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Naam en zetel ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De kerkelijke stichting draagt de naam ‘Bouwstichting der Unie van Baptisten  -----------------  

Gemeenten in Nederland’. Zij is gevestigd te Amsterdam. De kerkelijke stichting is  -----------  

een zelfstandig onderdeel van het kerkgenootschap der Unie van Baptisten  ----------------------  

Gemeenten in Nederland en bezit als zodanig rechtspersoonlijkheid in de zin van  --------------  

artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend naar  -----------------  

Nederlands Recht. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Doel ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De stichting heeft ten doel te bevorderen, dat voor de arbeid uitgaande van de  ------------------  

Baptisten Gemeenten in Nederland, aangesloten bij de Unie van Baptisten  -----------------------  

Gemeenten in Nederland, doelmatige kerken en andere gebouwen beschikbaar zijn. ----------- 

Zij tracht dit doel te bereiken door: -------------------------------------------------------------------------  

a. het stichten en verwerven van kerken en andere gebouwen, welke dienstbaar ----------------  

kunnen zijn, respectievelijk kunnen worden gemaakt voor bovenomschreven  ---------------  

doel; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b. het verhuren en in gebruik geven, onder welke titel ook, van dergelijke  -----------------------  

gebouwen; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

c. het geven van adviezen met betrekking tot de bouw van exploitatie van bedoelde ---------- 

gebouwen; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

d. het verstrekken van geldleningen. ----------------------------------------------------------------------  

Middelen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De middelen van de stichting worden gevormd door: --------------------------------------------------  

a. het stichtingskapitaal; -------------------------------------------------------------------------------------  

b. schenkingen, erfstellingen en legaten; -----------------------------------------------------------------  

c. vergoedingen terzake van door de stichting verleende diensten; ---------------------------------  

d. alle andere wettige inkomsten. --------------------------------------------------------------------------  

Bestuur -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a. De stichting wordt geleid door een bestuur bestaande uit tenminste vijf leden. ---------------  

b. De leden van het bestuur der stichting worden gekozen door het Bestuur der  ----------------  

Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland, dat tevens het recht heeft het  ------------------  

bestuur uit te breiden en geheel of gedeeltelijk te vervangen door andere  ---------------------  

personen. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

c. Het bestuur verdeelt de werkzaamheden in onderling overleg. -----------------------------------  

d. Het bestuur is bevoegd om onder zijn verantwoordelijkheid het secretariaat en de --------- 

administratie aan één of meer harer leden of andere personen op te dragen  -------------------  

onder door het bestuur vast te stellen voorwaarden, en om zich te laten bijstaan  ------------  

door één of meer adviseurs. ------------------------------------------------------------------------------  



e. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen,  --------------------  

verkopen en bezwaren van onroerende goederen, alsmede tot het verlenen van  -------------  

borgstellingen. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

a. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. ------------------------------------------------------------  

b. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk  -----------------  

handelende bestuurders. -----------------------------------------------------------------------------------  

c. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan  -----------------  

derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te  ---------------------------------  

vertegenwoordigen. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee leden van het bestuur  -----------  

dit wenst (wensen). ----------------------------------------------------------------------------------------  

b. Het bestuur kan in een vergadering slechts geldige besluiten nemen, wanneer  ---------------  

tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.--------------------------------------  

c. Elk der leden van het bestuur heeft één stem. --------------------------------------------------------  

d. Besluiten worden, voorzover het tegendeel niet in de statuten is bepaald,  ---------------------  

genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Stemmen over  ------------  

zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Ongeldige en blanco  ----------------  

stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Indien de volstrekte meerderheid --------- 

niet is verkregen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. -----------------------------------  

e. Aanvragen van bij de Unie aangesloten gemeenten voor het stichten en  ----------------------  

verwerven van kerken en gebouwen en voor het verstrekken van geldleningen  --------------  

worden door het bestuur beoordeeld aan de hand van de statuten en de  -----------------------  

geldende “Richtlijnen” van de stichting. Bij deze beoordeling wordt tevens de  --------------  

vraag betrokken of de aanvraag naar het oordeel van het bestuur rechtstreeks  ---------------  

betrekking heeft op de arbeid van de gemeenten als bedoeld in artikel 2 van deze ---------- 

statuten. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Controle ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 7 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Het bestuur van de Unie van Baptisten Gemeenten heeft het recht de administratie  ------------  

van de stichting te doen controleren. -----------------------------------------------------------------------  

Rekening en verantwoording --------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 8 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De stichting legt jaarlijks aan de Unie rekening en verantwoording af inzake het  ---------------  

gevoerde beheer over het afgelopen boekjaar onder overlegging van een balans en  -------------  

resultatenrekening. Tevens wordt verslag uitgebracht over de vanwege de stichting  ------------  

ingestelde controle van de administratie. ------------------------------------------------------------------  

Statutenwijziging, ontbinding en liquidatie ---------------------------------------------------------------  

Artikel 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a. Een besluit tot wijziging of aanvulling dezer statuten en tot ontbinding kan slechts---------  

worden genomen in een speciaal daartoe belegde vergadering van het bestuur,  --------------  

mits een zodanig besluit door een meerderheid van tenminste vier/vijfde van het  -----------  

aantal bestuursleden wordt genomen en is goedgekeurd door het bestuur van de ----------- 

Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland. --------------------------------------------------------  

b. Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de liquidatie door het bestuur; de  --------------  

bepalingen van deze statuten blijven tijdens de liquidatie zoveel mogelijk van  --------------  

kracht. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c. Na liquidatie zullen de na betaling van alle schulden nog resterende baten,  ------------------  

waarden en rechten toekomen aan de Unie van baptisten Gemeenten in  -----------------------  

Nederland. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Slotbepaling -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

In alle gevallen waarin de statuten niet voorzien beslist het bestuur. --------------------------------  

 


