Statuten Jeugdvereniging De Rank
Hier vind je de versie van de statuten van de Hervormde jeugdvereniging te Zegveld,
zoals die in 2005 vastgesteld is. In de statuten staan de uitgangspunten van de
vereniging, de rechten en plichten van de leden en het bestuur en allerlei andere
zaken die kenmerkend zijn voor onze vereniging.
Een papieren versie van deze statuten is te vinden in de archiefkast van de vereniging
en bij de kerkenraad.
NAAM
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam : Hervormde Jeugdvereniging "de Rank" en is
opgericht op 29 september 1968. De vereniging is aangesloten bij de vereniging :
Hervormd Gereformeerde Jeugdbond (HGJB) te Bilthoven.
GRONDSLAG
Artikel 2.
De vereniging erkent de Bijbel als Gods onfeilbaar Woord, in gebondenheid aan de
belijdenisgeschriften, zoals deze door de Nationale Synode in 1618 en 1619 zijn
aanvaard.
DOEL
Artikel 3.
De vereniging stelt zich ten doel haar leden zodanig te vormen, dat zij, geleid door
de Heilige Schrift, hun roeping van Godswege leren verstaan en deze overeenkomstig
hun verantwoordelijkheden op ieder levensterrein in praktijk leren brengen. Zij
verricht haar werk in nauwe samenwerking met, en ten dienste van de plaatselijke
Hervormde gemeente. Mede tot geestelijke vorming van haar leden, geeft de
vereniging daarnaast een belangrijke plaats aan dienstbetoon tot de naaste.
MIDDELEN
Artikel 4.
De vereniging tracht haar doel te bereiken door het houden van verenigingsavonden
en algemene ledenvergaderingen. Tijdens de avonden staat de inhoud van de Bijbel
centraal, bij de bespreking van zowel geestelijke, als actuele sociaal-maatschappelijke
thema's. Hiernaast wordt aan verantwoorde ontspanning en vrijetijdsbesteding plaats
gegeven.

LEDEN
Artikel 5.
Leden van de vereniging kunnen zij zijn, die met grondslag en doel instemmen, en
tenminste zestien jaar zijn. Elk lid ontvangt bij toetreding tot de vereniging een
exemplaar van deze statuten.
BEINDIGING LIDMAATSCHAP
Artikel 6.
Het lidmaatschap eindigt door:
a. vrijwillig bedanken
b. wanbetaling zonder aanwijsbare oorzaak
c. ergerlijk of onchristelijk gedrag
Sub. b en c na bestuursbesluit, waarna de secretaris het lid hierover schriftelijk inlicht.
CONTRIBUTIE
Artikel 7.
De contributie, waarvan het bedrag door het bestuur wordt vastgesteld, of gewijzigd,
is altijd over een heel jaar verschuldigd, en moet voor 1 januari betaald worden. Het
bedrag van de verschuldigde contributie over een verenigingsjaar, wordt voor de
aanvang daarvan aan alle leden bekendgemaakt.
FINANCIEN
Artikel 8.
De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a. bijdragen vanuit de plaatselijke Hervormde gemeente;
b. contributie van de leden;
c. donateursgelden;
d. zo mogelijk of gewenst, subsidie van de plaatselijke overheid;
e. eventueel giften.
BESTUUR
Artikel 9.
1. Het bestuur bestaat uit zoveel leden (oneven aantal), als voor het verrichten van de
werkzaamheden is gewenst. In ieder geval dienen aanwezig te zijn : een voorzitter en
een 2e voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een algemeen adjunct. Als
het bestuur uit meer dan 5 personen bestaat is er naast bovengenoemde functies ook
een 2e secretaris. Elk bestuurslid is na een periode van twee jaar aftredend, waarna hij

of zij zich herkiesbaar kan stellen. Door de secretaris wordt een rooster van aftreden
bijgehouden.
2. In het bestuur kunnen geen zitting hebben: bloedverwanten in de eerste of tweede
graad en echtgenoten.
BESTUURSVERKIEZING
Artikel 10.
1. Een bestuursverkiezing moet schriftelijk, en aan het eind van ieder verenigingsjaar
in een algemene ledenvergadering gehouden worden op de volgende wijze:
In de eerste ronde, waarbij alle leden verkiesbaar zijn, stemt ieder op maximaal het
aantal personen, als het aantal vacatures dat moet worden vervuld. Als iemand de
absolute meerderheid van de stemmen heeft gekregen, dan is diegene verkozen.
Wordt deze meerderheid niet gehaald, of zijn er meer vacatures om te vervullen, dan
volgt er een tweede ronde. Voor deze ronde wordt een lijst gemaakt met die leden,
die in de eerste ronde de meeste stemmen hebben gehaald. Deze lijst bestaat uit
tweemaal het aantal personen als er vacatures zijn.
Mochten er in de eerste ronde meerdere personen zijn met hetzelfde aantal stemmen
en mocht daardoor het aantal gekozen personen boven het aantal van tweemaal het
aantal vacatures uitkomen, dan wordt een tussenronde ingevoerd. In deze
tussenronde moet gekozen worden tussen deze personen, waarbij de
persoon/personen met de meeste stemmen op de lijst komt/komen voor de tweede
ronde.
In de tweede ronde wordt opnieuw gestemd op maximaal het aantal personen als er
vacatures zijn. In deze ronde kan alleen gestemd worden op personen die op de
opgestelde lijst staan vermeld. Gekozen is/zijn degene(n) die in deze ronde de
volstrekte meerderheid van de stemmen heeft/hebben. In het geval van meerdere
vacatures worden deze in de tweede ronde tegelijk gekozen. Bij een gelijk aantal
stemmen is de oudste gekozen. Wanneer in de tweede ronde personen worden
gekozen, die volgens 9.2 niet samen in het bestuur kunnen plaats nemen, wordt
alleen diegene met de meeste stemmen ten opzichte van de andere(n) in het bestuur
gekozen.
2. Voor verkiezing van voorzitter of 2e voorzitter stelt het bestuur een stemadvies op,
zo nodig iemand van buiten de vereniging, nadat de jeugdouderling om advies is
gevraagd. Deze heeft dan in geval van twijfel de mogelijkheid om vooraf de
kerkenraad te raadplegen. Voor verkiezing van voorzitter of 2e voorzitter en voor
herverkiezing wordt in een algemene ledenvergadering door de leden schriftelijk
gestemd op de persoon in kwestie. Deze is verkozen wanneer hij of zij de volstrekte
meerderheid van de stemmen heeft. Wanneer deze meerderheid bij het stemmen
voor een voorzitter of 2e voorzitter niet behaald wordt, wordt een nieuw stemadvies
opgesteld.
FUNCTIES

Artikel 11.
De voorzitter leidt de vergadering, waakt voor de naleving van de statuten, roept met
de secretaris minstens twee keer per jaar het bestuur bijeen, en is dit verplicht,
wanneer tenminste eenderde van de leden dit verlangt. De voorzitter draagt, met de
andere bestuursleden, zorg voor een tijdige programmering van de vergadering en
verenigingsavonden.
De 2e voorzitter vervangt de voorzitter bij afwezigheid.
De voorzitter of 2e voorzitter leidt de verenigingsavonden.
De secretaris maakt de notulen van de bestuursvergaderingen, voert de
correspondentie en draagt zorg voor het archief. Jaarlijks maakt de secretaris een
jaarverslag, waarin de toestand van het verenigingswerk beschreven staat en stuurt
een kopie van dit jaarverslag samen met het financieel jaarverslag van de
penningmeester en de daarbij behorende verklaring van de kascommissie aan de
jeugdouderling.
Wanneer een 2e secretaris deel uitmaakt van het bestuur, neemt deze de taak van het
notuleren over van de secretaris. Deze 2e secretaris vervangt de secretaris bij
afwezigheid.
De penningmeester heeft het beheer over de inkomsten en uitgaven van de
vereniging, zorgt ervoor dat periodieke uitgaven op tijd gedaan worden en dat
andere noodzakelijke uitgaven na overleg met het bestuur gedaan worden. De
financiën worden zorgvuldig bijgehouden en aan het einde van het seizoen
samengevat in het financieel jaarverslag.
De algemeen adjunct moet te allen tijde elk van de andere bestuursleden kunnen
vervangen of bijstaan, als de noodzaak hiertoe ontstaat.
KASCONTROLE
Artikel 12.
Voor het einde van elk verenigingsjaar dient door mondelinge stemming een
kascommissie bestaande uit twee leden, welke geen deel van het bestuur mogen
uitmaken, gekozen te worden. De commissie onderzoekt de rekening en
verantwoording van het bestuur over het aflopende verenigingsjaar en voegt een
door beide leden ondertekende verklaring van hun bevindingen bij het jaarverslag
van de penningmeester.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 13.
De artikelen 2, 3, en 13 kunnen niet gewijzigd worden, zonder ontbinding van de
vereniging ten gevolge te hebben. Bij stemmingen voor het veranderen van de
andere artikelen van dit reglement moet tenminste tweederde van het totaal aantal
leden aanwezig zijn op de daartoe bijeengeroepen algemene ledenvergadering.

Voordat wijziging in statuten plaatsvindt, dient de plaatselijke kerkenraad van de
Hervormde Gemeente hiervan in kennis gesteld te worden. Bij ontbinding van de
vereniging worden haar bezittingen en bescheiden tijdelijk aan het plaatselijke
college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente overgedragen, tot er
weer een Hervormde Jeugdvereniging is opgericht met eenzelfde doel en grondslag,
dit ter beoordeling van de plaatselijke kerkenraad van de Hervormde Gemeente.
Wordt binnen vijf jaar zon vereniging niet opgericht, dan kan de tijdelijke beheerder
naar goedvinden met de bezittingen handelen.
STEMMINGEN
Artikel 14.
Besluiten kunnen slechts met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen
worden genomen. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.
Staken de stemmen na gehouden tweede, vrije stemming en een daarop gevolgde
herstemming, dan wordt bij zaken het voorstel verworpen geacht en bij personen, na
overleg met de betrokkenen, de oudste in jaren gekozen.
DUUR
Artikel 15.
Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het volgende
jaar.
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 16.
Als algemene ledenvergadering wordt aangemerkt: een vergadering, die als zodanig
vastgesteld, tenminste twee weken van tevoren en onder toelichting van de redenen
tot deze bijeenroeping aan alle leden bekend gemaakt is.
COURANK
Artikel 17.
De vereniging treedt op twee manieren naar buiten. Ook bij deze uitgaven is de
grondslag van de vereniging bepalend. Het bestuur is verantwoordelijk voor de
inhoud van beide uitgaven. Dit zijn:
1. De Courank, het verenigingsblad. Verdere bepalingen van de krant zijn opgenomen
in haar eigen kader.
2. Courank.nl, de website. Verdere bepalingen van de website zijn opgenomen in het
kader van de website.
GEBREKEN

Artikel 18.
In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van d.d. 3 april 2005
w.g. Mirjam de Bruijn, voorzitter
w.g. Jaap Burggraaf, secretaris

