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Vereeniging tot Ondersteuning
- van rustende Voorgangers -

,,voopzopa"
Gevestigd te 's-Grastenhage,

Statuten

en

Huishoudelijh Reglement.
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Aan hen, die de Vereeniging bij testamen-
taire beschihhing wenschen te gedenhen,
wordt herinnerd, dat de naam der Ver-naam

eeniging is : Vereeniging totoï«5ersteuning
van rusteïu5e Voorgangers ,,Voorzorg",
geuestigó te 's-Cirauenhage.
van rusteïu5e
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AÏtïhel 1.

De vereeniging draagt den naam van Ver-
eeniging tot o-ndersteuning van rustende 'Joor-
gangers ,,Voorzorg".

Zijn is gevestigá te 's-füavenhage en wordt
opgericht voor den tijd van negen en twintig
jaren en elf maanden, aanvangende op den
'datum van oprichting zijnde 3 September 1913.

Doel.

Art. 2.

De vereeniging stelt zich ten doel financieelen
steun te sierleenen :

a. aan voorgangers van bij de vereeniging
aangesloten in Nederland gevestigde Gemeenten
van Gedoopte Christenen (Baptisten), die wegens
invaliditeit hun ambt niet mee; hunnen siervullen ;

b. aan weduwen van voorgangers van bij de
vereeniging aangesloten gemeenten.

Met voorgangers worden in deze statuten
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bedoeld de zoodanigen, die zich uitsluitend of
bijna uitsluitend aa'; den geestelijhen arbeid
der gemeente wijden, behoudens bijzondere ge-
vallen, te beoor«3eelen door het comité.

Lidmaatschap.
Art. 3.

Lid van deze vereeniging han alleen zijn elhe
Gemeente van Gedoopte Cfüistenen (Baptisten),
mits bevoegd als rechtspersoon op te treden,
die instemt met art. 2 en voldoet aan art. '1.
De aanvrage geschiedt aan den secretaris. Het
comité neemt-zoo spoedig mogelijh in deze
eene beslissing.

Verplichtingen van het lidmaatschap.
Art. '1.

Elhe deelnemende gemeente is verplicht eene
jaarlijhsche contributie te betalen, van zooveel
föaal vijftig centen als het aantal harer leden
bedraagt.

Einde van het lidmaatschap.
Art. 5.

de 'vereeniging gaatHet lidmaatschap
teloor:

a. door schriftelijh bedanhen ;
b. door ts»ee achtereenvolgende jaren in ge-

brehe blijven van betalin6 der verschuldigde
contributie.
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VerlSes van aanspraah.
Art. 6.

Alle aanspraah van een lid op restitutie der
gestorte geladen of op de eigendommen der
vereeniging vervalt bij beëiÏÏaiging van het
lidmaatschap.

Comité.

AÏt. 7.

De vereeniging tÏeedt handelend op door
middel van een- comité, dat bestaat uit een
afgevaardigde van elhe aangesloten gemeente
va-n 50 le'aen of" minder, twee afgevaardigden
van 50 tot 100 en drie afgevaaföigden van eene
aangesloten gemeente van meer dan l00leden.

DÍt comité- hiest uit zijn midden een dage-
lijhsch bestuuÏ' van minstens drie leden, die
onderling de functies verdeelen. Voorgangers
van gemeenten syor«3en niet als afgevaardigden
toegelaten.

Toegevoegde leden.
Art. 8.

Het comité heeft het recht raadgevende per-
sonen aan zich toe te voegen, die echteÏ geen
stemrecht hebben en niet voor een bestuurs-
zetel in aanmerhing homen.

Financiën.
Art. 9.

De gelden der vereeniging syordenverhregen
door :
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a. de verplichte bijdrage volgens art. 4;
b. schenhingen ;
c. collecten, indien deze door het comité

noodig geacht worden.
uitheeringen.

Art. 10.

Elhe aangesloten gemeente han aanspraah
mahen op eene jaarlijhsche uitheering :

a. aan haar voorganger, indien deze door
hoogen leeftijd (70 jaar) of door invaliditeit
tot zijn diensi ongeschiht syordt geacht, zoowe}
door de betrohhen gemeente als door het comité ;

b. aan de sg=:ïex3uwe van haar voorganger.
Het bedrag van deze uitheeringen wordt door

het coÏÏ'lité bepaald, welhe bepaling elh jaar
han herzien worden.

wordt genomen met minstens a'/4 deÏ- uitgebrachte
stemmen.

Bij ontbinding vervallen de bezittingen, met
inachtneming van artihel 1?02 BurgerlÍjh Wet-
boeh, aan de unie van Gemeenten van Ge-
doopte Cfüistenen, gevestigd te Deventer.

Wijzigingen.
Art. 13.

Veranderingen in deze statuten hunnen alleen
geschieden met instemming van minstens 913
van het aantal stemgerechtigde leden, behoudens
nadere Koninhlijhe goedheuring.

Huiihoudelijh Reglement.
í

Art. 11.
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Waarin deze statuten niet voorzien, voorziet
een huishoudelijh reglement, in overeenstemming
met deze statüten opgemaaht.

Ontbinding.
Art. 12.

De vereeniging is van rechtswege ontbonden
wanneer het ledental is gedaald tot drie leden.

Zii han ooh ontbonden worden wanneer een
desbetreffend besluit door de ledenvergadering
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Huishoudeliih Reglement.

Vereenigingsjaar.
Artihel 1.

Het vereenigingsjaar loopt van 1 Juli tot 30
Juni. Contributie -over het loopende jaar moet
vóór of op den 31 Mei gestürt worden bij den
Penningm-eester der Vereeniging.

Comitéleden.

Art. 2.

Comitéleden hebben zitting, totdat zij door
hare gemeente door anderen worden vervangen.

Toegevoegde Comitéleden.
Art. 3.

De aan het Comité toegevoegderaadgevende
personen (zie art. 8), s»orden door het Comité
benoemd e'n hebben slechts zitting gedurende het
vereenigingsjaar, waarna zij aftreden, doch ter-
stond heföiesbaar zijn.

Het Bestuur.

Art. 4.

Het Bestuur bestaat uit le en 2e Voorzitter,
le en 2e Secretaris en Penningmeester. Het heeft
zitting voor den tijd van drie jaren, waarna het
aftreedt en terstond heföiesbaar is. Tusschen-
tijdsche bestuursvacatures worden zoo spoedig
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mogelijh aangevuld. Wie in een tusschentijdsche
vac-ature benoemd woföt treedt af op het tijdstip,
waarop zijn voorganger moest aftreden. Een
bestuu-rslid' heeft z"Ítting, zoolang tot het gehozen
bestuurslid zijne functie aanvaafö heeft. Jaarlijhs
op de algemeene vergadering treedt een deÏde
d'eel volgens rooster af.

Veïgaderingen.
Art. 5.

Indien drie of meer bestuursleden of vijí-
gewone comité-leden eene vergadering noodig
achten, moet die door het Bestuur, dat de plaats
b'epaaÏt, vgorden uitgescfüeven. De ledean be-
ho:oren' minstens eene maand te sioÏen schrif-
telijh met de te behandelen onderwerpen in
hennis gesteld te worden. OndeÏ'werpen,-vooraf
aan het Bestuur niet medegedeeld,- behoeven,
indien de Voorzitter zulhs weÏscht, niet voor
eene besprehing te woÏden toegelaterí.

Jaarvergadering.
Art. 6.

Eenmaal per jaar wordt een jaarvergadering
gehoriden. Daartoe hebben toegang alle leden
der aan de VeÏ'eeniging deelnemende Gemeenten.
Op deze jaarvergade-ring brengt de Secretaris
verslag uit van den toestand der Vereeniging en
de Penningmeesíer geet"t een financieel overzicht.
Beide verslagen dienen vooraf door het Bestuur
te worden vastgesteld. Een afschrift van deze
verslagen wordt-elhe Gemeente toegezonden. De
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onhosten van deze vergadeÏ'ingen 'woÏdeï'í door
het fonds gedragen.

Aanvrage Lidmaatschap.
Art. 7.

' De aanvraqe geschiedt aan den Secretaris,
onder overleg-ging van een afschri'ft der Statuten
van de aanvragende Gemeente.

Het Comité-neemt zoo spoedig mogelijh in
deze een beslissing.

Aanvrage van jaarlijhsche uitheering.
? Art. 8.

De aanvrage moet scfüifteliih geschieden dooÏ
de betrohhen-Gemeente, onder overlegging van
de volgende bescheiden:

a. een geboorte-ahte;
b. eene"vei-hlaring van de Gemeente, dat de

betÏ'ohhen Voorganger ongeschiht han geacht
worden voor zijn arbeid;

c. eene verhfüing van een geneeshundige, dat
de Voorganger invalide is;

ó. eene vefölaring van overlijden, indien de:
aanwage ten behoeve der «e«3uw'e svordt gedaan.

Het -bedrag der uitheering vgorát met toe-
stemming van minstens 2/S der ter vergadering
aanwezige Comitéleden v'astgesteld.

uitheeringen.
Art. 9.

llitheeringen geschieden om de drie maanden,
op overlegging-van eene verhlaring de vitae.
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uitheeringen aan Weduwen worden gestaaht,
bij het weder in het huwelijh treden.

Belegging der gelden.
Art. 10.

De gelden der Vereeniging moeten solide
worden belegd, doch nimmer Ïn in speculatieve
fondsen.

Art. 11.

Waarin dit Reglement niet voorziet, voorziet
het Comité met volstÏ'ehte meerderheid. Besluiten
betreffende financieele aangelegenheden zijn van
hracht, syanneer ze met eene-meerderheid van
minstens 2/,. der stemmen zijn aangenomen.

Art. 12.

Wijzigingen in dit Reglement hunnen alleen
geschieden- met volstrehte meerderheid van
stemmen, uitgezonderd art. 11 en 12.

Aldus vastgesteld den 21 Mei 10IA
en gewiizig-d, 9 Augustus 1'»21.

HET BESTutÏR:

J. G. OLIJSLAGER lste l)oorz.
-K. DE BOER, 2óe VooÏz.
C. J. LOuW, lste Secretaris.
K. DRENT, 2óe 5ecreta'tis.
S. HOuKES, Penningm.
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