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Zaaknummer: 62601.01/AN 
STATUTENWIJZIGING 

(Evangelische Gemeente Enschede) 
 
Vandaag, zevenentwintig augustus tweeduizend twintig, verscheen voor mij, mr. Bas Geert -  
Guichelaar, toegevoegd notaris, hierna te noemen: 'notaris', bevoegd om akten te passeren  
in het protocol van mr. Geert Venema, notaris te Enschede:-------------------------------------------  
de heer mr. Joan Armand Engbert Nijboer, geboren te Avereest op vijf juni -----------------------  
negentienhonderddrieënzeventig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, Hengelosestraat -  
42, 7514 AH Enschede, ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de --------------  
Oudstenraad van het kerkgenootschap: Evangelische Gemeente Enschede, feitelijk -----------  
gevestigd 7513 ZM Enschede, Heidestraat 9, ingeschreven in het handelsregister van de -----  
Kamer van Koophandel onder nummer 08190616, -------------------------------------------------------  
hierna te noemen: ‘het Kerkgenootschap’, welke Oudstenraad bevoegd is de --------------------  
statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. --------------------------------------------------------  
VOLMACHT ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
De volmacht is als bijlage aan deze akte vastgemaakt. ---------------------------------------------------  
De verschenen persoon heeft mij, notaris, het volgende verklaard: ----------------------------------  
INLEIDING ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Het Kerkgenootschap werd opgericht op een januari negentienhonderd zevenenzestig.  
2. De statuten van het Kerkgenootschap zijn voor het laatst gewijzigd bij akte op negen ---  

oktober tweeduizend achttien verleden voor mr. G. Venema, notaris te Enschede. ------  
3. De Oudstenraad van het Kerkgenootschap heeft besloten de statuten te wijzigen, welk  

besluit met meerderheid van stemmen is aanvaard. Hiervan blijkt uit aangehechte ------  
stukken. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. De Oudstenraad van het Kerkgenootschap heeft de verschenen persoon gemachtigd ---  
om deze statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. -------------------------------------  

STATUTENWIJZIGING ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden de statuten met onmiddellijke ingang  
als volgt: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Naam en zetel ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. De Evangelische Gemeente Enschede, hierna te noemen ‘de gemeente’, is een -----------  

kerkgenootschap onder de officiële benaming: ‘Evangelische Gemeente Enschede’. De  
officiële afkorting is: ‘EGE’. -------------------------------------------------------------------------------  

2. De gemeente is gevestigd te Enschede. ---------------------------------------------------------------  
3. De gemeente kan haar activiteiten ook buiten Enschede organiseren of laten -------------  

plaatsvinden. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
4. De gemeente is opgericht op één januari negentienhonderdzevenenzestig en zij is ------  

aangegaan voor onbepaalde tijd. -----------------------------------------------------------------------  
5. Het gemeentelijk jaar en financieel boekjaar loopt van één september van een -----------  

kalenderjaar tot en met eenendertig augustus van het daaropvolgende kalenderjaar. --  
Grondslag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Artikel 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. De gemeente erkent de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde woord van---  

God. Zij aanvaardt het Oude en Nieuwe Testament als grondslag voor geloof en leven -  
en voor het functioneren van de gemeente. ---------------------------------------------------------  

2. De gemeente belijdt Jezus Christus als de Zoon van God en als de Heer, Redder en ------  
Verzoener van de in zonde gevallen wereld. ---------------------------------------------------------  

Doel en middelen --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. De gemeente heeft als doel volgens het Grote Gebod (Mattheüs 22:37-40) en de Grote  

Opdracht (Mattheüs 28:19-20a) een kerk te zijn waar God wordt aanbeden, de leden --  
elkaar in navolging van Jezus liefhebben en de wereld om hen heen dienen. Zij wil ------  
mensen in Enschede en daarbuiten hiertoe bewegen en toerusten. --------------------------  

2. De gemeente geeft dit vorm in samenkomsten en het organiseren van kleine groepen -  
en activiteiten waarin onder andere aanbidding, pastoraat, onderwijs, mentorschap, ---  
gebed, geloofsgroei, persoonlijk contact en praktische hulp centraal staan. ----------------  

3. De gemeente maakt tevens gebruik van overige wettelijke toegestane middelen, --------  
welke in lijn zijn met de visie, identiteit en cultuur van de gemeente. ------------------------  

4. De geldmiddelen van de gemeente bestaan uit alle wettige verkrijgingen en baten. -----  
5. Een voorwaardelijke verkrijging wordt slechts na goedkeuring door het bestuur ----------  

aanvaard. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
6. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van --------------------  

boedelbeschrijving. -----------------------------------------------------------------------------------------  
Bestuur ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. De gemeente wordt bestuurd door oudsten. --------------------------------------------------------  
2. Het oudstenteam wijst uit haar midden een bestuur aan.----------------------------------------  
3. Het bestuur kan haar bevoegdheden delegeren. ---------------------------------------------------  
4. Het bestuur bestaat minimaal uit drie leden. --------------------------------------------------------  
5. Het bestuur is slechts gezamenlijk bevoegd. ---------------------------------------------------------  
6. Het bestuur informeert de leden ten minste jaarlijks over de invulling van het doel en --  

gebruik en toewijzing van de middelen als bedoeld in artikel 3 van deze statuten. --------  
Samenstelling en lidmaatschap van de gemeente -------------------------------------------------------  
Artikel 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Lid van de gemeente zijn zij die op grond van hun geloof in Jezus Christus als lid zijn ----  

toegelaten en de grondslag en het doel van de gemeente onderschrijven en --------------  
respecteren. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Er wordt een ledenregister bijgehouden. -------------------------------------------------------------  
3. Het lidmaatschap van de gemeente eindigt door: --------------------------------------------------  
 a. opzegging door het lid; ------------------------------------------------------------------------------  
 b. uitsluiting door het oudstenteam; ---------------------------------------------------------------  
 c. opzegging door het bestuur; -----------------------------------------------------------------------  
 d. overlijden van het lid. -------------------------------------------------------------------------------  
Benoemingsvergadering -----------------------------------------------------------------------------------------  
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Artikel 6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Indien het voltallige bestuur is afgetreden dan wel op een andere manier niet meer in -  

functie is, kan op verzoek van de leden een benoemingsvergadering bijeen worden -----  
geroepen en georganiseerd. Ieder lid is gerechtigd tot het organiseren van een -----------  
benoemingsvergadering. ----------------------------------------------------------------------------------  

2. De benoemingsvergadering wijst uit haar midden een voorzitter aan. -----------------------  
3. De benoemingsvergadering dient enkel tot benoeming van een commissie van -----------  

minimaal drie leden, die tot taak zal hebben het zoeken naar een aantal kandidaat- -----  
oudsten, benodigd om het bestuur wederom te laten bestaan uit het minimale aantal -  
leden, zoals bedoeld in artikel 4 van deze statuten, alsook de aanstelling daarvan te ----  
faciliteren middels een stemming volgens artikel 7 van deze statuten. -----------------------  

Stemmingen---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Het bestuur en de commissie zoals bedoeld in artikel 6 lid 3 van deze statuten, kunnen  

een stemming organiseren onder de leden. ----------------------------------------------------------  
2. Stemmingen zijn bindend. De uitkomst van een stemming wordt met gewone ------------  

meerderheid van stemmen bepaald, tenzij anders is bepaald in deze statuten. ------------  
3. Leden krijgen gedurende een periode van ten minste drie weken gelegenheid voor het  

uitbrengen van een stem over het wijzigen van de statuten of het ontbinden van de ----  
gemeente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Huishoudelijk Reglement ----------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Het bestuur is bevoegd een huishoudelijk reglement vast te stellen. -------------------------  
2. Het huishoudelijk reglement kan slechts worden vastgesteld of gewijzigd door het ------  

bestuur na een positieve uitkomst van een stemming volgens artikel 7 van deze ---------  
statuten. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Het huishoudelijk reglement kan niet in strijd zijn met de wet of deze statuten.-----------  
Statutenwijziging --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 9 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Wijziging van de statuten komen bij notariële akte tot stand. -----------------------------------  
2. Stemmingen over het wijzigen van de statuten zijn alleen geldig wanneer minimaal -----  

dertig procent (30%) van de leden een stem heeft uitgebracht. --------------------------------  
3. De statuten van de gemeente kunnen slechts worden gewijzigd door het bestuur na ---  

een positieve uitkomst van een stemming volgens artikel 7 van deze statuten, met een  
twee derde meerderheid van stemmen. --------------------------------------------------------------  

Ontbinding en vereffening --------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Het bestuur is bevoegd de gemeente te ontbinden na een positieve uitkomst van een --  

stemming volgens artikel 7 van deze statuten, met een twee derde meerderheid. -------  
2. De gemeente blijft na ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar  

vermogen nodig is. ------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de -  

vereffening door het bestuur met inachtneming van de bepalingen daaromtrent in -----  
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Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. --------------------------------------------------------------------  
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en het -----------------  

Huishoudelijk Reglement zoveel mogelijk van kracht. ---------------------------------------------  
5. Een batig saldo zal worden afgedragen aan een gemeente of instelling, welke met ------  

name in het besluit tot ontbinding moet worden genoemd. Het doel zal in ieder geval--  
in overeenstemming moeten zijn met de grondslag en het doel van de gemeente. -------  

6. In stukken en aankondigingen die van de gemeente uitgaan, moeten dan aan haar ------  
naam worden toegevoegd de woorden: ‘in liquidatie’. -------------------------------------------  

SLOT -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----------------------------------------------------------  
De zakelijke inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. --  
Ook is gewezen op de gevolgen die voor (een van de) partijen uit de inhoud van deze akte --  
voortvloeien. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte ---  
geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van deze akte van de inhoud van de akte te -----  
hebben kennisgenomen en met de inhoud daarvan in te stemmen. ---------------------------------  
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte te Enschede op de datum in het hoofd van  
deze akte vermeld door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, ---------------  
ondertekend. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(Volgt ondertekening). 
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT. 

 

 

 


