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Versie 2015

REGLEMENT VAN DE
Remonstrantse Gemeente
’s-Gravenhage

Hoofdstuk 1 De Gemeente
1.1

De Remonstrantse Gemeente ’s-Gravenhage is gevestigd te ’s-Gravenhage.

1.2

Zij is een zelfstandig onderdeel van de Remonstrantse Broederschap, gevestigd te Utrecht.

1.3

Haar ressort omvat de burgerlijke gemeenten: ’s-Gravenhage, Leidschendam-Voorburg,
Wassenaar, Rijswijk, Westland.

1.4

De Gemeente is gebonden aan de Kerkorde der Remonstrantse Broederschap, verder te
noemen Kerkorde.

Hoofdstuk 2 Leden en Vrienden
2.1

Als leden en vrienden van de Gemeente worden beschouwd de leden en vrienden van de
Broederschap die overeenkomstig de bepalingen van Reglement A van de kerkorde als
zodanig zijn ingeschreven.

2.2

Het lidmaatschap eindigt op een van de wijzen die bij de Kerkorde zijn voorzien. Hetzelfde
geldt voor de beëindiging van de inschrijving als vriend.

2.3

Leden en vrienden hebben actief en passief kiesrecht binnen de Gemeente. Vrienden kunnen
niet tot voorzitter van de kerkenraad worden benoemd.

2.4

Van de als leden en vrienden ingeschrevenen wordt verwacht dat zij een jaarlijkse financiële
bijdrage geven. De kerkenraad stelt een richtlijn voor deze bijdrage vast.

Hoofdstuk 3. Kerkenraad
3.1

De taak van de kerkenraad is de behartiging van het kerkelijk leven en van de overige
belangen van de Gemeente. De kerkenraad bepaalt het beleid en ziet toe dat de predikanten
zich op behoorlijke wijze van hun taken kwijten, beslist in alle zaken van bestuur en beheer,
voor zover deze beslissingen krachtens dit Reglement niet aan de Algemene Vergadering of
het kiescollege zijn voorbehouden en oefent toezicht uit op het beleid van de diaconale
commissie en van andere commissies.
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De kerkenraad vertegenwoordigt de Gemeente en haar leden.
3.2

Drie der kerkenraadsleden treden onderscheidenlijk op als voorzitter, secretaris en
penningmeester. De kerkenraad kan voorts andere functies instellen en de vervulling hiervan
opdragen aan een of meer zijner leden. De kerkenraad kiest zelf de functionarissen uit zijn
midden en regelt overigens zijn werkzaamheden in een door hemzelf vast te stellen
huishoudelijk reglement. Van de aanwijzing der functionarissen doet hij mededeling aan de
Gemeente.

3.3

In en buiten rechte wordt de Gemeente vertegenwoordigd door de voorzitter en de
secretaris van de kerkenraad gezamenlijk. Bij ontstentenis, door een van deze
functionarissen tezamen met een ander lid van de kerkenraad hiertoe door de kerkenraad
aangewezen. Na voorafgaande toestemming van de kerkenraad kan de penningmeester
namens de Gemeente optreden bij het sluiten van arbeidsovereenkomsten.
In vermogensrechtelijke aangelegenheden wordt de Gemeente vertegenwoordigd door de
penningmeester.
De penningmeester is zonder voorafgaande toestemming van de kerkenraad niet bevoegd
tot het aanvaarden of verwerpen van erfstellingen of bezwaren van registergoederen,
waarbij het bepaalde in artikel 4 van Reglement Y van de kerkorde in acht dient te worden
genomen, noch tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de Gemeente zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt. De kerkenraad kan de penningmeester richtlijnen of
aanwijzingen geven omtrent het vermogensbeheer.

3.4

De predikanten van de Gemeente zijn ambtshalve lid van de kerkenraad. De overige leden
van de kerkenraad worden verkozen door de Algemene Vergadering uit de leden en vrienden
van de Gemeente.

3.5

Het aantal gekozen leden van de kerkenraad bedraagt ten minste 7 en ten hoogste 13.

3.6

De kerkenraadsleden zijn na hun verkiezing en bevestiging direct in functie. De
kerkenraadsleden worden gekozen voor een termijn van drie jaar, die eindigt op de
Algemene Vergadering die plaatsvindt het kortste voor of na de datum waarop zij drie jaar in
functie zijn. Na hun aftreden kunnen zij eenmaal terstond worden herkozen voor een tweede
termijn van drie jaar.

3.7

Voorzitter, secretaris, penningmeester en voorts die leden van de kerkenraad, welke hiertoe
door de kerkenraad worden aangewezen, vormen met de predikanten het dagelijks bestuur,
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dat zoveel mogelijk de lopende zaken afdoet en de behandeling in de kerkenraad (en
eventueel in de Algemene Vergadering) van belangrijke aangelegenheden voorbereidt.

3.8

De kerkenraad benoemt en ontslaat de koster, de organist of andere functionarissen, al dan
niet in dienst van de Gemeente en regelt hun werkzaamheden en bezoldiging.

3.9

De kerkenraad kan commissies instellen en benoemt de leden ervan. Hij stelt de
taakomschrijving van de commissies vast, regelt tevens het aftreden en vervanging van de
leden. De kerkenraad kan besluiten tot opheffing van commissies.

3.10

De kerkenraad stelt een diaconale commissie in. Van deze commissie is ten minste een der
kerkenraadsleden gewoon lid. De overige leden worden eveneens door de kerkenraad
benoemd. De taak van de commissie is geregeld in Reglement L, deel II van de Kerkorde. De
werkwijze van de commissie is geregeld in een door de kerkenraad vast te stellen Reglement
van de diaconale commissie.

3.11

De in 3.9 genoemde commissies hebben recht op een financiële bijdrage uit de middelen van
de Gemeente op grond van een door hen ingediende begroting. De commissies brengen aan
de kerkenraad een financieel en een algemeen jaarverslag uit.

3.12

De kerkenraad kan commissies, uit de Gemeenteleden en -vrienden gevormd ter behartiging
van bepaalde belangen, erkennen. Op de aldus erkende commissies is het bepaalde van
artikel 3.11 van toepassing.

Hoofdstuk 4. Predikanten
4.1

De kerkenraad overlegt geregeld met de predikanten over de taken die aan de predikanten
volgens Kerkorde en beroepingsbrief zijn opgedragen. De predikant verstrekt daartoe
desgevraagd schriftelijke inlichtingen.

4.2

De kerkenraad voorziet in begeleiding bij de uitoefening van het ambt en bevordert op
passende wijze de beoefening van de theologische wetenschap door de predikant. De
kerkenraad doet van elk studieverlof, zoals geregeld in de Kerkorde, mededeling aan de
rector van het Remonstrants Seminarium.
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4.3

De kerkenraad bevordert de deelname van de predikant aan het landelijk werk van de
Broederschap en aan de ontwikkeling van de oecumene, plaatselijk, regionaal of landelijk,
voor een in overleg te bepalen gedeelte van zijn arbeidstijd.

Hoofdstuk 5. Algemene Vergadering
5.1

De leden en vrienden van de Gemeente vormen de Algemene Vergadering. Voor het nemen
van besluiten door de Algemene Vergadering is de vertegenwoordiging van tenminste 5%
van de leden of vrienden vereist, waarbij de peildatum 31 december is van het voorafgaande
kalenderjaar.
Leden en vrienden van de Gemeente kunnen zich door middel van een volmacht laten
vertegenwoordigen door een lid of vriend van de Gemeente. De volmacht dient schriftelijk te
worden overhandigd bij aanvang van de vergadering. De volmacht vermeldt de naam, adres,
woonplaats en handtekening van het lid of vriend welke zich laat vertegenwoordigen
alsmede de vertegenwoordiger. Elk lid of vriend kan ten hoogte twee andere leden en
vrienden middels een volmacht in de Algemene Vergadering vertegenwoordigen.
Bij het ontbreken van het voor besluitvorming noodzakelijk aantal leden of vrienden kan een
nieuw uit te schrijven vergadering met gelijke agenda besluiten nemen ongeacht het aantal
dan aanwezige leden of vrienden.

5.2

De voorzitter en secretaris van de kerkenraad zijn voorzitter en secretaris van de Algemene
Vergadering.

5.3

Een Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen zo dikwijls als de kerkenraad dit wenselijk
oordeelt doch ten minste twee maal per kalenderjaar, en voorts op schriftelijk verzoek van
ten minste 20 leden of vrienden. In dat geval dient de kerkenraad de vergadering binnen 28
dagen op een termijn van tenminste 14 dagen bijeen te roepen. In alle andere gevallen
worden de vergaderingen op een termijn van tenminste 14 dagen bijeengeroepen onder
publicatie van een agenda met de te behandelen onderwerpen en voorstellen met
toelichting.

5.4

De Algemene Vergadering heeft de volgende bevoegdheden:
1. Het benoemen van een kiescollege als bedoeld in hoofdstuk 7 van dit Reglement;
2. Het verkiezen van leden van de kerkenraad;
3. Het op voorstel van de kerkenraad benoemen van leden van de financiële commissie, als
bedoeld in hoofdstuk 6 van dit Reglement;
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4. Het goedkeuren van de begroting en de rekening van de Gemeente en de diaconale
commissie;
5. Het goedkeuren van het jaarverslag;
6. Het vaststellen en wijzigen van het Reglement van de Gemeente;
7. Het besluiten omtrent de inhoud van een overeenkomst tot duurzame samenwerking of
associatie met een andere Gemeente of met een of meer andere kerkelijke of
levensbeschouwelijke organisaties of ontbinding daarvan;
8. Het nemen van een besluit houdende het opheffen van de Gemeente.

5.5

De Algemene Vergadering fungeert voorts als college van overleg, waarin zaken van
algemeen belang voor de Gemeente of Remonstrantse Broederschap worden besproken. De
Vergadering kan besluiten over deze zaken een uitspraak te doen en deze uitspraak in de
vorm van een advies aan de kerkenraad vast te leggen.

5.6

De kerkenraad verschaft de door de Algemene Vergadering verlangde inlichtingen.
Jaarlijks, doch uiterlijk per 1 juli legt de kerkenraad in de Algemene Vergadering
verantwoording af van het door hem gevoerde beleid door middel van een jaarverslag over
het voorafgaande jaar.
Tevens brengt de kerkenraad een financieel verslag uit over het voorafgaande boekjaar dat
samenvalt met een kalenderjaar. Dit financieel verslag dient vergezeld te gaan van een
verklaring van een registeraccountant. De benoeming van de registeraccountant geschiedt
door de Algemene Vergadering op voordracht van de kerkenraad.
Goedkeuring van het financieel verslag houdt de decharge in van de penningmeester voor
het beleid in de betreffende periode.
Uiterlijk in november dient de kerkenraad de begrotingen in van de Gemeente en de
diaconale commissie, zoals deze door de kerkenraad voor het komende jaar zijn vastgesteld,
aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring voor te leggen.

5.7

De kerkenraad is bevoegd de vergaderstukken digitaal te verspreiden onder de leden en
vrienden, geadresseerd aan de aan hem bekendgemaakte adressen.

Hoofdstuk 6. Financiële commissie
6.1

Er is een financiële commissie, waarvan de leden op voordracht van de kerkenraad worden
benoemd door de Algemene Vergadering. De commissie heeft tot taak de kerkenraad, in het
bijzonder de penningmeester gevraagd en ongevraagd te adviseren over het financiële beleid
van de Gemeente in het algemeen en over het beleggingsbeleid in het bijzonder.
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Hoofdstuk 7. Kiescollege
7.1

Aan een te benoemen kiescollege is opgedragen het beroepen van een predikant,
overeenkomstig de bepalingen van Reglement T van de Kerkorde. Het kiescollege bestaat uit
ten minste vier door de kerkenraad uit zijn midden aangewezen leden, waaronder echter niet
de vertrekkende predikant, en ten minste een gelijk aantal leden of vrienden der Gemeente,
genaamd beroepingsleden. De beroepingsleden worden op een niet-bindende voordracht
van de kerkenraad door de Algemene Vergadering benoemd.

7.2

Voorzitter en secretaris van de kerkenraad zijn voorzitter en secretaris van het kiescollege.

Hoofdstuk 8. Verkiezingen en besluiten
8.1

Tijdig voor de kerkenraadsverkiezing stelt de kerkenraad de leden en vrienden van de
Gemeente in de gelegenheid namen van kandidaten op te geven. Hij maakt daarbij bekend
welke kerkenraadsleden aan de beurt van aftreden zijn, welke van deze leden herkiesbaar
zijn en voorts of er bijzondere functies in de kerkenraad zijn te vervullen.
De kerkenraad maakt vervolgens een voorlopige kandidatenlijst op, welke uiterlijk 30 dagen
voor de tot verkiezing van de kerkenraadsleden uit te schrijven Algemene Vergadering wordt
bekend gemaakt. Hij is niet verplicht uit de Gemeente opgegeven namen daarop te plaatsen.
Door 20 leden of vrienden kunnen tot minimaal 15 dagen voor de datum van de Algemene
Vergadering op welker agenda de verkiezing is opgenomen, kandidaten voor de te vervullen
vacatures worden gesteld. Deze kandidaatstelling dient te worden vergezeld van een
schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat tot aanvaarding van het lidmaatschap van de
kerkenraad in geval van verkiezing.
De kerkenraad is verplicht deze toegevoegde kandidaten op te nemen op de kandidatenlijst.
De kerkenraad maakt de op deze wijze samengestelde kandidatenlijst, alfabetisch
gerangschikt, aan de Gemeente bekend. De Algemene Vergadering kiest uit deze
kandidatenlijst het benodigde aantal leden ter vervulling van de vacatures.
Zijn er niet meer kandidaten gesteld dan er open plaatsen te vervullen zijn, dan worden de
gestelde kandidaten zonder stemming verkozen verklaard.

8.2

Besluiten worden genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige
stemmen. Blanco stemmen worden niet meegeteld. Over personen wordt schriftelijk
gestemd tenzij met algemene stemmen het besluit wordt genomen af te zien van schriftelijke
stemming. Moet uit meer dan twee kandidaten voor een functie worden gekozen en wordt
bij de eerste stemming geen gewone meerderheid bereikt, dan zal herstemming plaatsvinden
over de twee kandidaten op wie in de eerste stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.
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Indien bij de tweede stemming geen gewone meerderheid wordt bereikt, dan beslist loting
tussen beide kandidaten. Over zaken kan steeds mondeling worden besloten.
Kandidaten voor andere dan kerkenraadfuncties worden door de kerkenraad of ten minste
10 leden of vrienden voorgesteld.
Besluiten tot het beroepen van een predikant, tot wijziging van dit Reglement, tot opheffing
van de Gemeente, tot het vormen van een associatie- Gemeente of tot het aangaan van een
duurzame samenwerking met een andere Gemeente of andere kerkelijke of
levensbeschouwelijke organisatie, behoeven te minste twee/derden van de uitgebrachte
geldige stemmen.

8.3

Een besluit tot opheffing van de Gemeente dient tevens in te houden de benoeming van een
of meer vereffenaars en een besluit ten aanzien van de bestemming van het archief.
Het besluit tot opheffing van de Gemeente kan richtlijnen of aanwijzingen aan de
vereffenaars inhouden.

Hoofdstuk 9. Slotbepaling
9.1

In alle gevallen, waarin dit Reglement niet of niet voldoende voorziet en ook de kerkorde
geen oplossing biedt, beslist de kerkenraad. Van die beslissing geeft hij kennis aan de
Algemene Vergadering.

9.2

Dit Reglement is vastgesteld door het Vertegenwoordigend College op 31 mei 1990 en
goedgekeurd door de Commissie tot de Zaken van de Remonstrantse Broederschap bij brief
van 20 december 1990, onder voorbehoud van Kerkorde wijziging met betrekking tot het
kiesrecht van vrienden.
Het treedt in werking op 1 januari 1991. Op dat tijdstip vervalt het Reglement, vastgesteld
door het Vertegenwoordigend College op 12 juni 1952, en laatstelijk gewijzigd door het
Vertegenwoordigend College op 11 maart 1987.

9.3

De artikelen 2.3, 2.4, 3.5, 3.6, 3.10, 5.1, 6.1 en 7.1 van het op 31 mei 1990 vastgestelde
reglement, zijn door de Algemene Vergadering van 28 mei 1997 gewijzigd. Deze wijzigingen
zijn goedgekeurd door de Commissie tot de Zaken van de Remonstrantse Broederschap bij
brief van 20 november 1997. Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 1998.

9.4

De artikelen 1.3, 2.3, 2,4, 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.12, 4.2, 5.1, 5.4, 5.6, 5.7 (nieuw), 6.1, 7.1, 8.1,
8.2 en 9.4 (nieuw) van het op 31 mei 1990 vastgestelde reglement, zijn door de Algemene
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Vergadering van 15 november 2015 gewijzigd. Deze wijzigingen zijn goedgekeurd door de
Commissie tot de Zaken van de Remonstrantse Broederschap bij brief van 25 april 2016. Deze
wijzigingen treden in werking op 1 mei 2016.

T.C Berends, voorzitter Remonstrantse Gemeente ‘s-Gravenhage

M.S. van der Kooij, secretaris Remonstrantse Gemeente ‘s-Gravenhage

C.W. de Monchy, voorzitter Commissie tot de Zaken

T.R. Harkema, interim-directeur Remonstrantse Broederschap
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