STATUTEN
Artikel 1 – Naam en zetel
a. De gemeente is genaamd City Life Church Assen, hierna ook genoemd “de gemeente” en is
gevestigd te Assen
b. De gemeente kan deelnemen aan het civielrechtelijk verkeer en is een rechtspersoon als bedoeld
in artikel 2 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 2 – Doel
De gemeente stelt zich ten doel de verkonding van en het leven naar Gods onfeilbaar woord, zijnde de
Bijbel, zulke in de ruimste zin.
Artikel 3 - Leden
a. Leden van de gemeente zijn zij, die zich als lid hebben aangemeld en door het bestuur zijn
aangenomen;
b. Het lidmaatschap eindigt door overlijden van het lid, door zijn opzegging van het lidmaatschap of,
op voordracht van de voorganger, door opzegging van zijn lidmaatschap door het bestuur, nadat
hij van tevoren in de gelegenheid is gesteld zich te verantwoorden;
c. De leden van de gemeente hebben toegang tot de daartoe opengesteld godsdienstoefeningen en
bijeenkomsten.
Artikel 4 - Vermogen
Het tot verwezenlijking van het doel van de gemeente bestemde vermogen wordt gevormd door:
a.
b.
c.
d.

bijdragen van de leden van de gemeente;
subsidies, giften en donaties;
verkrijgingen krachtens erfstellingen, legaten, schenkingen of lastbevoordeling;
hetgeen op andere wijze wordt verkregen.

Artikel 5 – Bestuur
a. Het bestuur van de gemeente bestaat uit ten minste drie leden, waaronder een voorzitter die
tevens voorganger van de gemeente is en een secretaris;
b. Bestuursleden worden benoemd op voordracht van de voorganger;
c. Een lid van het bestuur kan te alle tijde zijn functie neerleggen. Voorts eindigt het lidmaatschap
door overleden van een bestuurslid, of door ontslag;
d. Een lid van het bestuur kan door de voorganger worden ontslagen, indien op grond van de
Bijbel zijn wandel onbetamelijk wordt geacht, wegens handelingen in strijd met het belang van de
gemeente en wegens andere ernstige redenen, nadat hij van tevoren in de gelegenheid is
gesteld zich te verantwoorden;
e. Een besluit tot ontslag kan slechts genomen worden met eenheid van stemmen, uitgebracht in
een met dat doel bijeengeroepen vergadering van het bestuur, die met uitzondering van de
betreffende persoon voltallig moet zijn. Is in de vergadering als boven vermeld niet het vereiste

f.

aantal leden van het bestuur aanwezig, dan kan besloten worden, dat binnen minimaal twee en
maximaal vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen wordt, waarin alsdan
bedoelde besluiten genomen kunnen worden, ongeacht het aantal aanwezige leden van het
bestuur, mits eveneens met eenheid van stemmen, uitgebracht door alle aanwezige leden van
het bestuur. Het te nemen besluit zal genomen worden op basis van meerderheid van stemmen,
nadat de voorgangers van City Life Church Den Haag zijn gehoord voor advies;
Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de
overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig
bestuur.

Artikel 6 - Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging
a. Het bestuur is belast met het besturen van de gemeente;
b. Het bestuur vertegenwoordigt de gemeente; deze bevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter
of bij diens ontstentenis de secretaris;
c. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of
bezwaren van registergoederen;
d. Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan een of meer van de bestuursleden,
als ook aan derden, voor het vertegenwoordigen van de gemeente binnen de grenzen van die
volmacht;
e. Bij beslissingen of handelingen van importantie, dit waar vermeld in deze staturen en voor het
overige te bepalen door het bestuur, zal het bestuur zich in een ledenvergadering door de leden
van de gemeente laten adviseren;
f. City Life Church Den Haag wordt betrokken bij belangrijke beslissingen door City Life Church
Assen.
Artikel 7 – Bestuursvergaderingen
a. De bestuursvergaderingen worden zo vaak gehouden, zo dikwijls als nodig wordt geacht, maar
minimaal één keer per kwartaal;
b. zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen
geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met
algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en
houden van vergaderingen niet in acht genomen;
c. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de
vergadering zelf haar voorzitter aan;
d. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van
de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn;
e. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de
gelegenheid zijn gesteld hun mening te uiten;
f. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen
grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte
meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen;
g. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.
Artikel 8 - Boekjaar en jaarstukken
a. Het boekjaar van de gemeente loopt van één januari tot en met eenendertig december van
hetzelfde jaar;
b. Het bestuur van de gemeente legt jaarlijks aan de leden van de gemeenterekening en
verantwoording af van het financiële beheer van de gemeente;
c. City Life Church Den Haag is betrokken bij het budgetteren en de financiën van City Life Church
Assen en kan op verzoek financiële inzage vragen;
d. De financiën en de correcte afhandeling daarvan van City Life Church Assen krijgt te allen tijden
de hoogste prioriteit;

e. City Life Church Assen heeft een kascommissie die jaarlijkse de financiën controleert.
Artikel 9 – Huishoudelijke Reglement
a. De gemeente is zelf verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de gemeente. Zij nemen
zelf de beslissingen en zijn financieel autonoom.
b. City Life Church Assen is dochtergemeente van City Life Church Den Haag (moedergemeente).
c. In geval van conflictsituaties binnen het leiderschap van City Life Church Assen, zijn de seniorpastors van City Life Church Den Haag aangewezen om hierin te bemiddelen.
d. Het bestuur is bevoegd een of meerdere reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen
worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
e. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
f. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
g. Op de besluiten tot vaststelling en tot wijziging of te niet doen van reglementen is het bepaalde in
artikel 10 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 10 – Statutenwijziging en ontbinding
a. Het wijzigen van deze statuten of ontbinding van de gemeente kan slechts geschieden, op
voordracht van de voorganger, bij besluit van het bestuur genomen in een vergadering die met
dat doel bijeen geroepen en waar ten minste twee derde van het aantal leden aanwezig is en
genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen
door alle aanwezige leden van het bestuur.
b. Is in de vergadering bedoeld in het vorige lid niet het vereiste aantal leden van het bestuur
aanwezig, dan kan door de voorzitter besloten worden dat binnen minimaal twee en maximaal
vier weken een tweede vergadering bijeen geroepen wordt, waarin alsdan bedoelde besluiten
kunnen worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden van het bestuur, mits genomen
met meerderheid van stemmen. Bij het staken van stemmen beslist de voorzitter.
c. De wijziging van de statuten of de ontbinding van de gemeente is een beslissing van importantie,
overeenkomstig artikel 6 lid e. van deze statuten.
d. Een wijziging van deze statuten treedt niet in werking dan nadat hiervan notariële akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder lid van het bestuur bevoegd.
e. Bij besluit tot ontbinding is het bestuur met de vereffening belast; de bestemming van een
eventueel batig liquidatiesaldo zal besteed worden ten behoeve van een andere algemeen nut
beogende instelling.
Artikel 11 – Slotbepalingen
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de voorzitter. Voor de eerste
maal als bestuursleden zullen optreden:
a. Voorzitter:
Arnoud Sturing, wonende te Assen
b. Penningmeester:
Rolf Scheinhardt, wonende te Assen
c. Secretaris:
Arie Blonk, wonende te Den Helder

