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1. Algemeen
1.1 Begripsbepaling van ‘aangeslotenen’
Onder ‘aangeslotenen’ worden verstaan de personen die op de zogenoemde ‘Ledenlijst van
de gemeenschap’ staan. Deze lijst wordt jaarlijks, bij voorkeur in de week na Pinksteren,
door het bestuur vastgesteld. De ledenlijst bevat gewone leden, aspirant-leden en ‘leden in
ruste’; alleen de gewone leden hebben stemrecht voor de verkiezing van bestuursleden
(paragraaf 2).
1.2 Samenstelling bestuur
In het bestuur kan één lid zitten dat niet tot de aangeslotenen behoort. Dit lid is bij voorkeur
geen voorzitter. Alleen indien er geen aangeslotenen beschikbaar zijn of bij de verkiezing
niet verkozen worden, kan een kandidaat voorgedragen worden die geen aangeslotene is.
Daarbij beschouwen we in dit kader een aspirant-lid als een aangeslotene, omdat deze
persoon heeft aangegeven lid te willen worden.
1.3 Omvang van het bestuur
Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden: voorzitter, secretaris en penningmeester. Het
bestuur regelt verdere onderverdeling van taken.
2. Verkiezing van bestuursleden
2.1 Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast waarbij in een jaar maximaal een (1)
bestuurslid kan aftreden.
2.2 Het bestuur benoemt in het voorjaar van het jaar waarin verkiezingen moeten
plaatsvinden, een verkiezingscommissie die uit drie personen bestaat. Deze
verkiezingscommissie regelt de verkiezingen en rapporteert aan het bestuur.
2.3 Iedere aangeslotene kan kandidaten voordragen. Ook kunnen kandidaten zichzelf
kandideren.
2.4 Kandidaten dienen zich schriftelijk akkoord te verklaren met de voordracht en de
beoogde functie(s).
2.5 De verkiezingscommissie stelt een stemmingslijst op met per functie de kandidaten in
alfabetische volgorde.
2.6 Alleen de aangeslotenen zijn stemgerechtigd. De verkiezingscommissie beslist of een
stem geldig, ongeldig of blanco is.

1

Stichting Gemeenschap De Hooge Berkt
2.7 Kandidaten worden schriftelijk per functie gekozen bij een normale meerderheid van
stemmen (de helft plus één). Als de stemmen ook na een tweede stemronde staken, treedt
artikel 2.11 in werking.
2.8 Wanneer er voor een functie één kandidaat is, moet een meerderheid van tweederde
van de aangeslotenen een stem hebben uitgebracht en is de persoon gekozen bij een
normale meerderheid van stemmen.
2.9 Bij een tussentijdse vacature benoemt het bestuur de kandidaat die volgens de
verkiezing als tweede in aanmerking kwam; de zittingstermijn van die persoon loopt tot aan
de eerstvolgende verkiezing.
2.10 Als er geen kandidaat is voor een voorgenomen benoeming handelt het bestuur naar
bevind van zaken.
2.11 In zaken waarin de beschreven verkiezingsprocedure niet voorziet, beslist het bestuur.
3. Raad van Advies
3.1 Als waarborg voor competent besturen zorgt het bestuur ervoor dat er een Raad van
Advies blijft ingesteld, bestaande uit ten minste drie personen die specifieke kennis en
kwaliteiten hebben op het raakvlak van kerk en wereld.
3.2 De leden van de Raad van Advies zijn niet als aangeslotene betrokken bij de
gemeenschap. Zij worden benoemd voor een periode van vier jaar met een eenmalige
mogelijkheid van verlenging, tenzij het bestuur anders besluit.
3.3 Het bestuur en de Raad van Advies komen ten minste één keer per jaar bijeen.
3.4 De Raad van Advies geeft gevraagd en ongevraagd advies over kwesties die de
gemeenschap (kunnen) raken.
3.5 Het bestuur rapporteert jaarlijks de aangeslotenen over de contacten met de Raad van
Advies, en noemt daarbij, indien van toepassing, ook de adviezen die niet zijn opgevolgd.
4. De ledenlijst van de gemeenschap
4.1 De ledenlijst van de gemeenschap bevat de namen van de aangeslotenen. Dit zijn
degenen die a. de doelstelling van de gemeenschap onderschrijven (artikel 2 van het statuut)
en b. zich materieel en immaterieel inzetten voor de gemeenschap.
4.2 De Stuurgroep Gastvrijheid nodigt iemand uit om zich aan te sluiten en draagt die
persoon met diens instemming voor aan het bestuur. Het bestuur besluit omtrent het
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lidmaatschap. De aangeslotene bekrachtigt dit door het plaatsen van een handtekening in
het zogenoemde Ledenboek.
4.3 De status van aangeslotene eindigt door opzegging of ontzetting.
4.4 Opzegging vindt plaats door schriftelijke kennisgeving van de persoon in kwestie.
4.5 Ontzetting vindt plaats wanneer de persoon in kwestie naar het oordeel van het bestuur
in strijd handelt met de doelstelling van de gemeenschap en/of de stichting op onredelijke
wijze benadeelt. Het bestuur moet dan eerst de persoon in kwestie horen, en daarna het
besluit beargumenteerd schriftelijk meedelen.
5. Ontbinding en vereffening
Ter uitvoering van artikel 14.5 van de statuten is door het bestuur het volgende bepaald:
5.1 Uitgangspunt bij ontbinding van de gemeenschap is dat de leden die op dat moment
panden van de stichting bewonen, gehuisvest kunnen blijven onder passende condities.
5.2 Bij de jaarlijkse beoordeling van de jaarcijfers zal de externe accountant tevens worden
verzocht te beoordelen of deze cijfers aanleiding geven aandacht te besteden aan de
opheffing van de stichting.
5.3 Na een advies over opheffing wordt bepaald onder welke condities en voorwaarden
voldaan kan worden aan artikel 5.1. Hierbij moet recht worden gedaan aan de missie van de
stichting.
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