Statuten Stichting Gemeente Gods Brunssum
artikel 1

De stichting is genaamd: Stichting Gemeente Gods. Zij heeft haar zetel in de Gemeente Brunssum.
artikel 2

Het doel van de stichting is het behartigen van de belangen van het werk van de Gemeente Gods in de Gemeente
Brunssum en omgeving en in het bijzonder het bouwen en/of inrichten van vergaderlokalen voor leden van
genoemde Gemeente, het bij elkaar brengen van gelden om die gebouwen te verwezenlijken en om alle andere
activiteiten in de ruimste zin des woords, die uitgaan van genoemde Gemeente mogelijk te maken en te steunen,
alsmede om de kosten verbonden aan de bijeenkomsten van de Gemeente Gods te helpen financieren.
artikel 3

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
a. het oprichtingskapitaal;
b. vrijwillige bijdragen welke worden gedaan door de aangesloten leden van de Gemeente Gods, alsmede
schenkingen, legaten en erfstellingen;
c. gelden afkomstig van alle andere geoorloofde activiteiten.
artikel 4

1. Aan het hoofd van de stichting staat een bestuur van tenminste drie en ten hoogste negen leden.
2. De voorganger van de Gemeente Gods in Brunssum is ambtshalve toegevoegd aan genoemd bestuur, doch heeft
uitsluitend een adviserende stem.
3. Uitbreiding van het bestuur tot het in lid 1 van dit artikel gestelde maximum geschiedt door besluit van de
vergadering van het bestuur.
4. De functies der bestuursleden zullen in onderling overleg tussen deze worden verdeeld. Er zal in ieder geval een
voorzitter, secretaris en penningmeester worden aangewezen. De functies van secretaris en penningmeester
kunnen door één persoon kunnen worden uitgeoefend.
5. De voorzitter en een bestuurslid vertegenwoordigen de stichting in en buiten rechte.
6. De penningmeester is belast met het bewaren en beheren van de gelden der stichting. Hij is verplicht deze gelden
niet met eigen of andere middelen te vermengen. Voor het geven van kwijting is de handtekening van de
penningmeester voldoende.
7. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen.
8. Het bestuur is niet bevoegd tot sluiten van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde
verbindt, tenzij de statuten anders bepalen.
artikel 5

Het bestuur is bevoegd een huishoudelijk reglement vast te stellen tot nadere regeling van de werkwijze der
stichting. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten welke in strijd zijn met de wet of deze
statuten.
artikel 6

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Per einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door de
penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt.
artikel 7

1. Ontbinding van de stichting kan geschieden wanneer een desbetreffend voorstel wordt aangenomen met een
meerderheid van drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen in een opzettelijk daartoe bijeengeroepen
vergadering, waarin tenminste drie/vierde van het aantal leden in persoon vertegenwoordigd is.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register
bedoeld in artikel 11 lid 3 boek II van het Burgerlijk Wetboek.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo zal worden overgedragen aan Missionswerk der Gemeinde Gottes e.V. te Fritzlar
(Bondsrepubliek Duitsland) en na oprichting van een Europees overkoepelende rechtspersoon aan
laatstgenoemde.
7. Na afloop van de vereffening blijven boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende dertig jaar
berusten onder een openbaar gemeentearchief.
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