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Statuten der Baptistengemeente Leiden
Vastgesteld 2011

Artikel 1: Naam
De gemeente draagt de naam Baptistengemeente Leiden en is momenteel gevestigd in de Kooikapel,
Driftstraat 49a, 2315 CD te Leiden. Daar waar gesproken wordt over ’de gemeente’ wordt bedoeld:
gemeenteleden.
a. De gemeente is een gemeente van gedoopte Christenen, waarmee onder het dopen verstaan
wordt: onderdompelen na persoonlijke geloofsgetuigenis.
b. De gemeente is een kerkgenootschap in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek en bezit daardoor rechtspersoonlijkheid.
c. De gemeente is aangesloten bij de “Unie van Baptistengemeenten in Nederland”, kortweg de
Unie genoemd.
d. Door de Belastingdienst is de Baptistengemeente Leiden geregistreerd als een ANBI
(algemeen nut beogende instelling).
Artikel 2: Grondslag
De gemeente aanvaardt de Bijbel, zijnde het geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God, als
haar grondslag voor geloof en levenswijze. Zij gelooft en belijdt in het bijzonder dat:
a. God de Schepper is van hemel en aarde en de mens geschapen heeft naar Zijn beeld en
gelijkenis;
b. door de zondeval het gehele menselijke geslacht voor God tot zonde is geworden;
c. God Zijn Zoon, de Here Jezus Christus, in de wereld heeft gezonden om deze met Zichzelf te
verzoenen door het plaatsvervangend lijden en sterven van Zijn Zoon;
d. wij alleen van de eeuwige dood gered kunnen worden door persoonlijk geloof in de Here
Jezus Christus en door bekering tot God;
e. de Here Jezus Christus uit de doden is opgestaan, ten hemel gevaren en zal wederkeren om
de zijnen tot zich te verzamelen en op te treden als rechtvaardige Rechter over deze wereld;
f. de gemeente van haar Heer de Heilige Geest heeft ontvangen;
g. de gemeente de aan de Bijbel ontleende bedieningen van ouderlingen en diakenen
respecteert en uitvoert alsmede de instelling van doop en Heilig Avondmaal;
h. alle oprechte gelovigen geroepen zijn de Here Jezus Christus te belijden, zich openlijk met de
gemeente te verenigen en te leven in navolging van Hem.
Artikel 3: Doel
De gemeente stelt zich ten doel samen een levende gemeente van Christus te zijn. Dit betekent dat
de gemeente SAMEN wil aanbidden, leven, groeien en getuigen. Uitgewerkt betekent dat voorop
staan:
a. Groeien in geloof, kennis van God en toerusting
b. Dienend leiderschap en duidelijke structuur
c. Saamhorigheid
d. Inspirerende erediensten
e. Gavengericht werken
f. Getuigen willen zijn
g. Hartstochtelijk geloofsleven
h. Biddende gemeente

Artikel 4: Middelen
De gemeente tracht haar doel te bereiken door:
a. het streven naar vermeerdering van kennis uit de Heilige Schrift, de Bijbel, en gelijkvormigheid
aan de Here Jezus Christus;
b. prediking van het evangelie;
c. het regelmatig houden van onderlinge samenkomsten;
d. beoefening van al hetgeen kan medewerken tot openbaring van de liefde en goede werken;
e. opvoeding en onderwijzing van de jeugd door middel van Bijbelonderwijs, zondagscholen en
andere vormen van arbeid onder de jeugd tot doorwerking van de evangelie;
f. evangelisatie en verspreiding van christelijke lectuur en andere middelen, die aan het doel
bevorderlijk zijn.
Artikel 5: Leden
Leden van de gemeente worden:
a. zij die zich daartoe hebben aangemeld, een geloofsgetuigenis hebben gedaan, door de
gemeente als zodanig aanvaard worden en op grond daarvan gedoopt zijn;
b. zij die – eventueel met attestatie - van een andere of gelijkgezinde gemeente overkomen, op
grond van een persoonlijke geloofsgetuigenis gedoopt zijn en door de gemeente worden
aanvaard.
Het lidmaatschap van de gemeente vervalt:
a. door persoonlijk schriftelijk te bedanken;
b. door overlijden;
c. door schriftelijke uitsluiting door de raad;
d. door vertrek naar een andere gemeente.
Artikel 6: Raad van de gemeente
A. De gemeente wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad. Deze bestaat in beginsel
uit tenminste vijf personen, die door de gemeente zijn gekozen. De raadsleden dragen ongeacht
hun functie de naam van ‘oudste’.
B. De raad is belast met:
a. het leidinggeven aan de gemeente door het uitdragen van de door de gemeente gekozen
visie;
b. het bewaken van de identiteit van de gemeente;
c. de zorg voor de geestelijke en materiële belangen van de gemeente;
d. de uitvoering van besluiten die door de gemeentevergadering zijn genomen;
e. het beheer van haar goederen.
C. Voorafgaande goedkeuring van de gemeentevergadering is vereist voor:
a. aankoop van onroerend goed ten behoeve van de gemeente;
b. verkoop of het bezwaren van onroerend goed toebehorend aan de gemeente;
c. het aangaan van leningen ten laste van de gemeente;
d. het verstrekken van geldleningen uit de kas of tegoeden van de gemeente;
e. handelingen en acties om namens de gemeente als eisende of verwerende partij op te treden
of in een tegen haar ingestelde rechtsvordering te berusten of transactie aan te gaan.
D. De raad legt aan het begin van ieder kalenderjaar in de algemene jaarvergadering rekening en
verantwoording af van haar verrichtingen in het afgelopen jaar.

Artikel 7: Voorganger(s)
De door de gemeente aangestelde voorgangers, die met de Baptistengemeente Leiden een
overeenkomst hebben gesloten, maken als vrijgestelde oudsten deel uit van de Raad. Zij nemen op
uitnodiging deel aan de raadsvergaderingen.
Artikel 8: Geldmiddelen
De geldmiddelen van de gemeente worden verkregen door:
a. vrijwillige bijdragen van leden;
b. collecten te houden bij samenkomsten;
c. erfstellingen, legaten, schenkingen en baten welke haar op enig andere legale wijze ten
goede komen.
Artikel 9: Stemmen
De tijdens gemeentevergaderingen genomen besluiten zijn rechtsgeldig indien deze met gewone
meerderheid van de uitgebrachte, geldige stemmen zijn aangenomen, tenzij in deze statuten anders is
bepaald.
Artikel 10: Huishoudelijk reglement, en werkorden
In een speciale bijlage komen aan de orde de gemeente gerelateerde onderwerpen, zoals:
a. het huishoudelijk reglement, dat de interne ordening van de gemeente regelt;
b. de werkorden voor de vele takken van arbeid, die als richtlijnen zijn opgesteld om een goede
gang van te behandelen arbeid te waarborgen;
Artikel 11: Achteruitgang ledental en ontbinding.
a. Wanneer, door welke omstandigheden dan ook, het ledental beneden de twintig is gedaald,
krijgt de Unie het voogdijschap over de goederen van de gemeente, welk voogdijschap
ophoudt, zodra het ledental weer twintig is of meer.
b. De gemeente kan te allen tijde worden ontbonden door een gemeentebesluit, indien daartoe
wordt besloten met tenminste tweederde (2/3) van de uitgebrachte, geldige stemmen in een
vergadering, waarbij tenminste drievierde (3/4) van het ledental aanwezig is. Is in een daartoe
belegde vergadering geen drievierde (3/4) van het ledental vertegenwoordigd, dan wordt in
ieder geval drie weken later een tweede vergadering belegd, waartoe alle leden schriftelijk
worden opgeroepen. In deze tweede vergadering kan dan, ongeacht het aantal aanwezige
leden, een geldig ontbindingsbesluit worden genomen, mits tenminste tweederde (2/3) van het
aantal uitgebrachte, geldige stemmen wordt behaald.
c. Bij ontbinding van de gemeente komt een eventueel batig saldo onder beheer van de Unie.
Indien echter binnen tien jaren na de ontbinding van de gemeente een nieuwe
Baptistengemeente te Leiden is gesticht, die rechtspersoonlijkheid bezit krachtens artikel 2
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en bij de genoemde Unie is aangesloten, zal de Unie
verplicht zijn bedoelde baten binnen zes maanden na datum van instituëring aan die nieuwe
gemeente af te dragen.
Artikel 12: Wijzigingen
In deze statuten kan alleen verandering worden aangebracht bij schriftelijke stemming op een
gemeentevergadering, waarbij een meerderheid is vereist van tweederde (2/3) van de uitgebrachte,
geldige stemmen.

Aldus opgemaakt en aanvaard door de gemeente in haar vergadering op 30 november 2011.
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Huishoudelijk reglement van de Baptistengemeente Leiden
Vastgesteld 2002

Artikel 1: Begripsbepalingen
Dit reglement verstaat onder:
a. Stichting B.G.L. Beheer: de stichting tot beheer van het kerkgebouw “de Bethlehemskerk/
Kooikapel” en wijkgebouw “Irene”.
b. Commissie van Beheer: de commissie welke zorg draagt voor een optimale gebruiksvriendelijkheid van kerkgebouwen wijkgebouw.
c. Onderzoekscommissie: een commissie, die een doop- of lidmaatschaps- aanvraag behandelt.
d. Financiële controlecommissie: een commissie bestaande uit twee leden, die geen zitting
hebben in de raad, welke door de gemeente zijn aangewezen om toezicht te houden op het
financiële beheer. De leden van deze commissie worden op de jaarvergadering benoemd voor
twee jaar en treden beurtelings af.
e. Kiescommissie: een commissie welke de organisatie van verkiezingen van raadsleden en
diaconessen regelt, de stemmen telt en hiervan rapporteert aan de gemeente door
tussenkomst van de raad. De leden van de kiescommissie worden op voordracht van de raad
gekozen uit en door de gemeente, bij voorkeur tijdens de jaarvergadering, telkens voor een
periode van een jaar.
f. Stemcommissie: een commissie die tijdens een gemeentevergadering als zodanig wordt
samengesteld en het opnemen, tellen en rapporteren van het resultaat van stemmingen
tijdens die vergadering verzorgt.
Artikel 2: De gemeente verlangt van al haar leden
a. instemming met statuten en huishoudelijk reglement;
b. een levenswandel, overeenkomstig de bij de doop afgelegde belijdenis;
c. onderwerping aan de gemeentelijke vermaning en tucht, wanneer de gemeente deze nodig
acht;
d. invulling te geven aan een duidelijke betrokkenheid bij de gemeente en haar arbeid en de
zondagse samenkomsten en overige gemeenschappelijke activiteiten der gemeente niet
zonder reden te verzaken;
e. een geregelde - bij voorkeur maandelijkse - vrijwillige financiële bijdrage naar vermogen, in
principe af te dragen via de penningmeester der gemeente.
Artikel 3: Het lidmaatschap
a. Als een broeder of zuster de wens te kennen heeft gegeven om op zijn of haar geloof gedoopt
te worden, wordt als volgt gehandeld:
1. de onderzoekscommissie heeft een gesprek met deze broeder of zuster, waarin moet
worden vastgesteld, dat de betrokkene de Heer belijdt overeenkomstig de Schriften,
dienovereenkomstig leeft en instemt met de statuten en het huishoudelijk reglement van de
gemeente.
2. indien het resultaat van dit onderzoek bevredigend is, wordt de naam van deze broeder of
zuster als regel op twee zondagen in de samenkomst der gemeente bekend gemaakt.
3. indien ten aanzien van de aanvraag vanuit de gemeente geen schriftelijke bezwaren of
vragen worden ingediend, welke door de raad als gegrond erkend worden, kan de doop

plaatsvinden. Eventuele vragen over deze broeder of zuster worden door de raad
beantwoord vóór de gemeentevergadering.
4. op een van tevoren aangekondigde gemeentevergadering c.q. samenkomst der gemeente
wordt aan de betreffende broeder/zuster gelegenheid gegeven zijn of haar persoonlijk
getuigenis af te leggen en brengt de onderzoekscommissie verslag uit van haar
bevindingen. De gemeente geeft door handopsteken of bij schriftelijke stemming te
kennen, dat zij hem of haar als medebroeder/- zuster in haar midden opneemt.
5. ter bekorting van de tijdsduur gelegen tussen doopaanvrage en de e.v.
gemeentevergadering kan de raad bepalen dat het persoonlijk getuigenis tijdens een
avondmaalsviering wordt afgelegd en de onderzoekscommissie verslag van haar
bevindingen uitbrengt. Op twee zondagen hieraan voorafgaande zal hieromtrent een
afkondiging plaatsvinden.
6. in de doopdienst wordt de dopeling wederom gelegenheid gegeven getuigenis van
zijn/haar geloof af te leggen.
b. Indien een broeder of zuster, die niet behoort tot een gelijkgezinde gemeente maar wel op zijn
of haar geloof door onderdompeling gedoopt is, lid wenst te worden, wordt gehandeld
overeenkomstig artikel 3 lid a met uitzondering van de doop.
c. Ten aanzien van leden, die met attestatie naar de gemeente overkomen wordt gehandeld
overeenkomstig artikel 3 lid a 1 en 2.
d. Indien iemand die bedankt heeft voor het lidmaatschap van de gemeente of hiervan is
uitgesloten, wederopname in de gemeente verzoekt, wordt het getuigenis uitsluitend in een
besloten gemeentevergadering afgelegd.
Artikel 4: De raad van de gemeente
a. De raad bestaat in beginsel uit tenminste vijf personen en zo mogelijk een voorganger.
b. Taakverdeling:
1. de raad kiest uit zijn midden per kalenderjaar een voorzitter.
2. wie tussentijds zitting neemt, treedt af volgens rooster van diegene wiens plaats hij
inneemt.
3. de taak van de voorganger wordt geregeld in overleg met de raad.
4. de ouderlingen zijn in het bijzonder belast met de geestelijke verzorging van de leden en
met toezicht op de prediking.
5. de diakenen zorgen in het bijzonder voor de administratie, de financiële en zakelijke
belangen van de gemeente en de verzorging van eventueel materieel behoeftige leden. Zij
kunnen ook worden ingeschakeld bij de geestelijke verzorging.
c. De raad vormt het bestuur van de gemeente en is belast met:
1. de voorbereiding van al hetgeen op de gemeentevergadering in behandeling moet worden
genomen.
2. het uitvoeren of laten uitvoeren van de besluiten, die op de gemeentevergadering zijn
genomen.
3. het beheer van de goederen van de gemeente, daarbij geholpen door de commissie van
beheer.
4. de zorg voor de geldmiddelen der gemeente.
5. de benoeming van leiders of leidsters van onderafdelingen zoals bedoeld in artikel 13 van
dit reglement.
s. De raad kan zich in zijn pastorale arbeid laten assisteren door uit en door de gemeente
gekozen diaconessen.

Artikel 5: De secretaris
De secretaris is als diaken lid van de raad en belast met:
a. het bijhouden van ledenregister en archief.
b. het notuleren van raads- en gemeentevergaderingen.
c. het schriftelijk aanbieden van de notulen op een volgende vergadering welke na vaststelling
mede worden ondertekend door de voorzitter.
d. het uitnodigen van gastsprekers in overleg met de raad.
e. organisatie van raads- en gemeentevergaderingen. Hij kan zich hierbij laten bijstaan door een
ambtelijk secretaris, die geen lid is van de raad.
Artikel 6: De penningmeester
De penningmeester is als diaken lid van de raad en belast met:
a. het uitvoeren van het financieel beleid der gemeente op basis van raads- en
gemeentebesluiten.
b. het voeren van de financiële administratie der gemeente.
c. het aanhouden van een staat van ontvangen bijdragen van elk lid van de gemeente.
d. het periodiek ten behoeve van de raad opmaken van een financieel overzicht van alle baten
en lasten van de gemeente.
e. het jaarlijks opmaken van de resultatenrekening over het afgelopen jaar en de balans per 31
december van dat jaar en het voorbereiden van een begroting voor het lopende jaar. Hij kan
zich voor het gestelde onder artikel 6 b tot en met e laten bijstaan door een administrateur, die
geen lid is van de raad.
Artikel 7: Gemeentevergaderingen
a. Gemeentevergaderingen worden door de raad bijeengeroepen indien:
1. aan de leden informatie dient te worden gegeven.
2. de leden zich over bepaalde geestelijke of huishoudelijke zaken dienen uit te spreken.
3. deze tot algemeen geestelijk of maatschappelijk nut kunnen zijn.
b. Indien een lid of meerdere leden van mening is of zijn, de gemeente voor een belangrijke zaak
te moeten bijeenroepen, dan wordt als volgt gehandeld:
1. in een schriftelijk verzoek wordt deze zaak aan de raad kenbaar gemaakt.
2. indien de raad het verzoek overneemt, wordt de gemeente in vergadering bijeen geroepen
en de desbetreffende zaak of zaken op de agenda geplaatst.
3. indien de raad deze zaak of zaken niet overneemt, maakt deze dit met redenen omkleed
schriftelijk aan het betreffende lid of de betreffende leden kenbaar.
4. als dit lid of deze leden toch een gemeentevergadering wensen, dan zal tenminste tien
procent van de stemgerechtigde leden schriftelijk kenbaar moeten maken achter de
desbetreffende zaak of zaken te staan, waarna de raad de gemeentevergadering bijeen
roept en de desbetreffende zaak of zaken op de agenda plaatst.
c. Een gemeentevergadering dient in beginsel op tenminste twee voorafgaande zondagen te
worden aangekondigd. De agenda dient uiterlijk vijf dagen voor de vergadering bij de leden
zijn. In spoedgevallen kan de gemeente op kortere termijn door de raad worden
samengeroepen.
d. Bij de rondvraag gestelde vragen worden zo mogelijk staande de vergadering beantwoord.
Over deze vragen kan op die vergadering geen discussie zijn. De niet staande de vergadering
te beantwoorden vragen worden:
1. ter bespreking aan de raad voorgelegd, die daarna schriftelijk aan de vraagsteller of als
bijlage bij de notulen of op de volgende ledenvergadering worden beantwoord.

2. indien deze beantwoording niet voldoet of niet overeenkomt met het doel van de vraag,
dan kan gehandeld worden volgens het gestelde van artikel 7 lid b, waarna de betreffende
aangelegenheid op een eerstvolgende ledenvergadering wederom aan de orde kan
worden gesteld.
Artikel 8: Jaarvergadering
a. De jaarvergadering is een gemeentevergadering en wordt als regel in het eerste kwartaal van
elk kalenderjaar gehouden.
b. De secretaris brengt daarin verslag uit over al de arbeid van de raad en gemeente in het
afgelopen kalenderjaar.
c. De raad legt bij monde van de penningmeester de in artikel 6 lid e genoemde
resultatenrekeningen alsmede de begroting ter vaststelling voor aan de gemeente.
d. De financiële controlecommissie brengt verslag uit van haar bevindingen.
e. De jaarstukken dienen tenminste tien dagen vóór de jaarvergadering bij de leden te zijn.
Artikel 9: Verkiezen van ouderlingen, diakenen en diaconessen
a. Verkiezen van ouderlingen, diakenen en diaconessen geschiedt schriftelijk. Alle leden
ontvangen een rondschrijven van de kiescommissie in combinatie met een verkiezingsbiljet,
dat is voorzien van een originele handtekening van de secretaris. Deze verkiezingsbiljetten
dienen binnen een vastgestelde termijn in een daartoe bestemde afgesloten bus, welke in het
gemeentecentrum is geplaatst, te worden gedeponeerd ofte worden bezorgd bij de secretaris
of kiescommissie. De secretaris of kiescommissie deponeert het verkiezingsbiljet in een
stembus.
b. Alle leden hebben stemrecht, tenzij door de gemeentevergadering hiervan uitgesloten.
c. Kandidaten zijn leden, die tenminste een jaar lid zijn van de gemeente. Familieleden tot in de
tweede graad mogen niet tegelijk lid van de raad zijn.
d. Kandidaten voor verkiezingen moeten zich schriftelijk bereid hebben verklaard de betreffende
bediening op zich te willen nemen.
e. Kandidaatstelling vindt plaats:
1. door de raad;
2. op voordracht van.andere leden van de gemeente.
I. De kandidatuur dient schriftelijk minstens een maand voor de verkiezingsdatum bij de
secretaris te zijn ingediend.
II. Indien de raad deze kandidatuur overneemt, wordt betrokkene op de kandidatenlijst
geplaatst.
III. Indien de raad deze kandidatuur niet overneemt, maakt zij dit met redenen omkleed
bekend aan betrokkenen. Als deze de kandidatuur wensen te handhaven, dan zal
tenminste tien procent van de stemgerechtigde leden der gemeente schriftelijk kenbaar
moeten maken achter de betreffende kandidatuur te staan. In dat geval wordt deze
kandidaat alsnog op de kandidatenlijst geplaatst.
f. Het stembiljet bestaat per te vervullen vacature:
1. bij meerdere kandidaten voor een vacature of meerdere vacatures: uit een lijst van namen
van kandidaten, waarvan precies één per vacature moet worden aangeduid;
2. bij een enkele kandidaat uit de naam van de kandidaat, waarbij aangeduid moet worden of
men vóór of tegen deze kandidaat stemt.
g. De uitslag van de stemming wordt als volgt bepaald:
1. blanco en ongeldige stembiljetten worden niet meegeteld bij het bepalen van het aantal
geldige stemmen.

2. het twee of meermalen aanduiden van dezelfde persoon of van verschillende personen
voor dezelfde functie, maakt het stembiljet ongeldig.
3. om rechtstreeks verkozen te zijn is minstens de helft plus één van het aantal uitgebrachte
geldige stemmen vereist.
4. in geval van herstemming, zijn kandidaten diegenen, die bij de vorige stemming de meeste
stemmen behaalden met zo mogelijk voor elke vacature twee kandidaten.
5. na herstemming is bij meerdere kandidaten voor één vacature gekozen degene waarop het
grootste aantal geldige stemmen is uitgebracht.
h. Gekozenen treden volgens rooster na drie jaar af en kunnen dan direct voor een periode van
drie jaar herkozen worden. Na twee aaneengesloten perioden is men aftredend en niet
verkiesbaar gedurende één jaar.
Artikel 10: Het stemmen in de gemeentevergadering
a. Alle leden hebben stemrecht, tenzij door de gemeentevergadering hiervan uitgesloten.
b. Over personen wordt schriftelijk gestemd.
c. Over zakelijke aangelegenheden wordt gestemd door handopsteken.
d. Het opnemen der stemmen geschiedt door een stemcommissie, bestaande uit tenminste twee
leden, die ter vergadering worden benoemd, zonodig bijgestaan door een lid van de raad.
Artikel 11: Het kosterschap
a. Het kosterschap wordt als regel verricht door een lid of leden van de gemeente.
b. De koster wordt benoemd door de raad. De raad stelt voor de koster een overeenkomst en
een reglement op.
Artikel 12: Afgevaardigden
a. Op de jaarlijkse Algemene Vergadering en andere vergaderingen van de Unie van
Baptistengemeenten in Nederland wordt de gemeente vertegenwoordigd door afgevaardigde
leden van de gemeente.
b. De afgevaardigden worden namens de gemeente door de raad benoemd.
c. Afgevaardigden ontvangen uit de kas van de gemeente reis- en verblijfskosten voor zover die
niet op een andere wijze worden vergoed.
d. De afgevaardigden brengen verslag uit van hun bevindingen in een gemeentevergadering c.q.
het gemeenteblad.
e. Bij vertegenwoordigingen naar andere vergaderingen wordt gehandeld overeenkomstig artikel
12 lid a t/m d.
Artikel 13: Onderafdelingen
a. Verenigingen, takken van arbeid, commissies, werkgroepen etc. kunnen door de gemeente
als onderafdeling worden erkend.
b. Werkorde en of reglement van deze onderafdelingen behoeven als zodanig goedkeuring van
de gemeente.
c. De onderafdelingen brengen in het begin van elk kalenderjaar verslag aan de gemeente uit
van hun werkzaamheden in het voorafgaande jaar.
d. Wanneer een der erkende onderafdelingen van de gemeente in moeilijkheden geraakt, is de
gemeente verplicht, voor zover dit mogelijk is, deze met raad en daad bij te staan.
e. De financiën van de onderafdelingen worden in opdracht van de raad door de penningmeester
en de financiële controlecommissie gecontroleerd.

f.

Bij opheffing van een onderafdeling blijven de eventuele bezittingen gedurende twee jaren
onder beheer van de penningmeester van de gemeente ten behoeve van een eventueel nieuw
op te richten gelijksoortige onderafdeling. Daarna vervallen zij aan de gemeente.

Artikel 14: Algemeen
a. Het is niet toegestaan dat er, zonder voorafgaande toestemming van de raad der gemeente,
door personen of groeperingen acties in of ten behoeve van de gemeente worden gevoerd.
Onder acties in deze zin worden verstaan: financiële acties, handtekeningacties, inzamelingen
voor een charitatief of ander nuttig doel, te koop aanbieden van enig goed etc.
b. De ledenlijst van de gemeente is uitsluitend bedoeld voor intern gebruik in de
baptistengemeente Leiden. Alle er in opgenomen gegevens dienen als vertrouwelijk te worden
beschouwd en behandeld. Het is leden van de gemeente niet toegestaan de vermelde
persoonlijke gegevens aan derden door te geven zonder voorafgaande toestemming van de
desbetreffende persoon. Het is derden niet toegestaan om de vermelde gegevens te
gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de raad der gemeente.
Hetzelfde geldt voor de bij de ledenlijst gevoegde gastenlijst.
Artikel 15: Wijzigingen
a. Wijzigingen in dit reglement kunnen worden aangebracht middels een tot dit doel belegde
gemeentevergadering met instemming van twee-derde van de stemgerechtigde leen
aanwezig is.
b. Indien minder dan een-derde der stemgerechtigde leden aanwezig is, zal een tweede
vergadering worden uitgeschreven. In deze tweede vergadering wordt over de wijziging
beslist, ongeacht het aantal stemgerechtigde leden, conform artikel 8 der statuten.
Artikel 16: Slotbepaling
Wanneer om dringende redenen moet worden afgeweken van dit reglement, of in gevallen waarin dit
reglement niet voorziet, beslist de gemeentevergadering. Aldus opgemaakt en aanvaard door de
gemeente in haar vergadering van 2 september 1997 en herzien in mei 2002.
Br D. Breedijk
Br J.E. de Brieder
Br P.J. Briscoe
Br R.A. Korinth
Br W. Kromhout
Br J. Kruidhof
Br R. Lemstra
Br C. van de Oever
Br D.M. Stichter
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