste drie leden, die een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie 

heeft dezelfde bevoegdheden als de in lid 3 genoemde commissie. 

Deze commissie is verplicht binnen zes weken na de benoeming schriftelijk verslag uit te brengen van haar 

bevindingen aan de ledenvergadering. Indien òf de uitkomst negatief is òf de ledenvergadering niet instemt 

met het verslag, neemt de ledenvergadering zodanige maatregelen als welke in het belang van de Bond nodig 

geacht worden. 

 

Ledenvergadering 1 

Artikel 12 

1. De leden worden minimaal vier weken voor een te houden ledenvergadering schriftelijk uitgenodigd door 

het bestuur. 

2. Het bestuur is bevoegd zo dikwijls een ledenvergadering bijeen te roepen als zij dit wenselijk acht. 

3. Het bestuur is verplicht een ledenvergadering bijeen te roepen na ontvangst van een schriftelijk verzoek 

van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de 

stemmen in de ledenvergadering met opgave van de te behandelen onderwerpen. De ledenvergadering wordt 

belegd binnen een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van dit verzoek. Indien aan het 

verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen na ontvangst geen gevolg wordt gegeven, zullen de 
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verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze, waarop het bestuur de ledenvergadering bijeen 

roept. 

 

Ledenvergadering 2 

Artikel 13 

1. De leden hebben middels hun afgevaardigden, als hierna in lid 2 omschreven, toegang tot de 

ledenvergadering. 

2. Elk lid wordt vertegenwoordigd door een daartoe aangewezen persoon, om dat lid in de ledenvergadering 

van de Bond te vertegenwoordigen. Op verzoek van de voorzitter of de secretaris/penningmeester van de 

Bond dient van de bevoegdheid om het lid te vertegenwoordigen blijk te worden gegeven.  

3. Ieder lid heeft één afgevaardigde en elke afgevaardigde heeft één stem.  

4. Door een lid kan niet worden gestemd krachtens een hem door een ander lid daartoe verleende volmacht. 

5. Een éénstemmig besluit van alle leden na schriftelijke raadpleging door het bestuur geldt als een besluit 

van de ledenvergadering. De secretaris/penningmeester tekent dit besluit aan in het notulenboek en het 

wordt op de eerstvolgende ledenvergadering medegedeeld. 

6. De stemming over personen gebeurt schriftelijk, over zaken kan mondeling gestemd worden. Een 

stemming is, op voorstel van de voorzitter, bij acclamatie mogelijk. 

7. Over al de voorstellen betreffende zaken wordt met één stemming beslist. Een voorstel is aangenomen als 

blijkt dat de meerderheid achter het voorstel staat. 

8. Bij stemming over personen is degene gekozen, die de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen 

op zich heeft verenigd. 

Indien niemand de meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, 

die het grootste aantal der geldig uitgebrachte stemmen en het op een na grootste aantal der geldig 

uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid der 

geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, 

beslist het lot. Geldig uitgebrachte stemmen zijn al de stemmen behalve de blanco stembriefjes en 

stembriefjes, waaraan een naam is toegevoegd. 

9. Een door de voorzitter op de ledenvergadering uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is 

beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, 

wordt een nieuwe stemming gehouden. 

 

Statutenwijziging 

Artikel 14 

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de ledenvergadering, tot welke 

ledenvergadering werd opgeroepen met de mededeling, dat daarin wijziging van de statuten zal worden 

voorgesteld. 

2. Zij, die de oproeping tot de ledenvergadering hebben gedaan, moeten tenminste vier weken voor de dag 

van de betreffende vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk 

is opgenomen, toegezonden hebben aan al de leden. 

3. Zij, die de oproeping tot de ledenvergadering hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag 

der desbetreffende vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk 

is opgenomen, op de website van de Bond publiceren, tot na afloop van de dag, waarop de desbetreffende 

ledenvergadering werd gehouden. 

4. De statuten kunnen gewijzigd worden met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig 

uitgebrachte stemmen. 

5. Het besluit tot aangaan van een fusie kan uitsluitend genomen worden onder de voorwaarden in lid 4 

opgenomen. 

6. Een statutenwijziging treedt in werking nadat deze in een notariële akte is opgenomen. Deze akte dient zo 

spoedig mogelijk na de betreffende ledenvergadering te worden opgemaakt. 
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Huishoudelijk reglement 

Artikel 15 

1. De ledenvergadering geeft in het huishoudelijk reglement nadere regels omtrent het lidmaatschap, de 

toelating, de contributie- en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, het beheer 

en gebruik van de bezittingen der Bond en alle verdere onderwerpen, ten aanzien waarvan een regeling de 

ledenvergadering gewenst voorkomt. 

2. De leden en het bestuur kunnen voorstellen indienen tot wijziging van het huishoudelijk reglement. 

3. Het huishoudelijk reglement mag niet één of meer bepalingen bevatten, in strijd met de statuten. 

 

Onvoorziene gevallen 

Artikel 16 

In alle gevallen, waarin noch statuten noch de reglementen voorzien, beslist het bestuur. 

 

Ontbinding en vereffening 

Artikel 17 

1. De Bond wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de ledenvergadering, genomen met 

tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. 

2. De leden ontvangen minimaal dertig dagen voor de vergadering een schriftelijke uitnodiging waarin het 

voorstel tot ontbinding van de Bond gemotiveerd wordt medegedeeld. 

3. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het 

bestuur. 

4. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de ledenvergadering te bepalen zodanige 

doeleinden, als naar het oordeel van de ledenvergadering met het doel van de Bond overeenstemmen. 

Indien de ledenvergadering, om welke reden ook, geen bestemming van het batig saldo bepaalt, zullen de 

vereffenaars de bestemming van het batig saldo vaststellen. Gedurende de vereffening blijven de statuten en 

reglementen van de Bond voor zoveel mogelijk van kracht. 

 

 

Aldus vastgesteld op haar ledenvergadering van 16 april 2012 en waarvan een akte is opgemaakt op 15 

november 2012. Dit statuut treedt in werking op 16 november 2012 en vervangt daarmee alle voorgaande 

statuten. 

 

 

 

w.g.  

Z.C. Verheij S. Kievit-Markus Mr. J. Wolterink 

Voorzitter Secretaris Notaris 


