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Artikel 1.  
De Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum is een zelfstandig onderdeel van de Remonstrantse 

Broederschap (hierna: “de Broederschap”) en bezit als zodanig rechtspersoonlijkheid. Zij is gevestigd 

te Bussum. 

Artikel 2.  
De gemeente is gebonden aan de kerkorde van de Broederschap, gevestigd te Utrecht (hierna: “de 

kerkorde”), en aan haar beginselverklaring. Deze luidt: “De Remonstrantse Broederschap is een 

geloofsgemeenschap die, geworteld in het evangelie van Jezus Christus en getrouw aan haar beginsel 

van vrijheid en verdraagzaamheid, God wil eren en dienen”. 

Artikel 3.  
a. de gemeente is voortgekomen uit de op initiatief en onder verantwoordelijkheid van de 

Remonstrants Gereformeerde Gemeente te Amsterdam op 7 december 1935 gestichte 

Remonstrantse Kring Naarden-Bussum en met ingang van 1 januari 1941 als gemeente 

erkend bij besluit no. 32/38 d.d. 30 november l940 van de Commissie tot de Zaken van de 

Remonstrantse Broederschap. 

b. de gemeente heeft ten doel mede te werken aan de verwezenlijking van de opdracht van de 

Remonstrantse Broederschap, zoals deze is omschreven in de kerkorde van deze 

Broederschap. 

c. de gemeente is naast de kerkorde ook gebonden aan haar eigen reglement, voor zover dit 

niet in strijd is met dwingende voorschriften van de wet en de kerkorde. 

d. het kerkelijk ressort van de gemeente omvat het gebied van de woonplaatsen Naarden, 

Bussum, Laren (N.H.), Blaricum, Eemnes, Huizen, Muiden, Weesp, Ankeveen en Nederhorst 

den Berg en Almere. 

Artikel 4.  
Leden en vrienden hebben de plicht de gemeente naar vermogen financieel te steunen. De 

kerkenraad kan aan de leden en vrienden als aanbeveling aan de leden en vrienden bedragen voor 

de jaarlijkse vrijwillige financiële bijdrage aan de gemeente een aanbeveling doen vaststellen, 

bijvoorbeeld in de vorm van een percentage waarvan de hoogte verband houdt met van het 

belastbare inkomen van de leden of vrienden. 
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Artikel 5.  
a. aan het hoofd van de gemeente staat de “Ledenvergadering”, die wordt gevormd door de 

leden en vrienden van de gemeente. Zij kiest uit de leden en vrienden vertegenwoordigers, 

die met de predikant(en) tezamen de kerkenraad uitmaken. 

b. eenmaal per jaar wordt de Ledenvergadering bij elkaar geroepen voor de “jaarvergadering”, 

die uiterlijk in de maand maart wordt gehouden. De schriftelijke oproep voor deze 

vergadering geschiedt tenminste veertien dagen voor de vergaderdatum onder gelijktijdige 

toezending aan de leden en vrienden van de voorlopige agenda met toelichting. 

Artikel 6.  
De agenda van de jaarvergadering omvat tenminste: 

a. vaststellen van de definitieve agenda; 

b. behandeling van de notulen van de vorige vergadering; 

c. behandeling van het jaarverslag; 

d. behandeling van het financieel verslag; 

e. behandeling verslag kascommissie en voorstel tot decharge; 

f. voorstel tot decharge van de kerkenraad; 

g. benoeming van één of twee nieuwe leden van de kascommissie, bestaande uit drie leden die 

geen lid zijn van de kerkenraad; 

h. vaststelling van de begroting voor het nieuw ingetreden kalenderjaar; 

i. verkiezing van kerkenraadsleden; 

j. behandeling van onderwerpen nader te bepalen door de kerkenraad; 

k. behandeling van voorstellen aan de orde gesteld door tenminste vijf leden; deze voorstellen 

dienen tenminste tien dagen voor de vergadering bij het secretariaat van de kerkenraad 

ontvangen te zijn en tenminste vijf dagen voor de vergadering aan de leden bekend gemaakt 

te zijn. 

Artikel 7.  
a. Behalve voor de jaarvergadering kan de Ledenvergadering bijeengeroepen worden, wanneer 

de kerkenraad dit nodig oordeelt, de kerkorde een uitspraak van de gemeente vordert of 

wanneer tenminste tien leden of vrienden schriftelijk onder opgave van redenen de 

kerkenraad verzoeken een vergadering uit te schrijven. 

b. de schriftelijke oproep voor een buitengewone ledenvergadering geschiedt tenminste 

veertien dagen voor de vergaderdatum onder gelijktijdige toezending aan de leden en 

vrienden van de agenda met toelichting. 
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Artikel 8. 
a. Indien dit reglement of de kerkorde niet anders voorschrijft worden alle besluiten genomen 

en benoemingen gedaan met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 

b. over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd, tenzij met algemene 

stemmen hiervan wordt afgeweken. 

c. bij het staken van de stemmen over personen beslist het lot, indien over twee personen 

wordt gestemd. Indien over meer dan twee personen wordt gestemd, wordt een 

herstemming gehouden tussen de twee kandidaten, op wie het hoogste aantal 

stemmenaantal is uitgebracht. 

Bij het staken van de stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

d. wanneer op een voorstel een amendement is ingediend komt dit eerst in stemming. Een 

amendement op een voorstel mag niet de strekking hebben het doel van het voorstel te 

wijzigen of aan te tasten, dit uitsluitend ter beoordeling van de voorzitter. Indien voor het 

voorstel een gekwalificeerde meerderheid is vereist geldt deze zelfde meerderheid voor het 

aannemen van het amendement op het voorstel. 

e. voor schriftelijke stemmingen wijst de voorzitter drie ter vergadering aanwezige personen 

aan, die een stembureau vormen. 

f. blanco stembriefjes en briefjes die geen duidelijke persoonsaanduiding bevatten worden als 

ongeldig beschouwd. 

g. een stemgerechtigde kan voor niet meer dan twee andere stemgerechtigden bij volmacht 

stemmen. Volmachten kunnen alleen schriftelijk worden gegeven en dienen voor aanvang 

van de vergadering bij de kerkenraad te worden ingeleverd. Volmachten gelden alleen bij 

schriftelijke stemmingen of wanneer gebruik gemaakt wordt van stembriefjes.  

h. leden van kerkenraad zijn uitgesloten van het uitbrengen van volmachtstemmen. 

Artikel 9.  
Het bestuur van de gemeente is opgedragen aan de kerkenraad. 

Artikel 10.  
De kerkenraad bestaat uit de predikant(en) en tenminste vijf en ten hoogste zestien leden of 

vrienden van de gemeente. In de kerkenraad dient het aantal vrienden steeds kleiner te zijn dan de 

helft van het aantal leden van de kerkenraad. 
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Artikel 11. 
a. de taak van de kerkenraad is de behartiging van het kerkelijk leven en van alle overige 

belangen der gemeente in de ruimste zin van het woord. De kerkenraad wordt in en buiten 

rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris, tenzij de kerkenraad dit aan 

één of meer anderen heeft opgedragen. Indien financiële verplichtingen worden aangegaan 

worden de stukken mede-ondertekend door de penningmeester. 

b. In vermogensrechtelijke aangelegenheden tot een bedrag van € 1.000 per handeling kan de 

gemeente vertegenwoordigd worden door alleen de penningmeester. De penningmeester is 

niet bevoegd tot het aanvaarden of verwerpen van erfstellingen, tot het sluiten van 

arbeidsovereenkomsten of van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren 

van registergoederen, noch tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de gemeente zich als 

borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 

zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt zonder goedkeuring van de 

kerkenraad. De kerkenraad dient de penningmeester richtlijnen of aanwijzingen te geven 

omtrent het vermogensbeheer. 

c. op basis van de beroepingsbrief overlegt de kerkenraad tenminste eenmaal per jaar met de 

predikant over diens taakvervulling. De kerkenraad staat de predikant waar mogelijk bij in de 

uitoefening van het ambt. 

d. de kerkenraad is, met behoud van zijn eigen verantwoordelijkheid, bevoegd bepaalde 

onderdelen van zijn taak te delegeren aan een dagelijks bestuur, bestaande uit tenminste 

drie kerkenraadsleden of aan commissies of werkgroepen buiten de kerkenraad. Deze 

commissies of werkgroepen en het dagelijks bestuur brengen in de kerkenraadsvergadering 

verslag uit over hun activiteiten. 

Artikel 12. 
a. de leden van de kerkenraad worden gekozen voor een ambtsperiode van vier jaar en kunnen 

nog eenmaal voor een aansluitende periode van maximaal twee jaar worden herkozen. 

b. indien tussentijds een vacature ontstaat kan de kerkenraad de Ledenvergadering 

bijeenroepen om in deze vacature te voorzien. De kerkenraad is hiertoe verplicht indien het 

aantal kerkenraadsleden gedaald is onder het voorgeschreven minimum zoals bepaald in 

artikel 10. De zittingsperiode van het nieuwe lid wordt geacht te zijn ingegaan op de dag 

waarop hij verkozen is. 

Artikel 13.  
De leden van de kerkenraad worden door de ledenvergadering verkozen. Kandidaatstelling geschiedt 

door de kerkenraad. Minstens vijf leden van de gemeente, die geen lid van de kerkenraad zijn, 

kunnen ook kandidaten stellen. Deze kandidaatstelling dient schriftelijk tenminste vijf dagen voor de 

vergadering schriftelijk bij de secretaris van de kerkenraad te zijn ingediend. Een schriftelijke 

bereidverklaring van de kandidaat dient hieraan te zijn toegevoegd. Indien door de verkiezing van 

één of meer kandidaten het maximale aantal kerkenraadsleden conform artikel 10 overschreden 

dreigt te worden, zal er gestemd worden over alle kandidaten, waarbij de kandidaten met het 

kleinste aantal stemmen afvallen. 
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Artikel 14.  
De kerkenraadsleden benoemen uit hun midden een voorzitter, een secretaris, een penningmeester 

en een kerkmeester. 

Artikel 15.  
Nieuw gekozen leden van de kerkenraad worden in een kerkdienst door de predikant in hun ambt 

bevestigd. 

Artikel 16.  
De voorzitter heeft de leiding van alle vergaderingen, waaraan hij deelneemt. Hij draagt er zorg voor 

dat tenminste eenmaal per twee maanden een kerkenraadsvergadering bijeen wordt geroepen. Deze 

oproep geschiedt met een termijn van tenminste acht dagen en met opgave van de te behandelen 

onderwerpen. De voorzitter is bij officiële gelegenheden de vertegenwoordiger en de woordvoerder 

van de gemeente. Hij draagt zorg voor de naleving van de reglementen en van de kerkorde. Hij kan 

de beraadslagingen sluiten wanneer hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is 

verplicht de beraadslagingen weer te openen wanneer blijkt dat de meerderheid dit verlangt. 

Artikel 17.  
De secretaris, zo nodig bijgestaan door daartoe door de kerkenraad aangestelde functionarissen, 

draagt zorg voor het notuleren van de vergaderingen en voert uit naam van de kerkenraad 

briefwisseling. Verder heeft hij tot taak het bijhouden van de door de kerkorde voorgeschreven 

registers, het registreren van andere gegevens en het verstrekken van informatie. Tevens zorgt hij 

voor het uitbrengen van het jaarverslag, na goedkeuring door de kerkenraad. 

Artikel 18.  
De penningmeester heeft tot taak het voeren van de financiële administratie van de gemeente, het 

incasseren van de bijdragen van de leden en andere inkomsten en het verrichten van alle betalingen 

waartoe de gemeente verplicht is. Tevens stelt hij voor de jaarvergadering de financiële 

verantwoording op en maakt de begroting voor het nieuwe kalenderjaar. Deze twee stukken worden 

vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de kerkenraad. De penningmeester kan worden bijgestaan 

door een administratieve kracht, die aangesteld wordt door de kerkenraad. Deze persoon behoeft 

geen lid van de kerkenraad te zijn. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

Artikel 19.  
De kerkmeester heeft tot taak te zorgen voor de gebouwen van de gemeente en de exploitatie van 

die gebouwen in de ruimste zin van het woord. Ook draagt hij zorg voor de inventaris van de 

gebouwen. 

Artikel 20.  
De beroeping van een predikant geschiedt zoals geregeld in de kerkorde. 
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Artikel 21.  
a. Het kiescollege bestaat uit ten minste vijf leden van de kerkenraad, en een even groot aantal 

leden of vrienden van de gemeente, beroepingsleden genaamd. 

b. De beroepingsleden worden door de kerkenraad benoemd. 

c. In het kiescollege dient het aantal vrienden kleiner te zijn dan de helft van het totale aantal 

leden van het kiescollege. 

Artikel 22. 
a. In de regel wordt elke zondag en op de belangrijkste christelijke feest- en  gedenkdagen een 

kerkdienst gehouden. 

b. Zegenbeden over levensverbintenissen, doop, avondmaalsviering, ledenbevestiging en 

kerkelijke uitvaart geschieden in overleg met de predikant. 

Artikel 23.  
Bij elke kerkelijke plechtigheid zijn één of meer kerkenraadsleden aanwezig. De aanwijzing geschiedt 

volgens een vast te stellen rooster. Ieder kerkenraadslid is verplicht aan die aanwijzing gevolg te 

geven en bij verhindering tijdig voor vervanging zorg te dragen. 

Artikel 24.  
Er is een diaconale commissie. 

Artikel 25. 
Het inzamelen van giften bij kerkdiensten en andere kerkelijke plechtigheden geschiedt door een 

college van collectanten. Op niet-bindende voordracht van dit college worden de leden hiervan 

benoemd en uit deze functie ontheven door de kerkenraad. Zij regelen hun diensten volgens een 

door de kerkenraad goed te keuren reglement. 

Artikel 26.  
Bij elke kerkdienst en bij andere kerkelijke plechtigheden wordt gecollecteerd ten behoeve van de 

gemeente. Daarnaast kan een collecte worden gehouden ten behoeve van een door de diaconale 

commissie of de kerkenraad vast te stellen doel. Tenminste eenmaal per jaar wordt een collecte 

gehouden ten behoeve van de Broederschap. 

Artikel 27. 
a. De diaconale commissie bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven leden of vrienden 

van de gemeente, waarvan in elk geval één kerkenraadslid. 

b. De predikant is geen lid van de diaconale commissie maar heeft altijd toegang tot de 

vergaderingen en wordt in zaken van gewicht gehoord. 



Reglement van de Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum 
 

Reglement 2012, geldig vanaf 20 juni 2012 Pagina 7 
 

Artikel 28.  
De leden van de diaconale commissie worden benoemd en uit hun functie ontheven door de 

kerkenraad. De benoeming geschiedt op niet-bindende voordracht van de commissie. Nieuw 

benoemde leden van de diaconale commissie worden in een kerkdienst in hun ambt bevestigd. 

Artikel 29.  
Een besluit:  

a. tot opheffing van de gemeente,  

b. tot wijziging van dit reglement,  

c. tot het vormen van een associatiegemeente, of  

d. tot het aangaan van duurzame samenwerking met een andere gemeente of andere kerkelijke 

of levensbeschouwelijke organisatie,  

wordt genomen door de Ledenvergadering en behoeft tenminste tweederde van de uitgebrachte 

stemmen in een bijeenkomst van de Ledenvergadering waarin tenminste de helft van de leden en 

vrienden vertegenwoordigd is. Een besluit tot opheffing van de gemeente dient tevens in te houden 

een uitspraak over de bestemming van het archief en de benoeming van één of meer vereffenaars 

aan wie richtlijnen of aanwijzingen meegegeven kunnen worden. 

Het besluit tot opheffing van de gemeente kan richtlijnen of aanwijzingen aan de vereffenaars 

inhouden. 

Artikel 30.  
Dit reglement en latere wijzigingen daarop treden in werking onmiddellijk nadat daarop de 

bekrachtiging van de Commissie tot de Zaken is ontvangen. 

Artikel 31.  
In geval de kerkorde anders bepaalt dan dit reglement prevaleert de kerkorde. 

Artikel 32.  
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet en die ook niet zijn geregeld in de wet en de 

kerkorde beslist de kerkenraad. 

 

 Vastgesteld in de Ledenvergadering van 29 maart 2012 

 Bekrachtiging door de CoZa aangevraagd op 30 maart 2012 

 Bevestiging van de bekrachtiging door de CoZa ontvangen per e-mail op 20 juni 1012 

 Inwerking getreden op 20 juni 2012 

 


