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STATUTENWIJZIGING
FEDERATIE CH RISTELIJ K J EUDWERK TYTSJ ERKSTERADIEL

Heden, negen en twintig november tweeduizend elf, verschenen
voor mij, mr. Allard Slagman, notaris gevestigd en
kantoorhoudende te Leeuwarden :1. de heer Pieter Wäbe BRAAM, wonende te 9254 AB

Hurdegaryp, Kobbeflecht 33, geboren te Leeuwarden op
drieëntwintig november negentienhonderd eenenveeftig,
gehuwd, zich legitimerende met een rijbewijs, nummer:
4923367405, geldig tot zesentwintig november tweeduizenddertien;'-- ;----------

2, mevrouw Froukle VISSER, wonende te 9062 EK Oe
Sanjesreed 16, geboren tè Dantümadeel op elf april

ntsjerk,

negentienhonderd vijfenzestig, gehuwd , zich legitimerende --
met een rijbewijs, nummer: 45361727A8,

de cornparanten te dezen handelende als gezamenlijk bevoegde -
bestuurders van de vereniging: Federatie Christelijk --'--------
Jeugdwerk Tytsjerksteradiel, statutair gevestigd te Jistrum, --
feitel¡-k gevestigd aan de mr, W.M. Oppedflk van Veenweg I a, --
9251 GA Burgum, ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel Noord-Nedérland onder nummer
40002158, deze vereniging hierna ook te noemen: "de -----
verenig i n grr. --------- :--- ---:-'- --
De comparanten, handelend als gemeld, in aanmerking nemende:- dat de vereniging is opgericht op een april negentienhonderd

zevenenzestig;- dat de statuten laatstelijk zijn gewijzigd blj akte op twee en
twintig mei negentienhonderd negen en tachtig verleden voor
mr. S.A. Slagman, destijds notaris te Giekerk;- dat in de algemene vergadering gehouden te Noardburgum, -
op zeventien maaft tweeduizend elf, werd besloten de
statuten van de verenig¡ng integraal te wijzigen, van welk ---
besluit blflkt uit een aan deze akte te hechten uittreksel van -
de notulen van die vergadering,---------

verklaarden bij deze akte vermeld besluit uit te voeren en
deswege de statuten hierb'rj te wijzigen, zodat deze met ingang --
van heden komen te luiden als volgt:
STATUTEN ..-..---
Artikel 1.-
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Naam ¡¡n zeteJ
1. De vereniging draagt de naam Federatie Christelijk Jeugdwerk

Tytsjerksterad¡el.
2. De vereniging is gevestigd in de gemeente Tytsjerksterad¡el. -
Artikel 2
l)oel en oronrlsleo
1. De vereniging heeft als grondslag het woord van God.2. De vereníging heeft tot doel:a. het begeleiden en stimuleren van jeugdwerkers van de bij

de vereniging aangesloten organisaties;b. het organiseren van activitelten voor het jeugdwerk en
het christelijk jeugdwerk in het bfizonder;-------c. het ontwikkelen en beschikbaar stellen van werkmateriaal
voor de doelgroepd. het bevorderen van onderlinge contacten;e. het behaftigen van de belangen van het chr¡stelijk
jeugdwerk in Tytsjerksteradiel.

3. . De vereniging is een chr¡stel¡jke organisatie die samen met
haar leden de doelstellingen willen realiseren én het christelijk
jeugdwerk wil bevorderen.---4. De vereniging staat open voor alle protestantse kerken in de
gemeente Tytsjerksteradiel die de doelstelling en de
grondslag ondersch rijven.

Middelen ----.---------:-----------------------------------------------
1. De verreniging tracht haar doel te bereiken door:a. het onderhouden van contacten metjeugdwerkers van de

aangesloten organisaties;b. het onderhouden van contacten met andere organisaties
van jeugdwerkers;

c. het onderhouden van contacten en het voeren van overleg
met het bestuur van de gemeente Tytsjerksteradiel;d. het veftegenwoordigen van de leden in de daarvoor in
aanmerking komende organen en commissies;e. alle andere middelen die tot verwezenlijking van het doel
bijdragen.

,

I ïrlmaatschan -
1. Leden van de vereniging kunnen zijn protestantse kerken uit

de gemeente Tytsjerksteradiel, hierna aan te duiden als:
leden; de leden worden vertegenwoordigd door een
ambtsdrager of jeugdwerker die door de betreffende kerk is
aangewezen;

2. Voor toelating tot de vereniging melden de leden zich aan bij
het bestuur. ---------
Het bestuur besluit vervolgens over de toelating van de leden.
Bij weigering van toelating als lid staat beroep open op de
algemene ledenvergaderin g
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Artikel 5-
Gevolqen van het lidmaatschap
1. Door aanvaarding van het lidmaatschap van de vereniging ---

onderwerpen de leden zich aan de statuten en reglementen
van de vereniging, alsmede aan de door de vereniging
gesloten en te sluiten overeenkomsten en genomen en te ----
nemen besluiten. De vereniging kan in naam van de leden ---
rechten bedingen overeenkomstig de doelstelling van de -----
vereniging. De vereniging kan, met inachtneming van het ----
bepaalde in de doelstelling van de vereniging, verplichtingen
namens de leden aahgaan.

2. Alleen leden vermeld in aftikel 4.L zijn verplicht tot het
betalen van contributie.

Artikel 6-
Beëindiging van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt door:a. ontbinding van de aangesloten kerk;b. opzegging door het lid tegen het einde van het

verenigingsjaar per brief aan het bestuur van de
vereniging;de opzegtermijn bedraagt drie maanden, -----c. faillissement of curatele van een lid;
opzegging namens de vereniging in geval van wanbetaling
en antzetting door de algemène ledenvergadering wegens
handelingen in str'rjd met de statuten enlof reglementen -
en wettig genomen besluiten van de vereniging. De ------
opzegging casu quo ontzetting moet per aangetekende
brief en met redenen omkleed aan het betrokken lid
worden medegedeeld. Het lid heeft in geval van opzegging
namens de vereniging, iecht van beroep op de algemene
ledenvergadering. De opzegging namens de vereniging
geschiedt schriftel'rjk door h'et bestuur.2. Door het verlies van het lidmaatschap gaan alle aan het

lidmaatschap verbonden rechten verloren. --------3. Het lid blijft na beëindiging van het lidmaatschap volledig ----
aansprakel¡"k voor de contributie over het lopende ------------
verenigingsjaar.

Artikel 7
Orqanen
1. De vereniging kent de volgende organen: --------

de algemene ledenvergaderin g; --------
het bestuur;
één of meerdere commissies.

t

a
b
c

De algemene ledenvergadering1. De algemene fedenvergadering bestaat uit de leden.2. De algemene ledenvergadering wordt tenminste tweemaal per
jaar door het bestuur schriftelijk bijeen geroepen door een ---
uitnodiging aan alle leden met vermelding van datum, tüd,
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plaats en te bespreken onderwerpen, en wel tenminste zeven
dagen voor de datum van de vergadering.3. Het bestuur is verplicht een buitengewone algemene
ledenvergadering bijeen te roepen op schriftelijk verzoek van
een zodanig aantal leden als bedoeld in artikel4, lid 1, als ---
bevoegd ¡s tot het uitbrengen van de helft van het aantal ----
stemmen dat door alle leden gezamenl'rjk kan worden
uitgebracht, Geeft het bestuur aan een zodanig verzoek
binnen vier weken geen gevolg, dan hebben de verzoekers --
zelf het recht tot het beleggen van de verzochte
buitengewone algemene ledenvergadering over te gaan.4, De algemene ledenvergadering stelt het jaarverslag en de ---
jaarrekening uiterlijk vóór één april na afloop van het
boelqjaar vast. ----- -:---------5. De algemene ledenvergadering stelt de begroting vóór één --
december voorafgaand aan het begrotingsjaar vast.-----------6. De algemene ledenvergadering stelt het beleidsplan vast.-----7. De algemene ledenvergadering benoemd de bestuursleden. --L De algemene ledenvergadering wordt geleid door de
voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger.9. De algemene ledenvergadering heeft beslissende bevoegdheid
over alle zaken die de vereniging raken
de bèvoegdheden vermeld ¡n art¡t<el g.

met uitzondering van

10. De algemene ledenvergadering kan het bestuur altijd
verantwoording over het gevoerde beleid vragen.

11. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden
een kascommissie van tenminste twee personen die geen deel
uit maken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de -
rekening en de verantwoording van het bestuur en brengt --
verslag uit aan de algemene ledenvergadering. De
kascommissie kan zich voor zover nodig laten bijstaan door
een derde deskundige.

12, De agendastukken worden minimaal een week voor de
vergadering verzonden. ----- --

Artikel 9 - -------,-:--
Het bestuur1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter en tenminste twee en -

ten hoogste zes bestuursleden, Qe algemene
ledenvergadering stelt, met inachtneming van het bepaalde in
de vorige zin, het aantal bestuursleden vast.2. De voorzitter wordt in functie gekozen door de algemene
ledenvergadering op de wijze zoals bepaald in artikel 10. -----3. De leden van het bestuur worden gekozen door de algemene
ledenvergadering op de wijze zoals bepaald in aftikel 10. -----4. Het bestuur verdeelt onderlíng de functies van vicevoorzitter,
secretaris en penningmeester.

5. De voorzitter en de andere leden van het bestuur worden ----
gekozen voor een periode van vier jaar. Tij z'rjn terstond -----
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herkiesbaar.6. Het bestuur stelt een schema vãn aftreden van de
bestuursleden op.7. Het bestuur bestuurt de vereniging en is belast met de
dagelijkse leiding zoals vermeld in lid B van dit artikel.8. Onder de dagelijkse leiding wordt verstaan:a. het benoemen van beroepskrachten;b. het ontslaan van beroepskrachten voor zover dlt niet -----

plaatsvindt op eigen vec. het schorsen van de onder a vermelde beroepskrachten
als daar aanleiding voor is;d. de begeleiding van de onder a. vermelde --------
beroepskrachten;

e. het benoemen en ontslaan van commissieleden;f. het aangaan van een overeenkomst waarbij de vereniging
een bankkrediet wordt verleend;g. het aangaan van leningen en het verstrekken van
leningen'tot maximaal vijf en twintig procent (25 o/o) van
het begrotingstotaal;

h. Het optreden in rechten waaronder het voeren van -------
arbitrale procedures met uitzondering van het nemen van
conservatoire maatregelen of maatregelen die geen uitstel
kunnen lijdeni. alle aangelegenheden die redelljkerwijs worden geacht tot
de dagelijkse leiding te horen.9. Het bestuur is met goedkeuring van de algemene -------------

ledenvergadering bevoegd tot:- Het aangaan van huur- en koopovereenkomsten van -----
onroerende goederen. --------

10. Het bestúur is bevoegd tot het instellen van een werkgroep --
die op ad hoc basis opdrachten'kan uitvoeren.

11. Elk bestuurslid kan te allen t'rjde door de algemene
ledenvergadering worden ontslagen of geschorst.

12. Het bestuur brengt jaarlijks aan de algemene
ledenvergadering verslag uit van zijn werkzaamheden en doet
uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar rekening en
verantwoording van het gevoerde finanCiële beleid.

13. Het bestuur zorgt voor t¡jdige aanlevering van de begroting --
en jaarstukken voor de algemene ledenvergadering

14. Het bestuur is verplicht de kascommissie inzage te geven in -
alle relevante documenten.

Artikel 10
Verkiez ing voorzitter en leden van het bestuur1. Tenminste zeven dagen voor de te houden algemene

ledenvergadering, waarin de verkiezing van de voorzitter en -
een of meer andere leden van het bestuur aan de orde komt,
geeft het bestuur daarvan schriftelijk kennis aan de leden. ---2. Ieder individueel lid kan kandidaten voordragen. -----
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3. Het bestuur heeft eveneens de bevoegdheid kandidaten voor
te dragen4. De termijn van de voordracht sluit op het tijdstip van de -----
aanvang van de te houden algemene ledenvergadering.5. Alleen over de met ¡nachtneming van het bepaalde in i¡d z tot
en met 4 van dit artikel voorgedragen kandidaten kan worden
gestemd.-

Aftikel 11

1. Commissies zijn bundelingen van leden die gelijkgerichte ----
belangen hebben.2, Samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de
commissies worden in het huishoudelijk reglement geregeld, -3' Tot commissies horen niet de werkgroepen die het bestuur op
ad hoc basis kan instellen. -----*-

Artikel 12
Verteqenwoordioino
1. De vereniging wordt veÊegenwoordigd door het bestuur,

alsmede door de voorzitter en de secretaris gezamenlijk, dan
wel door de vice-voorzitter en de secretaris gezamenli3-k, dan
wel door de voorzitter en de penningmeestei gezamenlij k, ---
dan wel door de secretaris en de penningmeeiter
gezamenl'ljk, dan wel door de vice-voorzitter en de
penningmeester gezamenl'rjk.2. Het bestuur kan aan een bestuurslid of aan een derde
volmacht verlenen om namens de vereniging overeenkomsten
te sluiten of verplichtingen aan te gaan.

Aftikel 13
Inkomsten
1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit de door de

algemene ledenvergadering vastgestelde contributies en -----
andere baten. -----:-----

Z. De leden, bedoeld in artikel 4, tad I en 2 van de statuten, ----
betalen een jaarlijkse contributie. Deze wordt jaar|rjks door de
algemene ledenvergadering ep voorstel van het bestuur -----
vastgesteld

3. De algemene ledenvergadering stelt op voorstel van het -----
bestuur de tarieven voor het werkmateriaal vast.

Artikel 1_4

Stemrecht en kiesrecht7, Besluiten worden in de algemene ledenvergadering genomen
met meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen, -
tenzij de statuten anders bepalen.2. In de algemene ledenvergadering brengen de leden per ------
organisatie één stem uit. Een lid kan zich door een medelid --
tijdens de vergadering laten vertegenwoordigen als het lid --
daartoe gemachtigd is en de volmacht kan overleggen; -------3. Buitengewone leden en ereleden hebben in de algemene -----
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ledenvergadering geen stemrecht. Ðe in de vorige zin --------
bedoelde leden hebben wel het recht vergaderinlen bij te
wonen en daarin het woord te voeren4. In bestuursvergaderingen brengt ieder bestuurslid één stemuit. Besluiten worden in het bestuurigenomen met meer dan
de helft van de geldig uitgebrachte stemmen. Brj een gelijk --
a a nta I stem m en beslist de voo rzitter. -- --- ----------- - -_:_ __"_- ___5. In het huishoudelijk reglement zijn nadere regels vastgelegd
over het stemmen.

Aftikel'15
H uiShoudelijk rgglement1. Ter uitvoering van het bepaalde ih de statuten stelt de -------

algemene ledenvergadering een huishoudelijk reglement vast,
dat niet in strijd mag zijn met deze statutenof dwingende --i
wettelijke bepalin gen. ---------2. Het bepaalde in de statuten ten aanzien van statutenwijziging
is van overeenkomstige toepassing op de vaststelling, cãsú i-quo wijziging van het huishoudelijk reglement

Artikel 16
Statutenwijzig ing -------:---1. Een algemene ledenvergadering waarin een voorstel tot

wijziging van de statuten aan de orde komt moet tenminste -
dertig dagen van tevoren door het bestuur worden
bijeengeroepen.2. De uitnodiging tot het bijwonen van deze vergadering dient --
vergezeld te gaan van de ontwerpakte van statutenw¡jziging -
en tevens te vermelden waar tot het tijdstip van de aigemeñe
lede nvergaderin g de ontwerpa kte va n statutenw ijzi gin-g voo r
de leden ter inzage ligt. ------- -----------3. Tot statutenwijziging kan slechts besloten worden met een
meerderheid van tenminste tweederde der geldige stemmen,
uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoorãigde leden.l-

Artikel 17
Ontbinding van de yereniqing1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de

algemene ledenvergadering, waarop van overeenkomstige ---
toepassing zijn de bepalingen betreffende wijziging van
statuten. De vergaderíng beslíst tevens over de bestemming
van de bezittingen van de vereniging, met dien verstande dãt
deze bestemming zoveel mogelijk moet overeenstemmen met
het doel van de vereniging

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE is verleden te Leeuwarden op de datum in het --
hoofd van deze akte vermeld. ------
Nadat ik, notaris, de zakelijke inhoud heb meegedeeld en --------
toegelicht aan de comparanten en hen - zo nodig - heb gewezen
op de gevolgen daarvan, hebben z'rj verklaard op volledige
voorlezing van deze aKe geen prijs te stellen, van de inñoud van
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deze akte t¡jdig te hebben kennisgenomen en daarmee in te -----
stemmen.
Daarna is deze akte
comparanten en mij
á{ra,¿'-¿i,.Ø

onmiddellijk na beperkte voorlezing door de
, notaris, ondeÊekend om &aû. A

.{
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Huishoudelijk reglement FCJT

Artikel 1 Stemmen
1.1. Het stemmen vindt mondeling plaats. Op vezoek van een meerderheid van de algemene

ledenvergadering kan schriftelijk worden gestemd met gesloten stembriefjes
1.2. lndien geen kandidaat de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen - zijnde de helft

plus één - op zich heeft verenigd, vindt herstemming plaats tussen de twee kandidaten die het
grootste aantal van de geldig uitgebrachte stemmen heeft verkregen. Gekozen is hij, die b'rj de
tweede stemming de gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft
verenigd. lndien bij een herstemming de stemmen staken beslist het lot.

1.3. Stemming over zaken geschiedt mondeling. Bij staking van stemmen wordt het voorstel
geacht te zijn verworpen. ln de eerstvolgende vergadering kan het desbetreffende voorstel
wederom in stemming gebracht worden. Staken de stemmen dan wederom dan kan het
voorstel niet meer op de agenda worden geplaatst.

1.4. De algemene ledenvergadering kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen over zaken die op
de agenda der vergadering vermeld staan. De agenda dient tenminste zeven dagen voor de
datum waarop de algemene ledenvergadering gehouden wordt, door de zorg van de
secretaris aan de leden te worden toegezonden. '

Artikel2 Jaargang
2.1 Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december

Artikel3 Commissie
3.1 De algemene ledenvergadering kan een commissie instellen voor specifieke ondenruerpen.
3.2 De doelstelling en opdracht van de commissie wordt bepaald door de algemene

ledenvergadering
3.3 De commissie kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur en de algemene

ledenvergadering
3.4 De samenstelling van de commissie vindt plaats in overleg met bestuur en algemene

ledenvergadering

Artikel4 Verqaderinqen
4.1 Van de ledenvergaderingen en de vergaderingen het bestuur worden notulen gemaakt.

ArtikelS Archief
5.1 Voor het bewaren van documenten gelden de wettelijke termijnen

Artikel6 Wijziginq
6.1 Wijziging van dit huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene

ledenvergadering, mits het voorstel tot wijziging woordelijk bij de agendastukken is gevoegd.
6.2 Het besluit wordt met een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte

stemmen genomen.
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