Statuten
Van de
Bond van Hervormde Mannenverenigingen
Op Gereformeerde Grondslag

Volledige tekst van de statuten van de stichting: Bond van Hervormde
Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag, gevestigd te Utrecht,
zoals deze statuten luiden na de laatste akte van statutenwijziging op dertien
december tweeduizend éénentwintig (13-12-2021) mr. T.A. van der Pol,
notaris gevestigd te Hoeksche Waard.
De volledige tekst luidt als volgt:
Naam
Artikel 1
De naam van de vereniging is: "Bond van Hervormde Mannenverenigingen
op Gereformeerde Grondslag".
- Behoudens in officiële documenten wordt volstaan met de benaming: De
Hervormd Gereformeerde Mannenbond.
Plaats van vestiging
Artikel 2
De vereniging is gevestigd te Utrecht.
Duur van de vereniging
Artikel 3
De vereniging, opgericht één september negentienhonderd zestig, is met
ingang van heden aangegaan voor onbepaalde tijd.
Grondslag en doel
Artikel 4
De vereniging heeft als grondslag Gods onfeilbaar Woord, zoals beleden
wordt in de belijdenisgeschriften van de Nederlandse Hervormde Kerk, te
weten de Heidelbergse Catechismus, de zeven en dertig artikelen des
geloofs en de vijf artikelen tegen de remonstranten, zijnde de drie
formulieren van enigheid.
Het doel der vereniging is:
a. werkzaam te zijn ten behoeve van reeds bestaande en nog op te richten
Hervormde Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag;
b. leiding te geven bij het onderzoek van Gods Woord en het bestuderen
van de Hervormd Gereformeerde levensbeschouwing.
Artikel 4 bis
Sinds één mei tweeduizend vier wordt de Nederlandse Hervormde Kerk
voortgezet in de Protestantse Kerk in Nederland.
De vereniging houdt zich aan de drie (3) formulieren van enigheid.
Middelen
Artikel 5
Middelen om deze doelstelling te verwezenlijken zijn onder andere:
a. het stimuleren tot oprichting van mannenverenigingen en de
aansluiting bij de vereniging te bevorderen;
b. het beleggen van vergaderingen en samenkomsten tot nut en
opbouw van de mannenverenigingen;
c. het uitgeven van een bondsorgaan en van boeken en
geschriften ten behoeve van de aangesloten verenigingen;;
d. het bevorderen van de samenwerking tussen de
mannenverenigingen onderling;
e. het geven van adviezen en directe en indirecte bijstand aan
verenigingen die daaraan behoefte hebben en het
vertegenwoordigend optreden namens de verenigingen; en

f.

het steunen van activiteiten die voor het bereiken van de doelstelling
bevorderlijk kunnen zijn.

Lidmaatschap
Artikel 6
1. Leden van de Mannenbond kunnen zijn:
a. Hervormd Gereformeerde Mannenverenigingen, waarvan doel en
grondslag niet in strijd zijn met de bepalingen van deze statuten.
b. Personen behorende tot gemeenten waar geen Hervormd
Gereformeerde Mannenvereniging bestaat, mits zij bij hun toelating
schriftelijk verklaren in te stemmen met de bepaling dat
persoonsleden in de vergadering slechts adviserende stem hebben.
Zowel verenigingen als persoonsleden moeten bij toelating onvoorwaardelijk
instemming betuigen met het doel en de grondslag van de vereniging.
Voorzover in deze statuten wordt gesproken van "lid" of "leden" dienen
daaronder te worden verstaan zowel de aangesloten verenigingen als de
persoonsleden, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.
Personen die zich ten opzichte van de vereniging op de ene of andere wijze
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen door het bestuur ter
benoeming als erelid aan de algemene ledenvergadering worden
voorgedragen.
2. Het lidmaatschap van de Bond wordt aangevraagd bij de secretaris van
het bestuur, waarna het bestuur over de aanvraag beslist.
3. Bij niet toekenning van het lidmaatschap door het bestuur is beroep
mogelijk op de algemene ledenvergadering. In geval van beroep op de
algemene ledenvergadering wordt door deze een commissie van vijf
personen benoemd, die, alle partijen gehoord te hebben, een bindende
uitspraak doet.

c.

Beëindiging van het lidmaatschap
Artikel 7.
1. Het lidmaatschap van de Mannenbond wordt beëindigd door:
a. opzegging door het lid;
b. opheffing van de betreffende mannenvereniging welke als lid stond
ingeschreven;
opzegging namens de vereniging, door het bestuur, welke kan
geschieden wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de

d.

2.

vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld als ook
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap langer te laten voortduren;

ontzetting door het bestuur, het lid gehoord, als dit door woord of
daad er blijk van geeft te handelen in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten der vereniging of op onredelijke wijze de
vereniging benadeelt;
e. overlijden van het persoonslid.
Leden die door het bestuur zijn ontzet hebben recht van beroep op de
ledenvergadering der vereniging. Deze benoemt in alle gevallen een
commissie van vijf leden, die, alle partijen gehoord, een bindende
uitspraak doet.

Rechten en plichten van de leden
Artikel 8
1. De leden van de vereniging hebben recht tot:
a. het bijwonen van ledenvergaderingen;
b. het verkiezen van bestuursleden met inachtneming van hetgeen in
artikel 6 lid 1b is bepaald;
c. het doen van voorstellen.
2. De leden zijn verplicht tot het betalen van een jaarlijkse contributie
waarvan het minimum bedrag jaarlijks door het bestuur wordt
vastgesteld, gehoord hebbende de ledenvergadering.
Wanneer dit naar het oordeel van het bestuur dringend noodzakelijk is,
kan door het bestuur gehele of gedeeltelijke vrijstelling van
contributiebetaling worden verleend.
Geldmiddelen
Artikel 9
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies van de leden;
b. vrijwillige bijdragen;
c. erfstellingen en legaten;
d. collecten;
e. baten van het uitgeven van boeken en geschriften;
f. subsidies.
Ledenvergadering
Artikel 10
1. Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden die het karakter
draagt van een toerustingsdag. Toegang tot deze vergadering hebben
alle leden van de aangesloten verenigingen, ere-leden, persoonsleden,
alsook belangstellenden.
2. Jaarlijks, binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, wordt de
algemene ledenvergadering (huishoudelijke vergadering) van de
vereniging gehouden, waarin wordt behandeld:
a. de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester;
b. voorziening in de vacatures van het bestuur;
c. benoeming van een commissie van twee (2) leden om de financiële
administratie van de vereniging na te zien en rapport uit te brengen
op de eerstvolgende huishoudelijke vergadering;
d. een of meer onderwerpen van huishoudelijke of bezinnende aard,
ingeleid en besproken;
e. eventuele andere voorstellen die op de agenda voorkomen.
Elke aangesloten vereniging wordt door één (1) stemhebbende
afgevaardigde vertegenwoordigd; deze moet in het bezit zijn van een
schriftelijke volmacht, ondertekend door de voorzitter en secretaris van
zijn vereniging.
3. Het bestuur is bevoegd te allen tijde- en is verplicht op schriftelijk
gemotiveerd verzoek van tenminste vijftig stemgerechtigde leden, binnen
acht weken nadat zodanig verzoek de secretaris heeft bereikt- een
buitengewone algemene ledenvergadering bijeen te roepen. Blijft het
bestuur in gebreke binnen de gestelde termijn aan het verzoek te
voldoen, dan zijn de verzoekers bevoegd zelf de vergadering te
beleggen, en daarbij zonodig zelf in haar leiding te voorzien.

4.

5.

De bijeenroeping van een algemene ledenvergadering vindt plaats, wat
de aangesloten verenigingen betreft, door verzending van een
uitnodiging en wat de overige leden betreft, door een aankondiging in het
bondsorgaan.
Voorstellen van aangesloten verenigingen kunnen te allen tijde, voorzien
van een behoorlijke toelichting, bij het bestuur worden ingediend. Indien
het bestuur behandeling daarvan op de vergadering nodig acht, worden
ze alleen dan op de eerstvolgende vergadering behandeld, wanneer ze
minstens twee maanden tevoren aan de secretaris zijn ingezonden.

Bestuur
Artikel 11
1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit
tenminste zeven leden, zijnde belijdende leden van een Hervormde
(wijk)Gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland, die grondslag en
doel "artikel 4 en 4bis" onderschrijven, waarvan de benoeming en de
periodieke aftreding worden geregeld in lid 3 van dit artikel.
2. De eerste voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie
gekozen. De overige functies worden door het bestuur onderling
verdeeld.
3. De leden van het bestuur worden verkozen in de algemene
ledenvergadering, bedoeld in artikel 10 lid 2 van de statuten.
Elk jaar treedt tenminste een/derde van het aantal bestuursleden af, met
dien verstande dat aftredende bestuursleden niet meer dan vijf keer
herkiesbaar zijn. Voor elke benoeming wordt door het bestuur een
enkelvoudige voordracht aan de ledenvergadering voorgelegd, waarna
de ledenvergadering de persoon kan kiezen, waarbij het hierna in artikel
13 bepaalde van toepassing zal zijn.
Elke aangesloten vereniging behoudt niettemin het recht om aan de door
het bestuur voorgedragen persoon een kandidaat toe te voegen, door
een schriftelijke opgave in te dienen uiterlijk twee maanden voordat de
betreffende ledenvergadering wordt gehouden.
De voorgedragen persoon moet lid zijn van een aangesloten vereniging
en vooraf schriftelijk verklaren met de kandidaatstelling akkoord te gaan.
De leden van het bestuur kunnen worden geschorst of ontslagen op een
met redenen omkleed voorstel, hetwelk moet worden ingediend door
tenminste de helft plus één leden van het bestuur. Het besluit tot
schorsing of ontslag wordt genomen door de algemene ledenvergadering
met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Bij het ontstaan van tussentijdse vacatures in het bestuur zal in de
eerstvolgende algemene ledenvergadering in die vacatures moeten
worden voorzien.
5. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
A) door aftreding;
B) door overlijden;
C) door ontslag als bedoeld in lid 3 van dit artikel.
6. Het bestuur benoemt uit zijn midden een tweede voorzitter, eerste
secretaris en eerste penningmeester en voor de beide laatsten hun
plaatsvervangers.

7. Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enige
bestuurder is de persoon die de algemene ledenvergadering daartoe
heeft aangewezen casu quo zal aanwijzen tijdelijk met het bestuur
belast. De in de vorige zin bedoelde persoon neemt zo spoedig mogelijk
de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen
treffen.
Onder belet wordt in deze statuten verstaan de omstandigheid dat (a) het
lid van het bestuur gedurende een periode van meer dan één (1) maand
onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken of (b) het lid van het
bestuur is geschorst.
Artikel 12
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De voorzitteren
de secretaris gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte
te vertegenwoordigen.
2. Voor het beschikken over rekeningen bij banken is de handtekening van
de penningmeester voldoende.
3. Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen, genoemd
in artikel 44 lid 2 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
4. Het dagelijks bestuur of moderamen wordt gevormd door de eerste en
tweede voorzitter, de eerste secretaris en de eerste penningmeester. Dit
moderamen heeft de leiding van de dagelijkse werkzaamheden en
brengt op iedere bestuursvergadering rapport uit. Ingrijpende besluiten
worden door het moderamen niet genomen, dan na overleg met het
bestuur.
5. Het bestuur vergadert minstens tweemaal per jaar of zo dikwijls als het
moderamen dit nodig keurt. Het leidt de verenigingsactiviteiten en
bevordert alles, wat voor een goede gang van zaken wenselijk is. Reis
en verblijfkosten van de bestuursleden, welke gemaakt worden ten
behoeve van de vereniging worden uit de verenigingskas vergoed.
6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming
indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat
tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en de met haar
verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan
worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene
ledenvergadering.
Stemmingen
Artikel 13
Over alle voorstellen betreffende zaken, welke in de algemene
ledenvergadering aan de orde komen, wordt beslist bij meerderheid van
stemmen voor zover de statuten of het reglement niet anders bepalen. Bij
staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij
stemming over personen is hij verkozen, die de meerderheid van de
uitgebrachte stemmen heeft gekregen.
Indien geen van de gestelde kandidaten die meerderheid heeft verkregen
wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het
hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben gekregen en is hij
verkozen die bij de tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte
stemmen heeft gekregen. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken
wordt de oudste van beiden geacht te zijn verkozen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk bij
gesloten briefjes. Onder stemmen wordt verstaan geldig uitgebrachte
stemmen. Als zodanig komen niet in aanmerking blanco of met de naam van
het stemmend lid ondertekende stemmen.
Artikel 14
Een afgevaardigd lid mag zoveel stemmen uitbrengen als zijn vereniging
tientallen leden telt met als peildatum drie maanden voor de
ledenvergadering.
Een resterend aantal van vijf of meer geldt voor een tiental. Geen vereniging
mag meer dan tien stemmen doen uitbrengen.
Wijziging der statuten
Artikel 15
De statuten kunnen slechts gewijzigd worden wanneer het besluit wordt
genomen met tenminste twee/derde van de stemmen van de ter vergadering
vertegenwoordigende verenigingen. De wijziging treedt niet eerder in werking
dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
Artikel 4 benevens dit artikel kunnen niet gewijzigd worden.
Ontbinding der vereniging
Artikel 16
1. Tot ontbinding van de vereniging kan worden besloten met inachtneming
van de formaliteiten welke voor de wijziging van de statuten zijn
voorgeschreven, met dien verstande dat tot ontbinding besloten kan
worden in een ledenvergadering waarin een zodanig aantal verenigingen
vertegenwoordigd is dat overeenkomt met een aantal stemmen, dat ten
minste drie/vierde gedeelte uitmaakt van de stemmen die kunnen worden
uitgebracht in een vergadering waarin alle aangesloten verenigingen
vertegenwoordigd zijn, met een meerderheid van twee/derde deel der
geldig uitgebrachte stemmen.
2. Zijn evenwel op de betreffende vergadering minder verenigingen
vertegenwoordigd dan in het vorig lid bedoeld, dan kan een tweede
vergadering worden gehouden niet eerder dan een maand daarna, in
welke vergadering, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
verenigingen, tot ontbinding kan worden besloten met een meerderheid
van twee/derde deel van de geldig uitgebrachte stemmen.
Afwikkeling
Artikel 17
Na ontbinding van de vereniging zullen haar zaken worden afgewikkeld door
het bestuur met inachtneming van de daarvoor geldende bepalingen van het
Burgerlijk Wetboek. De vergadering, waarin tot ontbinding wordt besloten, zal
met dezelfde meerderheid als in artikel 16 aangegeven de bestemming van
een eventueel batig saldo bepalen, met dien verstande echter dat dit saldo
alleen mag worden besteed met inachtneming van de grondslag van de
vereniging.

Artikel 18
Op voorstel van het bestuur kan door de algemene ledenvergadering een
huishoudelijk reglement worden vastgesteld dat nadere regels inhoudt omtrent
de werkwijze en samenstelling van streken ten behoeve van de aangesloten
mannenverenigingen, en omtrent andere onderwerpen, dit terbeoordeling van het
bestuur.
Dit reglement mag geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de
statuten of de wet.
Artikel 19
In alle gevallen, waarin de statuten of het reglement niet voorzien beslist het
bestuur, behoudens beroep op de algemene ledenvergadering.

