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REGLEMENT VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER

GEMEENTE
Artikel 1
1. De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer, hierna te noemen “de Gemeente”, is ontstaan
door een vereniging van de Oude Vermaning en de Nieuwe Vermaning en de Vlaamsch
Waterlandsche Gemeente op 8 juni 1866.
a. Zij is gevestigd te Aalsmeer.
b. Haar werkgebied omvat Aalsmeer en omliggende gebieden. De grenzen van het
werkgebied zijn binnen de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in gezamenlijk overleg
met andere Doopsgezinde Gemeenten vastgelegd. (Zie lijst van plaatsnamen in
Nederland, uitgave: mei 1966.)
c. Het lidmaatschap van de Gemeente is niet aan deze grenzen gebonden.
2. De Gemeente is lid van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, hierna te noemen ADS,
de Noord-Hollandse Doopsgezinde Sociëteit, de Ring Noord-Holland Zuidwest van
Doopsgezinde Gemeenten en de Raad van Kerken te Aalsmeer, en is gedurende het
lidmaatschap gehouden aan de bepalingen van deze instellingen.
OPDRACHT
Artikel 2
1. De Gemeente ziet het als haar opdracht een geloofsgemeenschap te vormen van leden
en vrienden, die met elkaar onderweg zijn. Zij weet zich als gemeenschap
verantwoordelijk voor het in woord en daad uitdragen van het verhaal van God en
mensen. Zij wil zich daarbij inzetten voor gerechtigheid en vrede voor alle mensen.
Geïnspireerd door de Bijbel stimuleert zij haar leden en vrienden om Jezus Christus na
te volgen.
2. De Gemeente tracht haar opdracht gestalte te geven door:
a. de bezinning op het verhaal van God en mensen;
b. het houden van godsdienstoefeningen en het geven van geloofsonderricht aan
volwassenen en kinderen;
c. jeugd en jongeren kennis te laten maken met de Gemeente en verbondenheid met de
Gemeente te laten ervaren in activiteiten die aansluiten bij hun belevingswereld;
d. vanuit een doopsgezinde visie op mens en wereld, open ruimte te bieden voor
ontmoeting en gesprek;
e. het verlenen van pastorale en diaconale zorg;
f. het houden van bijeenkomsten, om elkaar te bemoedigen en te leren kennen;
g. dienstbaarheid aan de wereld, onder meer door het samenwerken met organisaties
die vanuit een soortgelijke opdracht denken en handelen en het ondersteunen van
mensen en gemeenschappen die een dringende behoefte hebben hun basale
leefomstandigheden te verbeteren;
h. het streven naar eenheid met andere christelijke geloofsgemeenschappen in onder
andere oecumenisch verband;
i. het uitdragen van het verhaal van God en mensen buiten de eigen
geloofsgemeenschap;
j. alle andere aanvaardbare middelen, die hieraan een bijdrage kunnen leveren.
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3. Bij het uitvoeren van de opdracht en de wijze waarop deze gestalte wordt gegeven,
zullen de door de Gemeentevergadering vastgestelde beleidsstukken en gedane
uitspraken, voor zover opgenomen in het supplement als bedoeld in artikel 44 van dit
reglement, in acht worden genomen.
4. De Gemeente kan geestelijk werkers aanstellen om het in artikel 2 lid 2 genoemde,
mede tot uitvoering te brengen. De groep geestelijk werkers bestaat uit een of meerdere
predikanten, voorgangers en/of pastoraal werkenden.
LEDEN EN VRIENDEN
Artikel 3
De Gemeente wordt gevormd door leden en vrienden.
a. De leden en de vrienden van de Gemeente nemen gezamenlijk in daartoe belegde
vergaderingen alle besluiten, die de Gemeente betreffen.
b. De Gemeentevergadering is het hoogste orgaan van de Gemeente.
c. De leden en de vrienden kiezen uit hun midden personen, die de kerkenraad vormen
(zie artikel 11).
d. Zij hebben allen gelijke rechten en plichten, behoudens het in artikel 11 lid 1 en
artikel 12 lid 3 bepaalde omtrent het recht gekozen te worden in de kerkenraad.
Artikel 4
1. Leden van de Gemeente zijn zij die
a. door het afleggen van hun persoonlijke geloofsbelijdenis en ontvangen doop tot de
Gemeente zijn toegetreden;
b. met attestatie van een andere doopsgezinde Gemeente zijn overgekomen, waar zij
als belijdend lid zijn aangenomen en bevestigd;
c. met attestatie van een andere christelijke Gemeente of Gemeenschap zijn
overgekomen, waar zij als belijdend lid geregistreerd staan;
d. als kind gedoopt zijn en door het afleggen van hun persoonlijke geloofsbelijdenis tot
de Gemeente zijn toegetreden.
2. Zij die toetreden tot de Gemeente worden geacht in te stemmen met de opdracht als
gesteld in artikel 2 en met de volwassendoop.
Artikel 5
1. Een verzoek om toe te treden tot de Gemeente wordt door afkondiging en vermelding in
het gemeenteblad bekendgemaakt aan de leden en de vrienden.
2. Wanneer leden en vrienden vinden dat er zwaarwichtige redenen zijn die zich tegen
toetreding verzetten, kunnen zij dit tot uiterlijk veertien dagen na het verschijnen van het
gemeenteblad kenbaar maken bij de kerkenraad.
3. De kerkenraad beslist vervolgens in zijn eerstvolgende vergadering over de toetreding
en maakt deze beslissing aan de om toetreding verzoekende en aan de leden en de
vrienden bekend.
4. Bezwaren tegen de beslissing van de kerkenraad van zowel de leden en de vrienden als
van de om toetreding verzoekende worden voor de eerstvolgende Gemeentevergadering geagendeerd, waarna de Gemeentevergadering een definitief besluit neemt.
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Artikel 6
1. Het lidmaatschap van de Gemeente eindigt:
a. bij overlijden;
b. door schriftelijke opzegging door het lid;
c. door vertrek met attestatie naar een andere doopsgezinde Gemeente;
d. door vertrek met attestatie naar een andere christelijke Gemeente of Gemeenschap;
e. door overgang naar een andere geloofsgemeenschap.
2. Indien een lid zonder attestatie vertrekt naar een plaats, behorende tot het werkgebied
van een andere doopsgezinde Gemeente, pleegt de kerkenraad na verloop van
maximaal een jaar overleg met het lid of hij of zij zich verenigt met overschrijving naar
die Gemeente.
3. Het lidmaatschap van de Gemeente eindigt door een besluit van de kerkenraad, indien
een lid in woord en daad getuigt van opvattingen die strijdig zijn met de opdracht en het
wezen van de Gemeente.
a. Dit besluit wordt aan de Gemeente bekendgemaakt.
b. Tegen dit besluit staat binnen één jaar beroep open bij de Gemeentevergadering.
Artikel 7
Vrienden zijn zij die zich betrokken weten bij het gedachtegoed, de activiteiten en het
voortbestaan van de Gemeente en als zodanig formeel bij de Gemeente zijn geregistreerd.
De kerkenraad bepaalt de wijze van toe- en uittreding van vrienden. Zij legt hierover
periodiek verantwoording af aan de Gemeentevergadering.
GEMEENTEVERGADERINGEN
Artikel 8
1. Jaarlijks worden tenminste twee Gemeentevergaderingen gehouden, een voorjaars- en
een najaarsgemeentevergadering. De voorjaarsgemeentevergadering wordt uiterlijk in
de maand april gehouden, de najaarsgemeentevergadering uiterlijk in de maand
november. Hiervan kan met toestemming van de Gemeentevergadering worden
afgeweken.
2. Een Gemeentevergadering zal bovendien gehouden worden wanneer de kerkenraad dit
nodig acht of wanneer tenminste vierentwintig leden en/of vrienden een schriftelijk
verzoek met opgave van de te behandelen onderwerpen aan de kerkenraad richten.
De kerkenraad is verplicht om de aangevraagde vergadering zo spoedig mogelijk, maar
uiterlijk binnen zestig dagen te doen plaatsvinden.
3. De datum van een Gemeentevergadering moet tenminste dertig dagen voor het houden
van de vergadering bekend zijn gemaakt aan de leden en vrienden.
4. De uitnodiging voor een Gemeentevergadering alsmede de agenda met eventuele
bijlagen dienen uiterlijk zeven dagen voor het houden van de vergadering bij alle leden
en vrienden aanwezig te zijn, voor zover deze in het werkgebied van de
Gemeente woonachtig zijn.
5. In spoedeisende gevallen kan van de termijn in de leden 3 en 4 worden afgeweken.
6. Besluiten kunnen slechts worden genomen over zaken die op de aan de leden en de
vrienden toegezonden agenda vermeld staan.
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Artikel 9
Voor de voorjaarsgemeentevergadering dienen in ieder geval de volgende punten op de
agenda te staan:
1. bespreking en vaststelling van de notulen van de voorgaande Gemeentevergadering(en);
2. bespreking en vaststelling van de jaarrekening van het afgelopen boekjaar. Deze wordt
uiterlijk zeven dagen voor het houden van de vergadering door de kerkenraad aan de
leden en de vrienden aangeboden. Indien de rekening, nadat het rapport van de
financiële controlecommissie gehoord is, de goedkeuring van de leden en de vrienden
verkrijgt, wordt de penningmeester gedechargeerd van het beheer van het afgelopen
jaar;
3. bespreking van de jaarverslagen van de geestelijk werkers;
4. bespreking en vaststelling van het beleidsplan;
5. bespreking en vaststelling van verslagen van de door de Gemeentevergadering
ingestelde commissies.
Artikel 10
Voor de najaarsgemeentevergadering dienen in ieder geval de volgende punten op de
agenda te staan:
1. bespreking en vaststelling van de notulen van de voorgaande Gemeentevergadering(en);
2. bespreking en vaststelling van de begroting voor het komende boekjaar. Deze wordt
uiterlijk zeven dagen voor het houden van de vergadering door de kerkenraad aan de
leden en de vrienden aangeboden;
3. verkiezing van leden van de kerkenraad en vaststelling van het aantal kerkenraadsleden
voor het komende kalenderjaar;
4. verkiezing van de leden van de financiële controlecommissie en de financiële
beleidsadviescommissie;
5. bespreking en vaststelling van het verslag van de kerkenraad over de werkzaamheden
in het afgelopen jaar;
6. eens per vier jaar de vaststelling van de richtlijnen aan de hand waarvan de leden en de
vrienden hun jaarlijkse financiële bijdrage kunnen bepalen (zie artikel 24).
KERKENRAAD
Artikel 11
1. De leden en de vrienden van de Gemeente dragen het bestuur van de Gemeente op aan
de kerkenraad. Deze bestaat uit minimaal acht en maximaal twaalf leden en/of vrienden,
waarbij de leden in de meerderheid zijn.
2. De kerkenraad vertegenwoordigt de Gemeente in en buiten rechte met dien verstande,
dat tegenover derden de handtekening van de voorzitter en die van de secretaris, of in
spoedeisende gevallen van hun vervangers, voldoende zullen zijn.
3. De kerkenraad heeft onder meer de bevoegdheid en de taak om de besluiten van de
Gemeentevergadering voor te bereiden, ter goedkeuring aan de Gemeentevergadering
voor te leggen en uit te voeren.
4. De kerkenraad kan zich desgewenst, onder goedkeuring van de Gemeentevergadering,
laten bijstaan door commissies.
5. De kerkenraad kan zich desgewenst laten bijstaan door werkgroepen.
6. De kerkenraad kan zich desgewenst laten adviseren door deskundigen van binnen en
buiten de Gemeente.
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Artikel 12
1. De kerkenraad dient zoveel mogelijk een afspiegeling te zijn van de Gemeente.
2. De leden van de kerkenraad worden bij vrije keuze door en uit de leden en de vrienden
van de Gemeente gekozen, met dien verstande, dat tot lid van de kerkenraad niet
verkiesbaar is degene:
a. die tot in de tweede graad aan een al zittend lid van de kerkenraad verwant is, of door
enige vorm van samenleving aan hem verbonden is;
b. die ten opzichte van de Gemeente als functionaris in dienstverband staat;
c. die tot in de tweede graad aan een functionaris verwant is, of door enige vorm van
samenleving aan hem verbonden is.
3. Voor de verkiezing van leden van de kerkenraad maakt de kerkenraad een voordracht.
Ook vrienden kunnen op de voordracht staan, met dien verstande dat in de kerkenraad
de leden van de Gemeente in de meerderheid blijven. Zij die op de voordracht staan,
worden geacht de benoeming aan te nemen, indien zij worden gekozen. Deze
voordracht is niet bindend voor de Gemeentevergadering.
4. Een vertegenwoordiger van de geestelijk werkers woont als adviseur de vergadering van
de kerkenraad bij. In alle gevallen kan de kerkenraad besluiten een deel van zijn
vergadering te houden in afwezigheid van de vertegenwoordiger van de geestelijk
werkers.
5. De overige geestelijk werkers kunnen op verzoek van de kerkenraad of op eigen
verzoek, na instemming van de kerkenraad, een vergadering van de kerkenraad
bijwonen.
Artikel 13
1. De kerkenraadsleden hebben zitting voor een termijn van vier jaren en zijn terstond
herkiesbaar voor een termijn van twee jaren en daarna nog eenmaal voor een termijn
van twee jaren. Afgetreden en niet herkozen kerkenraadsleden kunnen niet binnen
twee jaar opnieuw worden gekozen.
2. De leden van de kerkenraad treden volgens rooster af.
3. Indien iemand tussentijds is toegetreden is het mogelijk dat dit kerkenraadslid terstond
herkiesbaar is voor een termijn van twee jaren en daarna nog tweemaal voor een termijn
van twee jaren. De zittingstermijn bedraagt echter nooit meer dan acht
achtereenvolgende jaren.
4. Wanneer een tussentijdse vacature ontstaat, wordt in de eerstvolgende Gemeentevergadering een nieuw kerkenraadslid gekozen voor het resterende deel van de
zittingstermijn.
5. De periodiek gekozenen treden op 1 januari in functie, de tussentijds gekozenen
terstond.
Artikel 14
1. De leden van de kerkenraad kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris
en een penningmeester.
2. Deze vormen het dagelijks bestuur met aanvulling van een van de kerkenraadsleden.
3. Bij een kerkenraad van minder dan tien leden wordt het dagelijks bestuur gevormd door
de drie bij lid 1 genoemde personen.
4. Indien een lid van het dagelijks bestuur voor korte tijd zijn functie niet kan uitoefenen,
regelt het dagelijks bestuur de vervanging. Indien dat voor langere tijd het geval is, regelt
de kerkenraad de vervanging.
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Artikel 15
1. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van die werkzaamheden die nodig zijn
voor het goed functioneren van de Gemeente en legt verantwoording af over deze
werkzaamheden aan de kerkenraad.
2. Het dagelijks bestuur beslist in zaken die geen uitstel kunnen velen en legt hieromtrent
verantwoording af aan de kerkenraad.
3. Het dagelijks bestuur bereidt de Gemeente- en kerkenraadsvergaderingen voor.
4. Het dagelijks bestuur is belast met, c.q. houdt het toezicht op de uitvoering van
besluiten, genomen door de Gemeente- en kerkenraadsvergaderingen en brengt
hierover verslag uit aan de betreffende vergadering.
5. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor vertegenwoordiging van de Gemeente bij alle
gelegenheden waar dit gewenst is.
6. Het dagelijks bestuur volgt inzake het overleg met de geestelijk werkers in de Gemeente
de bepalingen die daarover zijn opgenomen in de ADS-Rechtspositieregeling 2012 of
een daarvoor in de plaats tredende regeling, alsmede zijn opgenomen in de
arbeidsovereenkomsten met taakomschrijving die met de geestelijk werkers zijn
gesloten.
7. Het dagelijks bestuur voert met de overige werkers in de Gemeente (kosters, organisten
en anderen) tenminste eenmaal per jaar een overleg over de vervulling van hun taken.
Artikel 16
1. De voorzitter heeft de leiding van alle Gemeente- en kerkenraadsvergaderingen.
2. De voorzitter zorgt voor de handhaving van het reglement en verricht voorts alle
handelingen die aan deze functie verbonden zijn.
Artikel 17
1. De secretaris is verantwoordelijk voor de notulen van de Gemeente- en
kerkenraadsvergaderingen. De vastgestelde notulen en andere belangrijke stukken
worden mede door de voorzitter ondertekend.
2. De secretaris is verantwoordelijk voor de correspondentie, het bijhouden van het ledenen vriendenregister, het bijhouden van de cumulatieve lijst van besluiten van de
Gemeentevergaderingen, het beheer van het archief, en verricht voorts alle
handelingen die aan deze functie verbonden zijn.
3. De secretaris draagt zorg voor de agenda met eventuele toelichtingen en bijbehorende
stukken voor de Gemeente- en kerkenraadsvergaderingen.
Artikel 18
1. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de geldmiddelen van de
Gemeente.
2. Over de geldmiddelen van de Gemeente kan de penningmeester alleen beschikken
volgens richtlijnen door de kerkenraad vast te stellen. Effecten en andere geldswaardige
papieren kan hij slechts kopen en verkopen krachtens een besluit van de kerkenraad
met inachtneming van het in artikel 25 gestelde.
3. De penningmeester is verantwoordelijk voor de boekhouding, waarbij hij zich onder
goedkeuring van de kerkenraad kan laten bijstaan door een of meer deskundigen.
4. De penningmeester is verantwoordelijk voor het samenstellen van de conceptjaarrekening en voor het opstellen van de conceptbegroting. De betreffende stukken
dienen zeven dagen voor de laatste kerkenraadsvergadering voorafgaande aan
de Gemeentevergadering, aan alle kerkenraadsleden te worden toegezonden.
5. De penningmeester is lid van de commissie van beheer.
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Artikel 19
1. De kerkenraad benoemt afgevaardigden naar of wijst vertegenwoordigers aan bij de
instellingen, genoemd in artikel 1 lid 2, alsmede andere instellingen, waarover de
Gemeente besloten heeft dat zij daarin afgevaardigd zal zijn. De zittingstermijn van de
afgevaardigden en vertegenwoordigers bedraagt maximaal acht jaar.
2. De kerkenraad doet van een benoeming en/of vertegenwoordiging mededeling in de
eerstvolgende Gemeentevergadering. Deze Gemeentevergadering kan bij gewone
meerderheid van stemmen deze benoeming of vertegenwoordiging afwijzen.
Artikel 20
1. De kerkenraad vergadert als regel iedere maand en verder zo dikwijls de voorzitter of
tenminste drie leden van de kerkenraad dit nodig vinden.
2. Besluiten in de kerkenraadsvergadering moeten worden genomen bij meerderheid van
stemmen. Bij staking der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
3. Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal
leden van de kerkenraad ter vergadering aanwezig is.
BESLUITVORMING
Artikel 21
1. Besluiten van de Gemeentevergadering komen als regel tot stand door overleg.
2. Indien door overleg geen besluitvorming tot stand komt, vindt er stemming plaats.
3. Een genomen besluit wordt opgenomen in de besluitenlijst en toegevoegd aan de
notulen van de vergadering. Tevens wordt het genomen besluit opgenomen op de
cumulatieve lijst van besluiten van de Gemeentevergaderingen. Deze cumulatieve lijst
bevat besluiten genomen na de laatste vaststelling van het reglement en wordt
bijgehouden door de secretaris van de kerkenraad.
4. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Over zaken wordt als regel bij handopsteken
gestemd. Indien tenminste vijf leden en/of vrienden dit wensen kan over zaken schriftelijk
worden gestemd.
5. Ieder lid en iedere vriend heeft het recht één stem uit te brengen.
6. Over elke zaak of vacaturevervulling wordt als regel afzonderlijk gestemd. Voor zakelijke
voorstellen die de structuur of het bestaan van de Gemeente betreffen, wordt op een
Gemeentevergadering voorafgaande aan de vergadering waarin de stemming zal
plaatsvinden de te volgen procedure vastgesteld.
7. Blanco uitgebrachte stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn
uitgebracht.
8. Het voorstel is aangenomen indien de meerderheid der uitgebrachte stemmen zich
hiervoor heeft uitgesproken. Als uitzondering gelden de goedkeuring van de voordracht
voor een te beroepen predikant of voorganger, een voorstel tot beëindiging van het
beroep van een predikant of voorganger, een voorstel tot wijziging van het reglement en
een voorstel tot het aangaan van een combinatie van de Gemeente met een andere
doopsgezinde of christelijke Gemeente. In deze gevallen dient er tenminste een tweederde meerderheid der uitgebrachte stemmen ten gunste van het voorstel te zijn.
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9. Indien bij de verkiezing van personen geen der leden of vrienden bij eerste stemming de
volstrekte meerderheid verwerft, wordt een herstemming gehouden over de twee
personen die in eerste stemming de meeste stemmen verwierven. Wie van beiden in de
tweede stemming de volstrekte meerderheid der stemmen verwerft is verkozen. In het
geval beiden een gelijk aantal stemmen verwerven, geeft de stem van de voorzitter de
doorslag.
10. Bij het staken der stemmen over zaken wordt het voorstel als niet aangenomen
beschouwd.
GELDMIDDELEN EN BEHEER
Artikel 22
Het boekjaar van de Gemeente valt samen met het kalenderjaar.
Artikel 23
De inkomsten van de Gemeente bestaan uit:
1. de jaarlijkse bijdragen van de leden en de vrienden;
2. vrijwillige bijdragen;
3. de opbrengsten van collecten;
4. de opbrengsten van huren en pachten;
5. rente van belegde gelden;
6. subsidies;
7. bijdragen voor verleende diensten;
8. schenkingen, erfstellingen, legaten en andere toevallige baten.
Artikel 24
1. De leden en de vrienden van de Gemeente ondersteunen de Gemeente financieel
naar draagkracht.
2. De kerkenraad doet eens per vier jaar voorstellen aan de Gemeentevergadering
met richtlijnen voor de hoogte van de jaarlijkse financiële bijdrage van de leden en
de vrienden. Onderdeel van deze door de Gemeentevergadering vastgestelde richtlijnen
vormt de hoogte van de minimumbijdrage per lid en per vriend.
Artikel 25
1. De niet direct benodigde geldmiddelen van de Gemeente dienen door de kerkenraad op
solide wijze te worden belegd, teneinde te bewerkstelligen dat ook op langere termijn de
nodige middelen beschikbaar zijn voor de taken en functies van de Gemeente.
2. Bij belegging van de financiële middelen en het beheer van de roerende en onroerende
bezittingen dient een goede verhouding te bestaan tussen de uitgangspunten en de
identiteit van de Gemeente enerzijds en het rendement van de belegging en het beheer
anderzijds.
3. De aspecten duurzaamheid en fairtrade maken deel uit van de uitgangspunten en de
identiteit van de Gemeente en vormen een hoge prioriteit bij het nemen van beslissingen
van de Gemeente en haar (sub)commissies bij belegging van de financiële middelen en
het beheer van de roerende en onroerende bezittingen.
4. Belegging zal in ieder geval niet plaatsvinden in fondsen waarvan bekend is dat zij in
relatie staan tot industrieel-militaire belangen en/of tot de mensheid bedreigende
activiteiten, dan wel in fondsen die ten goede komen aan regimes of regeringen van
landen waarvan bekend is dat de rechten van de mens daar systematisch worden
geschonden.
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Artikel 26
1. De vaststelling van de begroting door de Gemeentevergadering houdt in dat de
kerkenraad gemachtigd is uitgaven te doen tot maximaal het geraamde bedrag. Het is
de kerkenraad toegestaan uitgaaframingen tot maximaal 10% van de totale kosten te
overschrijden, zonder daarvoor vooraf goedkeuring van de Gemeentevergadering te
hebben. De overschrijdingen worden op de eerstvolgende Gemeentevergadering door
de kerkenraad medegedeeld en toegelicht. Bij investeringen die het bedrag van
€ 25.000,- te boven gaan, zal vooraf toestemming aan de Gemeentevergadering worden
gevraagd.
2. Een besluit om over te gaan tot middellijke of onmiddellijke verwerving of vervreemding
van onroerend goed behoeft voorafgaande goedkeuring van de Gemeentevergadering.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door of tegen derden geen beroep worden
gedaan.
Artikel 27
Een eventueel batig saldo van de rekening van baten en lasten dient op duidelijke wijze als
zodanig te worden aangegeven met een toelichting van de kerkenraad voor welke
doeleinden dit saldo wordt gereserveerd of aan welke reserve het zal worden toegevoegd.
Artikel 28
De Gemeentevergadering stelt richtlijnen vast aan de hand waarvan
a. het de kerkenraad wordt toegestaan bedragen aan de reserve te onttrekken ter
financiering van investeringen waarvoor de reserve is ingesteld. Deze investeringen
worden op de eerstvolgende Gemeentevergadering door de kerkenraad
medegedeeld en toegelicht;
b. zij zich vóóraf kan uitspreken bij onttrekkingen aan een reserve ter financiering van
investeringen of uitgaven buiten het doel van de reserve.
Artikel 29
De financiële controlecommissie en de financiële beleidsadviescommissie zijn twee vaste
commissies. De leden van deze commissies worden op voordracht van de kerkenraad
gekozen door de Gemeentevergadering. Een lid of vriend van de Gemeente kan slechts
kerkenraadslid of lid van een van beide commissies zijn.
Artikel 30
1. De financiële controlecommissie bestaat uit drie leden en/of vrienden van de Gemeente.
2. Zij heeft als taak om aan de hand van door de Gemeentevergadering vast te stellen
richtlijnen de door de penningmeester opgestelde jaarstukken na te zien en beoordeelt
het gevoerde financiële beleid.
3. Zij brengt van haar bevindingen mondeling verslag uit aan de Gemeentevergadering en
adviseert met betrekking tot de decharge van de penningmeester.
4. De zittingstermijn bedraagt drie jaar. Elk jaar treedt één lid van de commissie volgens
rooster af. Dit lid is eenmaal herkiesbaar.
5. Wanneer een tussentijdse vacature ontstaat, wordt in de eerstvolgende
Gemeentevergadering een nieuw lid gekozen voor het resterende deel van de
zittingsperiode.
6. De periodiek gekozenen treden in functie op 1 januari, de tussentijds gekozenen
terstond.
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Artikel 31
1. De financiële beleidsadviescommissie bestaat uit vier leden en/of vrienden van de
Gemeente die deskundig worden geacht op financieel-economisch terrein.
2. Zij heeft als taak de penningmeester en/of de kerkenraad op verzoek of op eigen initiatief
adviezen te geven ten aanzien van het financiële beleid van de Gemeente.
3. Zij brengt van haar bevindingen mondeling verslag uit aan de Gemeentevergadering.
4. De zittingstermijn bedraagt vier jaar. Elk jaar treedt één lid van de commissie volgens
rooster af. Dit lid is tweemaal herkiesbaar.
5. Wanneer een tussentijdse vacature ontstaat, wordt in de eerstvolgende Gemeentevergadering een nieuw lid gekozen voor het resterende deel van de zittingsperiode.
6. De periodiek gekozenen treden in functie op 1 januari, de tussentijds gekozenen
terstond.
Artikel 32
1. De kerkenraad wordt bij het beheer van roerende en onroerende bezittingen bijgestaan
door de commissie van beheer.
2. De kerkenraad benoemt de leden van de commissie van beheer.
3. De samenstelling, taken en bevoegdheden van de commissie van beheer worden door
de kerkenraad vastgelegd in een separaat reglement dat ter kennisname aan de
Gemeentevergadering wordt aangeboden. Dit reglement bevat in ieder geval een
taakafbakening tussen kerkenraad, commissie van beheer en eventuele subcommissies.
PREDIKANTEN EN VOORGANGERS
Artikel 33
Voor het gestalte geven aan haar opdracht - als hiervoor vermeld in artikel 2 lid 2 - kan de
Gemeente één of meer zusters en/of broeders tot predikant of voorganger beroepen.
Artikel 34
De predikant of voorganger, zoals omschreven in het hoofdstuk “Begripsbepalingen” van de
ADS-Rechtspositieregeling 2012 of een daarvoor in de plaats tredende regeling, dient voor
deze taak toegerust te zijn
a. hetzij door het proponentschap van de Broederschap;
b. hetzij door een daaraan gelijk te stellen studiegang aan het Doopsgezind Seminarium.
In bijzondere gevallen kan de Gemeentevergadering afwijken van het bepaalde, vermeld in
lid a en b.
Artikel 35
De rechten en plichten van de predikant of voorganger worden in onderling overleg tussen
kerkenraad, handelende conform een besluit van de Gemeentevergadering, en predikant of
voorganger, vastgelegd in een arbeidsovereenkomst met taakomschrijving.
Artikel 36
De inhoud van deze arbeidsovereenkomst met taakomschrijving mag niet in strijd zijn met
dit reglement. Als richtlijn voor vorm en inhoud van de arbeidsovereenkomst met
taakomschrijving dient het model van de ADS.
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Artikel 37
Voor het beroepen van een predikant of voorganger wordt in de Gemeentevergadering een
daartoe strekkend besluit genomen, met inachtneming van de Beroepingsprocedure DGA.
Zo mogelijk in dezelfde vergadering wordt een beroepingscommissie gekozen. De
commissie heeft onder meer ten doel een voordracht voor de vacature c.q. uitbreiding op te
stellen.
1. De beroepingscommissie dient zoveel mogelijk een afspiegeling te zijn van de
Gemeente. De commissie bestaat uit minimaal acht en maximaal tien personen, zijnde
leden en/of vrienden van de Gemeente, waarvan ten hoogste drie personen zitting
hebben in de kerkenraad.
De overige leden van de beroepingscommissie worden bij vrije keuze door en uit de
leden en vrienden van de Gemeente gekozen, met dien verstande, dat tot lid van de
beroepingscommissie niet verkiesbaar is degene:
a. die tot in de tweede graad aan een al zittend lid van de kerkenraad verwant is, of door
enige vorm van samenleving aan hem verbonden is;
b. die ten opzichte van de Gemeente als functionaris in dienstverband staat;
c. die tot in de tweede graad aan een functionaris verwant is, of door enige vorm van
samenleving aan hem verbonden is.
2. Voor de verkiezing van leden van de beroepingscommissie maakt de kerkenraad een
voordracht. Zij die op de voordracht staan, worden geacht de benoeming aan te nemen,
indien zij worden gekozen. Deze voordracht is niet bindend voor de Gemeentevergadering.
3. De schriftelijke stemming vindt plaats over de voorgedragen commissie als geheel.
4. Maximaal twee leden van de beroepingscommissie kunnen tussentijds met instemming
van de kerkenraad worden vervangen zonder raadpleging van de Gemeentevergadering. Zo er meerdere leden moeten worden vervangen, vinden er nieuwe
verkiezingen van de beroepingscommissie plaats.
5. De oproep voor deze Gemeentevergadering(en) geschiedt tenminste veertien dagen van
tevoren; de agenda vermeldt uitdrukkelijk het beroepen van een predikant of voorganger
en/of verkiezing van de leden voor de beroepingscommissie, alsmede haar beoogde
opdracht.
Artikel 38
De beroepingscommissie wordt door de voorzitter van de kerkenraad bijeengeroepen voor
haar eerste vergadering. In deze vergadering kiest de commissie uit haar midden een
voorzitter en een secretaris. De commissie begint met het op schrift stellen van haar
werkwijze en procedure, met inachtneming van de besluiten van de Gemeentevergadering
en van de Beroepingsprocedure DGA.
Artikel 39
1. De beroepingscommissie rondt haar werkzaamheden af met het voorleggen van een
voordracht van één kandidaat aan de kerkenraad. Deze voordracht wordt door de
beroepingscommissie duidelijk gemotiveerd.
2. De kerkenraad neemt het formele besluit de voordracht ter goedkeuring aan de
Gemeentevergadering voor te leggen.
De oproep voor deze Gemeentevergadering door de kerkenraad geschiedt tenminste
dertig dagen van tevoren. In deze Gemeentevergadering legt de beroepingscommissie
verantwoording af over de door haar gevolgde werkwijze.
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3. De Gemeentevergadering keurt vervolgens al dan niet de voordracht van een predikant
of voorganger goed en neemt een besluit ten aanzien van het voortbestaan van de
beroepingscommissie.
4. Na afronding van haar werkzaamheden bespreekt de beroepingscommissie haar
eindverslag in aanwezigheid van (een deel van) de kerkenraad, waarbij ze haar
werkzaamheden evalueert. Van deze evaluatie wordt een zakelijk verslag
opgemaakt dat de kerkenraad in toekomstige gevallen ter beschikking stelt aan een
beroepingscommissie.
Artikel 40
Het beroep van de predikant of voorganger eindigt overeenkomstig de bepalingen, genoemd
in de ADS-Rechtspositieregeling 2012 of een daarvoor in de plaats tredende regeling.
Artikel 41
1. Bij een geschil tussen de predikant of de voorganger of pastoraal werkende en de
kerkenraad, dan wel ernstig plichtsverzuim, wangedrag of andere zwaarwichtige
redenen de Gemeente betreffende, wordt de procedure gevolgd, zoals vastgelegd in de
artikelen 16 en 17 van de ADS-Rechtspositieregeling 2012 of een daarvoor in de plaats
tredende regeling.
2. Door middel van een brief worden de leden en vrienden door de kerkenraad
geïnformeerd dat de procedure is gestart. Bij besluitvorming over ontslag wordt vóóraf
een extra Gemeentevergadering bijeengeroepen.
FUNCTIONARISSEN
Artikel 42
De functionarissen van de Gemeente, waarmee een dienstverband is aangegaan, kunnen
worden onderscheiden in geestelijk werkers (predikanten, voorgangers en pastoraal
werkenden) en overige werkers (kosters, organisten en anderen).
1. De geestelijk werkers worden door de kerkenraad beroepen (predikanten en
voorgangers) respectievelijk benoemd (pastoraal werkenden) en ontslagen conform de
bepalingen in de ADS-Rechtspositieregeling 2012 of een daarvoor in de plaats
tredende regeling, met inachtneming van het volgende:
a.-1 Het beroepen van een predikant of voorganger geschiedt nadat op voordracht van
de beroepingscommissie en besluit van de kerkenraad, de Gemeentevergadering
de voordracht heeft goedgekeurd en de predikant of voorganger heeft aangegeven
dit beroep te zullen aanvaarden.
a.-2 Van de benoeming van een pastoraal werkende wordt de Gemeentevergadering in
kennis gesteld.
b. Met de geestelijk werker wordt een arbeidsovereenkomst met taakomschrijving
gesloten. Als richtlijn voor vorm en inhoud van de arbeidsovereenkomst met
taakomschrijving dient het model van de ADS.
c. De geestelijk werker geeft mede gestalte aan de opdracht van de Gemeente, zoals
verwoord in artikel 2 lid 2 van dit reglement.
d. Bij het ontslag van een geestelijk werker is artikel 41 van dit reglement van
toepassing.
2. Ook de overige werkers worden door de kerkenraad benoemd en ontslagen. Een door
de kerkenraad opgestelde functiebeschrijving wordt geacht deel uit te maken van de
arbeidsovereenkomst.
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3. Op de inhoud van de arbeidsovereenkomsten, zoals genoemd in de leden 1 en 2 van dit
artikel, is het burgerlijk recht van toepassing.
KRINGEN EN GROEPEN
Artikel 43
1. Leden en vrienden van de Gemeente kunnen zich binnen het verband van de
Gemeente, ook met niet-leden en niet-vrienden, verenigen met een door hen vastgesteld
doel. Zij vormen dan een zogenoemde kring of groep, die haar doelstelling aan de
kerkenraad communiceert.
2. Wanneer de kring of groep gebruikmaakt van de ruimten in het kerkgebouw en/of een
beroep wil doen op de faciliteiten die de Gemeente bieden kan in de vorm van
geestelijke, financiële of administratieve ondersteuning, dan dient de doelstelling
begrepen te kunnen worden binnen de opdracht van de Gemeente, omschreven in
artikel 2 van dit reglement.
3. Zij kan, met inachtneming van lid 2, haar doelstelling naar eigen inzicht gestalte geven.
4. Zij kan in haar uitgaven voorzien door:
a. het heffen van contributie;
b. financiële ondersteuning door de Gemeente.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 44
1. De Gemeentevergadering stelt een huishoudelijk reglement (supplement geheten) vast,
waarin zij door haar vastgestelde beleidsstukken en gedane uitspraken kan opnemen,
wijzigen of verwijderen.
2. Het supplement mag niet met de wet of dit reglement in strijd zijn.
3. De vaststelling van het supplement geschiedt gelijktijdig met de inwerkingtreding van dit
reglement op 23 november 2015, waarbij het supplement per die datum uit de volgende
stukken bestaat:
* De Identiteit van de Gemeente, vastgesteld op de ledenvergadering van
18 november 2004,
* De Visie van de Gemeente, vastgesteld op de ledenvergadering van
21 november 2011,
* De Intentieverklaring Duurzaamheid, vastgesteld op de ledenvergadering van
21 november 2011,
* De Intentieverklaring De Binding, vastgesteld op de ledenvergadering van
24 november 2014,
* De Beleidsnotitie van de commissie Vrienden, vastgesteld op de ledenvergadering
van 24 november 2014,
* De Beroepingsprocedure DGA, vastgesteld op de ledenvergadering van
23 november 2015,
* De door haar op de ledenvergadering van 23 november 2015 gedane uitspraken over
Avondmaal, Geboortedankzeggingsboek, Fairtrade Kerk en Groene Kerk.
4. Wijzigingen in het supplement worden op een Gemeentevergadering vastgesteld.
Artikel 45
Bij opheffing van de Gemeente vervallen alle bezittingen aan de ADS.
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Artikel 46
1. Wijzigingen in dit reglement kunnen te allen tijde worden aangebracht na goedkeuring
van de Gemeentevergadering.
2. Ten hoogste twaalf jaar na de inwerkingtreding van dit reglement wordt dit reglement
geagendeerd voor de Gemeentevergadering en zo nodig herzien.
3. De Gemeentevergadering kan zich bij een eventuele herziening laten bijstaan door een
door haar ingestelde commissie.
Artikel 47
1. Dit reglement treedt in werking onmiddellijk nadat het door de Gemeentevergadering is
aangenomen.
2. Alle onder de werking van voorgaande reglementen aangegane overeenkomsten blijven
van kracht tot zij door nieuwe, met inachtneming van dit reglement, zijn vervangen.
3. Aan ieder lid en iedere vriend van de Gemeente wordt een exemplaar van het reglement
en van het supplement verstrekt.
Artikel 48
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de kerkenraad. Zij legt hierover
achteraf verantwoording af aan de Gemeentevergadering.

Aalsmeer,
aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 23 november 2015

w.g. zr. Miekje Hoffscholte-Spoelder, voorzitter
w.g. zr. Marnel de Haan-Tas, secretaris

16

