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S t a t u t e n  
ARTIKEL 1 – NAAM EN ZETEL 

a. De naam van het kerkgenootschap is “Kerkgenootschap de Brug”. 
b. Het kerkgenootschap is gevestigd in de gemeente Eindhoven. 
c. Het kerkgenootschap bezit rechtspersoonlijkheid overeenkomstig artikel 2 van 

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

d. Het kerkgenootschap is een gemeente van Jezus Christus, een nieuwtestamentische 
gemeenschap van volgelingen en leerlingen van Jezus. 

e. Het kerkgenootschap heeft één formeel orgaan: de raad 
f. Het kerkgenootschap is aangesloten bij Acts 29 - een wereldwijd netwerk van 

kerken die kerken stichten. 

ARTIKEL 2 – DOEL  

a. Het kerkgenootschap heeft als doel door het verkondigen van Gods Woord mensen 
te brengen tot geloof in Jezus Christus en tot het beleven van gemeenschap met 

Hem en in Hem met elkaar, alsmede het verrichten van al wat hiermee verband 

houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

b. Het kerkgenootschap tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

• Het houden van erediensten en andere samenkomsten; 

• Het houden van Bijbelstudies en gebedskringen; 

• Het organiseren van jeugd- en kinderwerk; 

• Het geven van godsdienstonderwijs en cursussen; 

• Evangelisatie in en buiten de plaats van vestiging door woord en geschrift; 

• Het verlenen van pastorale en diaconale zorg; 

• Het stichten van kerken in binnen- en buitenland; 

c. Het kerkgenootschap heeft als grondslag de Bijbel als het door de Heilige Geest 
geïnspireerde Woord van God en aanvaardt derhalve de Bijbel als basis voor het 

functioneren van het kerkgenootschap.  

d. Het kerkgenootschap onderschrijft de geloofsbasis van Acts 29. 

ARTIKEL 3 – GELDMIDDELEN  

a. De geldmiddelen van het kerkgenootschap bestaan onder andere uit: bijdragen 
der deelnemers, inzamelingen, erfstellingen, legaten, schenkingen, giften en 

overige baten. 

b. Het kerkgenootschap ondersteunt rechtspersonen dan wel natuurlijke personen 
die beantwoorden aan het doel omschreven in artikel 2 van deze statuten. 

c. Het kerkgenootschap draagt ten minste twee procent van de door haar ontvangen 
giften af aan Acts 29 Europa teneinde laatstgenoemde in staat te stellen haar 

statutaire doel te verwezenlijken 

d. Het kerkgenootschap schenkt ten minste een tiende van de door haar ontvangen 
giften aan rechtspersonen dan wel natuurlijke personen die beantwoorden aan 

het doel omschreven in artikel 2 van deze statuten.  
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ARTIKEL 4 – RAAD: SAMENSTELLING EN BENOEMING 

a. Het kerkgenootschap wordt bestuurd door een bestuur, hierna ook te noemen "de 
raad", dat bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen. De raad stelt het 

aantal raadsleden vast. 

b. De raad bestaat uit de oudsten, de penningmeester en de voorganger van het 
kerkgenootschap. De voorganger is voorzitter van de raad.  

c. De raad heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester. De raad voorziet 
zelf in de verdeling van de functies.  

d. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden 
verenigd.  

e. Een niet-voltallige raad behoudt zijn bevoegdheden. 
f. De raad voorziet zelf in de benoeming van haar leden. Deze benoeming vindt 

plaats uit de deelnemers van het kerkgenootschap. 

g. Raadsleden inclusief de voorganger worden benoemd voor onbepaalde tijd. 
h. Een raadslid dient te voldoen aan de Bijbelse eisen met betrekking tot 

voorgangers, oudsten en diakenen. 

ARTIKEL 5 – RAAD: BEVOEGDHEDEN 

a. De voorzitter en penningmeester gezamenlijk vertegenwoordigen het 

kerkgenootschap in en buiten rechte en zijn na een besluit daartoe door de raad 

bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen die de raad in het belang 

van het kerkgenootschap acht. 

b. De raad kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende 
volmacht aan een of meer raadsleden en/of aan anderen, zowel samen als 

afzonderlijk, om het kerkgenootschap binnen de grenzen van die volmacht te 

vertegenwoordigen. 

 ARTIKEL 6 – RAAD: VERGADERINGEN, NOTULEN, BESLUITVORMING 

a. De raad vergadert zo dikwijls dit nodig wordt geacht. 
b. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad; bij zijn afwezigheid voorziet 

de vergadering zelf in haar leiding. 

c. In principe worden besluiten in de raad genomen met algemene stemmen. 
d. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad worden notulen gehouden 

door de secretaris of een daartoe door de voorzitter van de vergadering 

aangewezen persoon. 

e. De raad kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen als alle 
raadsleden zich schriftelijk vóór het voorstel hebben verklaard. Onder een 

schriftelijke verklaring wordt ook begrepen een langs elektronische weg 

gezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat de raad voor 

dit doel heeft vastgesteld en aan alle raadsleden bekend heeft gemaakt. 

ARTIKEL 7 – RAAD: TAKEN EN BEVOEGDHEDEN  

a. De raad is belast met het besturen van het kerkgenootschap. 
b. Ieder raadslid is tegenover het kerkgenootschap verplicht tot een behoorlijke 

vervulling van de hem opgedragen taak.  

c. De raad is verplicht van de vermogenstoestand van het kerkgenootschap en van 
alles met betrekking tot de werkzaamheden van het kerkgenootschap, naar de 

eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een 

administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere 

gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en 

verplichtingen van het kerkgenootschap kunnen worden gekend.  

d. De raad is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers 
gedurende zeven jaren te bewaren. 
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ARTIKEL 8 – BOEKJAAR; VERSLAGGEVING 

a. Het boekjaar van het kerkgenootschap is gelijk aan het kalenderjaar. 
b. De raad is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar 

de balans en de staat van baten en lasten van het kerkgenootschap op te maken 

en op papier te stellen. Deze worden ook op de website gepubliceerd voor de 

Belastingdienst op www.brug.nu/anbi. 

c. De staat van baten en lasten wordt gecontroleerd door de kascommissie bestaande 
uit leden van het kerkgenootschap die geen onderdeel van de raad zijn. 

d. De raad kan de balans en de staat van baten en lasten laten onderzoeken door 
een door haar aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 

Burgerlijk Wetboek of een andere deskundige. Deze accountant of andere 

deskundige brengt over zijn onderzoek verslag uit aan de raad. Hij geeft de 

uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de 

stukken. 

 ARTIKEL 9 – STATUTENWIJZIGING  

a. De raad is bevoegd de statuten te wijzigen. 
b. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met algemene 

stemmen. 

 ARTIKEL 10 – ONTBINDING  

a. De raad is bevoegd het kerkgenootschap te ontbinden. 
b. De raad stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een 

eventueel batig saldo. Deze bestemming moet zo veel mogelijk in overeenstemming 

zijn met het doel van het kerkgenootschap met inachtneming van het hierna 

bepaalde.  

c. Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende 

instelling met een gelijksoortige doelstelling. 

d. Na haar ontbinding houdt het kerkgenootschap op te bestaan. Hiervan doet de 
raad opgave aan het handelsregister. 

e. De boeken en stukken van het ontbonden kerkgenootschap blijven gedurende zeven 
jaren nadat het kerkgenootschap heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van 

de door de raad bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht 

dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn 

naam en adres opgeven aan het handelsregister. 

f. Het kerkgenootschap wordt bovendien ontbonden door: 

• Insolventie nadat het kerkgenootschap in staat van faillissement is 

verklaard; 

• Een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde 

gevallen. 

 ARTIKEL 11 – ANBI-STATUS  

a. Het kerkgenootschap is gekwalificeerd als algemeen nut beogende instelling 
zoals bedoeld in de fiscale wet- en regelgeving. Indien een bepaling uit deze 

statuten strijdig is met de eisen voor kwalificatie als in de vorige zin 

bedoeld, is het kerkgenootschap verplicht zo spoedig mogelijk over te gaan tot 

zodanige aanpassing van deze statuten, dat deze niet langer strijdig zijn met 

bedoelde eisen. 

ARTIKEL 12 – SLOTBEPALING  

a. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist de raad. 

Aldus laatstelijk gewijzigd vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de 

raad op 25 februari 2023. 


