
Statuten 

ARTIKEL 1  
1. De vereniging draagt de naam: Bond van Nederlandse Predikanten. 
2. De vereniging heeft haar zetel te ‘s-Gravenhage. 
3. De vereniging stelt zich ten doel de behartiging van al die belangen, die betrekking 

hebben op de maatschappelijke en materiële positie van de Nederlandse predikant 
in zijn of haar ambt, en de belangen van allen die pensioen (zullen) ontvangen van 
de Stichting Pensioenfonds voor Predikanten in de Protestantse Kerk in Nederland 
(PKN). 

ARTIKEL 2  
Verschillen tussen kerkgenootschappen en modaliteiten of hun onderlinge verhoudingen 
doen binnen het terrein van de Bond niet ter zake.  

ARTIKEL 3  
De Bond tracht zijn doel te bereiken door:  
a. de in de Nederlandse kerkgenootschappen en godsdienstige verenigingen 

dienstdoende predikanten in een verband samen te brengen;  
b. het houden van vergaderingen;  
c. de uitgave van een periodiek; 
d. het in studie nemen van hiervoor in aanmerking komende aangelegenheden;  
e. op te komen voor de in artikel l genoemde belangen van zijn leden;  
f. alle andere wettige middelen, welke daartoe bevorderlijk zijn.  

ARTIKEL 4  
Leden van de Bond kunnen worden:  
a. in de Nederlandse kerkgenootschappen en godsdienstige verenigingen 

dienstdoende predikanten;  
b. predikanten, die emeritaat verkregen;  
c. studenten in de godgeleerdheid aan een erkende universiteit of theologische school 

en de proponenten;  
d. eervol ontheven predikanten;  
e. degenen die recht hebben op pensioen van de Stichting Pensioenfonds voor 

Predikanten in de PKN. 
Zij geven zich daartoe schriftelijk op bij het bestuur.  

ARTIKEL 5  
Indien een lid van de Bond niet meer voldoet aan de in artikel 4 gestelde voorwaarden, 
kan hij met toestemming van het bestuur, lid van de Bond blijven.  

ARTIKEL 6  
De leden betalen een jaarlijkse contributie als bij huishoudelijk reglement is vastgesteld. 



ARTIKEL 7  
Het lidmaatschap eindigt:  
a. bij overlijden;  
b. door schriftelijk bedanken voor één december;  
c. bij verlies van de bevoegdheid lid te worden volgens artikel 4, zonder gebruik te 

maken van het in artikel 5 gestelde recht; 
d. door royement.  
Leden, die hun financiële verplichtingen niet nakomen, kunnen worden geroyeerd bij 
besluit van het bestuur, terwijl leden, die door hun handelingen de Bond benadelen, bij 
besluit van de algemene vergadering geroyeerd kunnen worden. 

ARTIKEL 8  
Wie ophoudt lid van de Bond te zijn, verliest daardoor alle rechten aan het lidmaatschap 
verbonden. Wie bij royement zijn lidmaatschap verloren heeft, kan niet opnieuw als lid 
toetreden, dan met goedvinden van het lichaam bij besluit waarvan hij is geroyeerd. 

ARTIKEL 9  
De leden van de Bond kunnen zich ter behartiging van bijzondere belangen in groepen 
verenigen op voorwaarden als bij huishoudelijk reglement bepaald. 

ARTIKEL 10  
1. Het bestuur van de Bond bestaat uit elf leden, die door de algemene vergadering uit 

de leden worden benoemd. 
2. Ongeacht in welke vacature een bestuurslid wordt benoemd bedraagt de zittingstijd 

van ieder lid vier jaar; de leden zijn éénmaal herkiesbaar voor een tweede 
zittingsperiode van vier jaar. Het rooster van aftreden wordt door het bestuur 
bijgehouden. 

3. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of 
geschorst. 

4. In de eerste vergadering van elk kalenderjaar wijst het bestuur uit zijn midden een 
voorzitter, secretaris en penningmeester aan. De voorzitter, secretaris en 
penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur. 

5. De bestuursleden genieten als zodanig geen beloning. Reis- en verblijfkosten en 
andere uitgaven in het belang van de Bond gedaan, worden vergoed.  

6. Werknemers van de Bond en zij die als zodanig mogen worden beschouwd kunnen 
geen lid zijn van het bestuur. 

7. Voorzitter en secretaris vertegenwoordigen tezamen de Bond in en buiten rechte. Bij 
ontstentenis van de voorzitter of de secretaris treedt de penningmeester in diens 
plaats. De Bond kan ook in en buiten rechte vertegenwoordigd worden door twee bij 
bestuursbesluit aangewezen bestuursleden. 

ARTIKEL 11  
1. Het bestuur legt de dagelijkse leiding van de vereniging in handen van een directeur 

die door het bestuur wordt benoemd. 



2. De bevoegdheden van de directeur zijn nader geregeld in een directiestatuut, dat 
door het bestuur wordt vastgesteld. 

3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, 
vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten 
waarbij de Bond zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor 
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde 
verbindt.  

ARTIKEL 12  
De inkomsten van de Bond bestaan uit:  
a. de contributie der leden;  
b. vrijwillige bijdragen, schenkingen, legaten, erfstellingen en andere toevallige baten;  
c. alle andere wettige inkomsten.  

ARTIKEL 13  
Jaarlijks wordt voor één mei een algemene vergadering gehouden, waarin onder meer:  
a. door het bestuur verslag wordt uitgebracht over het afgelopen jaar;  
b. rekening en verantwoording wordt gedaan en de begroting wordt vastgesteld;  
c. de leden van het bestuur worden gekozen. 
Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk 
oordeelt. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste vijfentwintig leden 
en, indien het een voorstel tot wijziging der statuten betreft, van ten minste vijftig leden 
of indien dit minder bedraagt op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal 
leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen, verplicht 
tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan 
vier weken.  
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de 
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan.  
Bij voormeld verzoek dienen de verlangde te behandelen punten vermeld te worden.  
Alle oproepen geschieden door het bestuur door middel van publicatie in het periodiek 
der vereniging dan wel, indien het periodiek in verband met de datum van verschijning of 
om andere redenen niet dienstig is voor een tijdige oproeping, bij aanschrijving aan de 
leden, wier namen en volledige adressen door het bestuur aan degenen, die een 
algemene vergadering verlangen desgevraagd ter beschikking dienen te worden 
gesteld. 
De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen.  

ARTIKEL 14  
1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar ieder een 

stem. Stemmen bij volmacht is uitgesloten.  
2. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. 
Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel 

van de voorzitter.  
3. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der 

uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van 



stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is 
hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft 
verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede 
stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal der uitgebrachte 
stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de 
meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede 
stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen wordt in dit artikel 
verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en 
met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.  

4. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is 
genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel 
de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de 
meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk 
of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.  

ARTIKEL 15  
Bij referendum kan een uitspraak van de leden worden gevraagd volgens bij 
huishoudelijk reglement bepaalde regelen.  

ARTIKEL 16  
Het Bondsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.  

ARTIKEL 17  
Door de algemene vergadering wordt een huishoudelijk reglement vastgesteld, dat geen 
bepalingen mag bevatten, die met deze statuten strijdig zijn.  

ARTIKEL 18  
Veranderingen in deze statuten kunnen alleen worden aangebracht door een algemene 
vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de 
statuten zal worden voorgesteld. Een voorstel tot wijziging der statuten kan gedaan 
worden door het bestuur of door ten minste vijftig leden, die een voorstel daartoe 
schriftelijk bij het bestuur indienen.  
Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der 
vergadering een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is 
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na 
afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.  
Een voorstel tot wijziging wordt alleen dan als aangenomen beschouwd, wanneer 
twee/derde van de geldige uitgebrachte stemmen er voor blijken te zijn. Een wijziging in 
de statuten treedt in werking op de dag, waarop deze in een notariële akte is vastgelegd. 

ARTIKEL 19  
Tot ontbinding van de Bond kan slechts worden besloten bij referendum, waarbij 
tenminste driekwart van de geldige uitgebrachte stemmen voor ontbinding blijken te zijn. 
Indien bij referendum tot ontbinding is besloten, wordt ten spoedigste een algemene 



vergadering belegd, waardoor de ontbinding wordt geregeld en over de bezittingen van 
de Bond wordt beslist.  

ARTIKEL 20  
De Bond, opgericht op negen april negentienhonderdachttien is aangegaan voor 
onbepaalde tijd. 
 


