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STATUTEN van het ZENDINGSGENOOTSCHAP DER 

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE, gevestigd te Zeist 

 

Artikel 1: Naam, zetel en duur 

1. De vereniging draagt de naam: ZENDINGSGENOOTSCHAP DER 

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE, hierna te noemen ZZg 

(Zeister Zendingsgenootschap), of het genootschap. Het genootschap 

wordt beheerst door het Nederlands recht. 

2. Het ZZg is gevestigd te Zeist. 

3. Het is opgericht in het jaar zeventienhonderd drieënnegentig en in het jaar 

negentienhonderd achtentwintig als zelfstandig genootschap 

gereorganiseerd. Het is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

 

Artikel 2: Doelomschrijving 

1. Het ZZg is voortgekomen uit het leven en werk van de Evangelische 

Broedergemeente in Nederland en is, sinds zijn oprichting in 

zeventienhonderd drieënnegentig, als genootschap en zendingsorgaan een 

onvervreemdbaar deel van het hele zendingswerk, dat door de Europese 

continentale kerkprovincie van de Evangelische Broedergemeente 

geschiedt. 

2. Volgens de traditie van de Evangelische Broedergemeente omschrijft het 

ZZg de basis van zijn werk als de verkondiging van het evangelie van God 

in Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer, God en mens, 

verzoener en bevrijder van alle mensen. 

3. Het ZZg beschouwt het als zijn taak, uitgaande van de gegeven basis van 

belijden, naar vermogen te assisteren in de wijde omvang van de 

Evangelische Broedergemeente door: 

 a. overzeese provincies van de Evangelische Broedergemeente en 

Broedergemeente in eigen land bij te staan in hun taak het evangelie te 

brengen waar het nog niet werd gehoord en waar het door 

secularisering en verschraling weer verloren ging; 

 b. in samenwerking met kerken en organisaties uit de Evangelische 

Broedergemeente deel te nemen aan werelddiaconaat en 

ontwikkelingswerk, daar God in Christus de gehele mens in zijn 

gehele omgeving naar lichaam en ziel verlossen wil en vrede en 

gerechtigheid in de landen wil doen wonen; 

 c. naar vermogen de dialoog met vertegenwoordigers van godsdiensten 

en ideologieën te bevorderen, daar geen kerk een dergelijke dialoog 

mag verwaarlozen; 

 d. het, ook in samenwerking met andere organisaties, geven van 

voorlichting over zending, werelddiaconaat en ontwikkelingswerk in 

het algemeen en specifiek aan jongeren, met name gericht op de 

leerlingen van het protestants-christelijk onderwijs in Nederland; 
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 e. nieuwe initiatieven te ontplooien binnen het door de Kerkorde van de 

Unitas Fratrum en de Uniteitssynode gedefinieerde kader. 

4. Aan zijn doelstelling geeft het ZZg - in overeenstemming met zijn 

opdracht binnen de Europese continentale kerkprovincie - in het bijzonder 

gestalte door de Evangelische Broedergemeente in Suriname in haar 

zendingswerk bij te staan. 

 

Artikel 3: Lidmaatschap 

1. Het ZZg kent leden en donateurs. 

2. De leden van de oudstenraden en broederraden van de Evangelische 

Broedergemeenten in Nederland zijn door dit lidmaatschap kwalitatief 

tevens lid van het ZZg. Het lidmaatschap van het ZZg eindigt derhalve bij 

het verlies van gemelde kwaliteit, tenzij het bestuur anders beslist. 

3. Naast de in lid 2 van dit artikel bedoelde leden kunnen leden van het ZZg  

zijn: 

 a. leden van elk der landelijke begeleidingscommissies, die ingesteld 

zijn door de Centrale Raad van de Evangelische Broedergemeente in 

Nederland en zich betrokken weten op de doelstelling van het ZZg, als 

in artikel 2 omschreven 

 b. leden van de door de Centrale Raad van de Evangelische 

Broedergemeente in Nederland erkende regionale of plaatselijke 

begeleidingscommissies, die zich betrokken weten op de doelstelling 

van het ZZg, als in artikel 2 omschreven; 

 c. andere natuurlijke en rechtspersonen, niet vallende onder degenen in 

lid 2 en lid 3a van dit artikel genoemd. 

4. De in lid 3 van dit artikel bedoelde leden kunnen zich aanmelden bij het 

bestuur of door het bestuur als zodanig worden uitgenodigd. De toelating 

tot het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. Ingeval van een afwijzing 

door het bestuur staat de betrokkene beroep open op de algemene 

vergadering. 

5. De leden zijn verplicht tot betaling van een jaarlijkse bijdrage waarvan de 

hoogte wordt vastgesteld door het bestuur in overleg met de algemene 

vergadering. Gemeld overleg is niet noodzakelijk ingeval de verhoging 

van de jaarlijkse bijdrage niet meer bedraagt dan het percentage dat door 

het Centraal Bureau voor de Statistiek te 's-Gravenhage wordt vastgesteld 

voor prijsstijgingen in de consumptie van gewone huishoudens in het 

afgelopen jaar. 

6. Het lidmaatschap eindigt indien een lid: 

 a. overlijdt, 

 b. het lidmaatschap beëindigt door schriftelijke kennisgeving, 

 c. door het ZZB ontheven wordt van het lidmaatschap na twee jaar niet 

betalen van de jaarlijkse contributie; 

 d. en voorts overeenkomstig het tweede lid van dit artikel.  
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 Artikel 4: Bestuur 

1. Het ZZg wordt bestuurd door een college, Zeister Zendingsbestuur 

genaamd, in deze statuten aan te duiden met ZZB. Het ZZB bestaat uit een 

oneven aantal leden van minimaal vijf en maximaal negen. Alleen 

natuurlijke personen kunnen lid zijn. 

2. Tenminste de helft van het aantal bestuursplaatsen plus één dient bezet te 

zijn door leden van de Evangelische Broedergemeente in Nederland. 

Tenminste één bestuursplaats dient bezet te worden door een 

vertegenwoordiger van de Protestantse Kerk in Nederland. Bij de bezetting 

van de bestuursplaatsen dient gelet te worden op missionaire 

betrokkenheid en op het oecumenisch karakter van het ZZg. 

3. Het bestuur wordt door de algemene vergadering gekozen uit een vier 

weken voor de vergadering bekendgemaakte voordracht bevattende ten 

minste één naam voor elke te vervullen plaats en opgesteld door het ZZB 

na overleg met de Centrale Raad van de Evangelische Broedergemeente in 

Nederland en andere naar het oordeel van het ZZB in aanmerking 

komende instanties. 

4. Met inachtneming van het in lid 2 bepaalde hebben de leden van het ZZg 

het recht om namen aan de in het vorige lid van dit artikel bedoelde 

voordracht toe te voegen, mits een dergelijke toevoeging geschiedt ten 

minste twee weken van tevoren door ten minste tien leden en vergezeld 

gaat van een verklaring van de persoon, wiens naam aan de voordracht 

wordt toegevoegd, dat deze een eventuele verkiezing aanvaardt. 

5. a. Het ZZB kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend 

voorzitter, de voorzitter dient lid te zijn van een van de Evangelische 

Broedergemeenten in Nederland. 

 b. Het ZZB verdeelt de werkzaamheden in onderling overleg. 

 c. De leden van het bestuur treden periodiek af. Zij worden gekozen voor 

een periode van vier jaar. Aan het eind van een eerste zittingsperiode 

van vier jaar treedt een bestuurslid af en is eenmalig herkiesbaar 

indien hij of zij herkiesbaar wil zijn en indien het bestuur tot een 

herkiesbaarheidstelling besluit. 

6. Het ZZB is met inachtneming van de bepalingen van deze statuten 

bevoegd tot alle bestuursdaden. Mede behoort tot de bevoegdheden van 

het bestuur te besluiten tot en het verrichten van de in artikel 44 lid 2 van 

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek omschreven rechtshandelingen. 

7. De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter vormen samen met een 

algemeen bestuurslid het dagelijks bestuur, ter regeling van de dagelijks 

bestuurszaken.  

 Een en ander met inachtneming van de competentie van het bestuur. De 

taak van het dagelijks bestuur en de verkiezing van een algemeen lid wordt 

in het huishoudelijk reglement geregeld. 

8. Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement vast tot nadere uitvoering 
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van het in deze statuten geregelde. 

9. Het bestuur stelt een of meer commissies in ter advisering bij zijn 

werkzaamheden. Hun taken en werkwijzen worden omschreven in het 

huishoudelijk reglement. 

10. Het ZZB besluit met gewone meerderheid van stemmen. Elk bestuurslid 

heeft één stem. Bij staking van stemmen geschiedt herstemming. Indien de 

stemmen in de tweede ronde opnieuw staken wordt het voorstel geacht te 

zijn verworpen. Rechtsgeldige besluiten kunnen alleen worden genomen in 

een vergadering, waarin ten minste tweederde van het totale aantal 

bestuursleden aanwezig is. Ingeval van een vacature zijn overblijvende 

bestuursleden tot rechtsgeldige besluiten bevoegd, mits ten minste de helft 

van het vastgestelde aantal bestuursleden in functie is.  

11. a. Leden van het bestuur mogen niet zijn: bestuurder, oprichter, 

aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van: 

  - een entiteit waaraan de vereniging de door haar ingezamelde 

gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat; 

  - een entiteit waarmee de vereniging op structurele wijze op geld 

waardeerbare rechtshandelingen verricht. 

  Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een 

rechtspersoon of entiteit die statutair -direct of indirect- met de 

vereniging is verbonden. 

 b. Binnen het bestuur mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare 

relaties bestaan. 

 c. Bestuursleden mogen direct noch indirect enige zakelijke binding 

en/of belangenverstrengeling hebben met de werkzaamheden van het 

ZZg. 

 d. Indien een bestuurslid meent dat er sprake is (of zal kunnen zijn) van 

een zakelijke binding en/of belangenverstrengeling met de 

werkzaamheden van het ZZg, meldt hij/zij dit terstond aan de 

voorzitter. Het bestuur beslist zonodig, bij meerderheid van stemmen, 

of er sprake is van een zakelijke binding en/of belangenverstrengeling. 

 e. Indien een bestuurslid een zakelijke binding en/of 

belangenverstrengeling heeft met de werkzaamheden van het ZZg, 

heeft zij/hij geen stemrecht terzake van het onderwerp waarop deze 

zakelijke binding en/of belangenverstrengeling betrekking heeft. 

Evenmin telt hij/zij mee terzake van een eventueel quorum bij de 

besluitvorming daarover. 

 f. Indien zich een zakelijke binding en/of belangenverstrengeling 

voordoet tussen één of meer bestuursleden en de vereniging, kan de 

vereniging niet worden vertegenwoordigd door het bestuurslid of de 

bestuursleden, ten aanzien van wie de zakelijke binding en/of 

belangenverstrengeling zich voordoet. 

 g. Een zakelijke binding en/of belangenverstrengeling zoals hierboven 
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bedoeld, doet zich onder andere voor indien sprake is van het 

verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de 

vereniging en: 

  i. het bestuurslid; 

  ii. personen die in een nauwe familie- of vergelijkbare relatie staan 

ten opzichte van het bestuurslid; of 

  iii. rechtspersonen waarvan het bedoelde bestuurslid bestuurslid, 

toezichthouder of aandeelhouder is. 

12. De leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging, 

middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door hen 

ten behoeve van de instelling gemaakte kosten en door hen verrichte 

werkzaamheden wordt niet als bezoldiging aangemerkt. 

 Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en 

toegelicht. 

 

Artikel 5: Bureau en secretariaat  

1. Het ZZg heeft een bureau ter uitvoering, coördinering en stimulering van 

alle werkzaamheden, welke ter verwezenlijking van het doel van het ZZg 

plaatsvinden. 

2. Met de leiding van het bureau is belast een door het ZZB aangestelde 

algemeen secretaris, die tevens beleidsvoorbereidende en 

beleidsuitvoerende taken verricht ten opzichte van het bestuur. Hij/zij 

onderhoudt regelmatig contact met de voorzitter van het ZZB en woont als 

regel de bestuursvergadering bij. 

3. De algemeen secretaris regelt binnen het kader van zijn/haar 

bevoegdheden de werkzaamheden van het bureau. 

 

Artikel 6: Vertegenwoordiging 

1. Het ZZB vertegenwoordigt de vereniging. 

 De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan: 

 a. twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijkse bestuur; 

 b. een lid van het ZZB mits ter uitvoering van een door het ZZB 

genomen besluit waarin dit bestuurslid mede als zodanig is 

aangewezen; 

 c. de leden van het dagelijks bestuur, ieder afzonderlijk, voor het 

aannemen van schenkingen. 

 d. De vertegenwoordigingsbevoegdheid kan mede toekomen aan de 

algemeen secretaris, krachtens en voor zover gemachtigd door het 

ZZB. 

2. Terzake van financiële beschikkingsdaden kan het ZZg tevens 

vertegenwoordigd worden als volgt: 

 a. door de algemeen secretaris of een ander door het ZZB met name aan 

te wijzen bureaufunctionaris ieder afzonderlijk voor 
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beschikkingsdaden tot een bedrag van vijf en twintig duizend euro 

(€ 25.000,00) of de tegenwaarde in vreemde valuta. 

 b. door de algemeen secretaris en de andere in dit lid, sub a, bedoelde 

bureaufunctionaris tezamen voor bedragen van vijf en twintig duizend 

euro (€ 25.000,00) of meer. 

 c. Ingeval van ontstentenis of belet van één der hiervoor genoemde 

functionarissen kan het ZZB een derde aanwijzen die in plaats van de 

betreffende functionaris mede het ZZg vertegenwoordigt. 

3. Een bestuursbesluit als bedoeld in lid 1 sub b van dit artikel dient te blijken 

uit een uittreksel uit de notulen van de betreffende vergadering, 

ondertekend door een ander bestuurslid dan degene die bij de uitvoering 

van het besluit betrokken is. 

 

Artikel 7: Geldmiddelen 

1. De geldmiddelen van het ZZg bestaan uit: 

 a. bijdragen van de leden, donaties, subsidies, giften, collecten, legaten 

en erfstellingen; 

 b. alle overige inkomsten. 

2. Erfstellingen kunnen uitsluitend worden aanvaard onder het voorrecht van 

boedelbeschrijving, tenzij het ZZB anders beslist. 

3. De algemeen secretaris is belast met het beheer of het doen beheren van de 

geldmiddelen en het voeren of doen voeren van de financiële 

administratie, alsmede het opstellen of doen opstellen van de financiële 

jaarstukken. 

4. De interne controle op het betalingsverkeer wordt nader in het 

huishoudelijk reglement geregeld. 

5. De goedkeuring van de financiële jaarstukken door de algemene 

vergadering strekt tot decharge van het ZZB voor het in het afgelopen jaar 

gevoerde financiële beheer. 

 

Artikel 8: Algemene vergadering 

1. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand juni een algemene vergadering 

gehouden in welke vergadering het ZZB onder meer verslag uitbrengt van 

zijn verrichtingen, rekening en verantwoording aflegt van het financiële 

beheer in het afgelopen jaar en een algemene beleidsnota indient voor het 

volgende jaar. De rekening en verantwoording dienen vergezeld te gaan 

van een door een registeraccountant afgegeven accountantsverklaring. 

2. Algemene vergaderingen kunnen verder worden gehouden indien het ZZB 

dit wenst of indien ten minste eenderde van het totale aantal leden hiertoe 

een schriftelijk verzoek aan het ZZB richt. 

3. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met 

inachtneming van een termijn van ten minste een maand; bijeenroeping 

geschiedt door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke 
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kennisgeving met vermelding van de agendapunten. 

4. De leden kunnen ook zelf agendapunten voor een algemene vergadering 

bij het ZZB indienen. Indien leden gebruikmaken van hun bevoegdheid 

om agendapunten in te dienen, kunnen zij dit slechts doen door een 

schriftelijk voorstel, daartoe ondertekend door ten minste drie leden, bij 

het bestuur in te dienen uiterlijk twee weken voor de vergadering. 

5. De algemene vergadering neemt besluiten met gewone meerderheid van 

stemmen, behoudens het besluit tot statutenwijziging of ontbinding van het 

ZZg, welke laatste besluiten met een meerderheid van ten minste 

tweederde der uitgebrachte stemmen dienen te worden genomen. 

6. De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd tot het nemen van 

rechtsgeldige besluiten ten aanzien van zaken, welke op de agenda staan 

vermeld. 

7. De voorzitter van het ZZB is voorzitter van de algemene vergadering. 

8. In de algemene vergadering wordt hoofdelijk gestemd.  

9. De wijze van bijeenroepen en de verdere huishoudelijke gang van zaken in 

de algemene vergadering en in het genootschap worden bij huishoudelijk 

reglement vastgesteld. 

 

Artikel 9: Statutenwijziging, ontbinding 

1. Een besluit tot wijziging der statuten of tot ontbinding van het ZZg kan 

slechts worden genomen in een algemene vergadering, welke mede tot dit 

doel is bijeengeroepen. De besluitvorming te dezer zake geschiedt als in 

artikel 8 van deze statuten vermeld. 

2. Een besluit tot wijziging van de statuten van het ZZg treedt pas in werking 

nadat de notariële akte van statutenwijziging is verleden. 

3. Indien tot ontbinding van het ZZg wordt besloten, zal de liquidatie 

geschieden met inachtneming van artikel 19 Boek 2 van het Burgerlijk 

Wetboek. 

4. Een na afloop der liquidatie aanwezig batig saldo moet ten goede komen 

aan een rechtspersoon met een algemeen nut beogende instelling (ANBI) 

status met een soortgelijke doelstelling als het ZZg en aan te wijzen door 

de algemene vergadering. 

5. Ingeval een juridische fusie of splitsing van de vereniging kan het 

vermogen dat de vereniging bij de fusie of splitsing heeft, alsmede de 

vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders worden 

besteed dan vóór de fusie of splitsing was voorgeschreven. 

 

 Slotbepalingen  

1. De verhouding tussen het ZZg en de Europese continentale kerkprovincie 

is geregeld bij overeenkomst annex deze statuten. 

2. In alle gevallen waarin de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement 

niet voorzien, beslist het ZZB. 


