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STATUTENWIJZIGING
van de stichting:
STICHTING DE NEDERLANDSE ZENDINGSRAAD,
met zetel in de gemeente Amsterdam
(na statutenwijziging:

Heden, achtentwintig

gemeente Utrechtse Heuvelrug)

oktober tweeduizend zestien, zijn voor mij, mr. Wouter ----

Admiraal, toegevoegd notaris, hierna te noemen: 'notaris',

bevoegd om akten te ---

passeren in het protocol van mr. Frank Jan Oranje, notaris te 's-Gravenhage,

----

verschenen: -----------------------------1.

de heer Christiaan

Lambertus

Maas, wonende te

, geboren te

op

van wie de identiteit
een identiteitskaart

,----

met nummer

is vastgesteld aan de hand van , afgegeven te

op

en ----------------2.

de heer Gerrit Noort, wonende te
geboren te

---

op

van wie de ---

identiteit is vastgesteld aan de hand van een paspoort met nummer ----afgegeven te

op

,-

.---------------------------De comparanten hebben verklaard dat: ------------------a.

de raadsvergadering van de stichting: STICHTING DE NEDERLANDSE --ZENDINGSRAAD, met zetel in de gemeente Amsterdam, met adres (3971 -KB) Driebergen Rijssenburg, Hoofdstraat 51, ingeschreven in het -----handelsregister van de Kamer van Koophandelonder nummer 41200998,--hierna te noemen: "de NZR", op dertien november tweeduizend vijftien in een op die datum gehouden vergadering heeft besloten om de statuten van de NZR
geheel te wijzigen, waarvan blijkt uit de notulen van die vergadering waarvan een kopie aan deze akte wordt gehecht; ----------------

b.

de comparant sub 1 is bestuurder

van de NZR en de comparant sub 2 is ---

directeur van de NZR. Als bestuurder van de NZR is de comparant sub 1 op -grond van artikel 15 lid 4 van de statuten gemachtigd deze akte te doen--verlijden; ----------------------------
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c.

de statuten van de NZRlaatstelijk zijn gewijzigd bij akte, verleden op zes--februari tweeduizend vier voor een waarnemervan mr. S.J.J.

Wiersema,

destijds notaris te Amsterdam.
Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging heeft de comparantsub 1,-handelendals vermeld, met instemmingvan de comparant sub 2, verklaard de --statuten van de NZRbij deze akte geheel te wijzigen

als volgt: ----------

STATUTEN.----------------------------Preambule.-----------------------------De stichting: Stichting De Nederlandse Zendingsraad is een landelijk-------samenwerkingsverband
van kerken (al dan niet vertegenwoordigddoor hun ----missionaireorganen) en organisaties, werkzaamop het terrein van zendingen---evangelisatie, en stelt zich ten dienst van de communicatievan het evangelie van
JezusChristus in heel de bewoonde wereld.-----------------De NZRstaat op de grondslag van de Heilige Schrift,

die hij erkent als het Woord van

God en daarmeeals basisvoor zendingen getuigend leven; de NZRstemt in met de ApostolischeGeloofsbelijdenis.
----------------------Naam.zetel.-----------------------------Artikel 1.----------------------------1.1.

De naam van de stichting is: STICHTING DE NEDERLANDSE -----ZENDINGSRAAD.
De verkorte naam van de stichting is: Stichting

NZR. ----------

1.2.

De stichting is gevestigd in de gemeenteUtrechtse Heuvelrug.

1.3.

De stichting wordt in deze statuten ook wel genoemd: "NZR". -------

Doel.--------------------------------ArtikeI2.----------------------------2.1.

De NZRstelt zich ten doel:-------------------a.

het bevorderenvan de communicatieen samenwerkingtussen de--aangeslotenkerken en organisatiesop missionair terrein, alsmede het organiseren van het gesprek ten dienste van de uitvoering van de--missionaireopdracht;

b.

het bevorderenvan reflectie op de vragen met betrekking tot de--missionaire

opdracht van de kerk in een geseculariseerde en-----

multireligieuzewereld, zowel elders in de wereld als in Europaen --Nederland;-----------------------c.

het functionerenals luisterpost en verkenner om wereldwijd

-----

ontwikkelingen en trends op het gebied van zending en kerk, cultuur -
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en samenleving te signaleren en op basis daarvan initiëren van---voorstellen voor reflectie en actie,--------------en voorts alle andere zaken die de NZRal dan niet uitdrukkelijk

door de ---

aangesloten kerken en organisaties in het kader van zijn taak wordt ----opgedragen.--------------------------2.2.

De NZR beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar activiteitendie erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen. -

ArtikeI3.------------------------------3.1.

Kerken en organisaties die met de preambule uit deze statuten instemmen, -kunnen tot de NZRtoetreden door aanmelding bij het bestuur,

gevolgd door -

een toelatingsbesluit van het bestuur, na consultatie van de bij de NZR---aangesloten kerken en organisaties. ----------------3.2.

Bij de NZRaangesloten kerken en organisatieszijn verenigd in een raad, welke
in deze statuten wordt aangeduid als: 'de raad'. ------------

3.3.

De NZR kent ten tijde van het van kracht worden van onderhavigestatuten devolgende kerken en organisatiesals aangeslotenen:----------a.

Doopsgezinde Zending

te Amsterdam;

-------------

b.

Zeister Zendingsgenootschap te Zeist; -------------

c.

Nederlands Luthers Genootschap voor in- en uitwendige zending te-Amsterdam;------------------------

d.

Geloof & samenleving, instelling van de Remonstrantente Utrecht;--

e.

Vereniging 'de GereformeerdeZendingsbond'te Driebergen;-----

f.

Interserve Nederlandte Driebergen; --------------

g.

IZB - Vereniging voor Zending in Nederlandte Amersfoort;-----

h.

Dienstenorganisatie van de ProtestantseKerk in Nederland te Utrecht; -

i.

NederlandsBijbelgenootschap te Haarlem; ------------

j.

Oud-Katholieke

k.

Unie van Baptisten-gemeenten in Nederland te Amsterdam; -----

I.

Wycliffe Bijbelvertalers te Driebergen;--------------

m.

Stichting voor Zending en Diakonaatvan de Bond van Vrije-----

Missie 'Sint Paulus' te Ilrnuiden;

EvangelischeGemeentenin Nederland te Velp;---------n.

OverseasMissionary Fellowshipte Terschuur;-----------

o.

Youth for Christ te Driebergen;

p.

Verenigde Pinkster-

q.

Frontiers Nederland te Bussum;----------------

r.

De Verre Naastenvan de Gereformeerde KerkenVrijgemaakt te ---

----------------

en Evangeliegemeenten Zending te Driebergen; --

Zwolle; --------------------------
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s.

3xM - Stichting Christelijke

Media Projecten te Amersfoort; -----

t.

Deputaten voor de buitenlandse Zending van de Christelijke ----Gereformeerde Kerken te Veenendaal; -------------

3.4.

u.

Leprazending Nederland te Apeldoorn; -------------

v.

Operatie Mobilisatie te Emmeloord; ---------------

w.

Nederlands Gereformeerde Kerken.---------------

Een aangesloten kerk of organisatie wordt ter zake de rechten en -----verplichtingen die zijn verbonden aan het bij de NZR aangesloten zijn ---vertegenwoordigd door een door die kerk of organisatie aangewezen----vertegenwoordiger, met dien verstande dat deze vertegenwoordiger niet

---

tevens bestuurder van de NZR mag zijn. ---------------3.5.

Kerken en organisaties die zich met de NZR verbonden weten en met de--preambule uit deze statuten instemmen, maar naar hun oordeel nog niet aanvolledige deelname toe zijn, kunnen als waarnemer voor beperkte tijd tot de NZR worden toegelaten door het bestuur. ---------------

3.6.

Verwante (koepel)organisaties kunnen door het bestuur van de NZR worden-uitgenodigd als adviseurs deel te nemen aan het werk van de NZR.-----

3.7.

Het bestuur houdt een register waarin de namen en de adressen van alle --aangesloten kerken en organisaties en waarnemers als bedoeld in artikel 3.5 zijn opgenomen.-------------------------

3.8.

Iedere aangeslotene is verplicht aan het bestuur schriftelijk zijn of haar adresop te geven. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt metals doelopneming in het register van aangesloten kerken en organisaties, -houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen enmededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg toegezonden te krijgen. --------------------

ArtikeI4.------------------------------4.1.

Ieder van de binnen de NZR samenwerkende kerken en organisaties kan te -allen tijde haar aansluiting bij de NZR verbreken:

zij blijft dan echter verplicht -

haar bijdrage in de kosten van de NZR te voldoen gedurende het jaar waarin is
opgezegd en het daarop volgend jaar; bovendien is zij gerechtigd om ---gedurende die tijd haar vertegenwoordiging in de raad te handhaven. ---4.2.

Het bestuur van de NZR kan besluiten een aangesloten kerk of organisatie hetrecht op samenwerking binnen de NZR te ontnemen indien deze kerk of --organisatie naar zijn oordeel handelt in strijd met de statuten dan wel niet aanhaar financiële verplichtingen voldoet. Een dergelijk besluit van het bestuur -wordt genomen gehoord het advies ter zake van de raad. ---------
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ArtikeI5.--------------------------------------------------------5.1.

De vergadering van de raad wordt in deze statuten aangeduid als: 'de---raadsvergadering'.

De NZR belegt voor de raad jaarlijks ten minste twee--

raadsvergaderingen, waaraan vertegenwoordigers van de aangesloten kerken en organisaties deelnemen. Een raadsvergadering kan gecombineerd worden met een andere NZR bijeenkomst als omschreven in artikel 6. ------5.2.

De raad beoordeelt door het bestuur opgestelde (concept) beleidsplannen en adviseert tijdig het bestuur inzake de vaststelling door het bestuur van ---beleidsplannen, begrotingen en financiële jaarstukken. Het bestuur neemt -ontvangen adviezen van de raad mee in haar besluitvorming, doch kan---daarvan beargumenteerd afwijken. ------------------

ArtikeI6.-------------------------------6.1.

De NZR kan voorts bijeenkomsten en conferenties houden, naar gelang het -bestuur dit wenselijk acht voor de onderlinge contacten en de inhoudelijke-bezinning op de zaken van zending, evangelisatie, diaconaat en------ontwikkelingssamenwerking, zowel in Nederland als wereldwijd. -------

6.2.

De aangesloten kerken en organisaties kunnen bij bijeenkomsten en----conferenties door meerdere personen vertegenwoordigd zijn, deskundigen -kunnen worden uitgenodigd en gasten zijn welkom. ------------

Bestuur. ------------------------------Artikel 7.------------------------------7.1.

De NZR wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit minimaal vijf en --maximaal zeven natuurlijke personen.-----------------

7.2.

De leden van het bestuur komen uit de kring van de aangesloten kerken en organisaties voort of kunnen door de aangesloten kerken en organisaties -worden voorgedragen. Zij worden door het bestuur benoemd, gehoord ---ontvangen voordrachten. ----------------------

7.3.

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een---secretaris en een penningmeester.

7.4.

De maximale benoemingstermijn van een bestuurder is vier jaar. -----Herbenoeming geschiedt voor een zelfde periode en is in de regel eenmaal-mogelijk; slechts bij uitzondering kan de voorzitter of een ander bestuurslid -voor een derde periode worden benoemd.---------------Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. --------------

7.5.

De functie van bestuurder eindigt door overlijden, door verandering in de --relatie tot de aangesloten kerk of organisatie die de betrokkene heeft ---voorgedragen, door bedanken en door ontslag door de rechtbank,------
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overeenkomstig het bepaalde bij artikel 298 van Boek 2 van het Burgerlijk-Wetboek. ---------------------------7.6.

Een door de rechtbank ontslagen bestuurder kan nimmer opnieuw tot---bestuurder van de NZR worden benoemd.---------------

Bestuurstaak en vertegenwoordiging.
ArtikeI8.----------------------------8.1.

Het bestuur bestuurt de NZR, behartigt zijn belangen in de ruimste zin des-woords en is binnen de grenzen van deze statuten bevoegd alle daden van-beheer en beschikking te verrichten, die het voor de verwezenlijking van het doel nodig of wenselijk acht. Tot zijn taken behoort onder meer het vaststellenvan een actueel beleidsplan, dat inzicht geeft in de door de NZR te verrichtenwerkzaamheden ter verwezenlijking van haar doelstelling, de wijze van---werving van inkomsten, het beheer van het vermogen van de NZR en de --besteding daarvan. Het bestuur zorgt er voor dat de beheerkosten van de NZRin redelijke verhouding staan tot de bestedingen ten behoeve van haar---doelstelling. ---------------------------

8.2.

Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten totverkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen,

en tot het ---

aangaan van overeenkomsten waarbij de NZR zich als borg of hoofdelijk--medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot---zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. --------8.3.

Het bestuur is verder belast met onder meer de volgende taken: -----a.

het (doen) opstellen van de agenda van de raadsvergaderingen;---

b.

het begeleiden van de hierna in artikel 9 van deze statuten genoemde directeur, welke in deze statuten verder wordt aangeduid als: 'de--directeur'.------------------------

8.4.

Alle besluiten van het bestuur kunnen in vergadering en buiten vergadering -worden genomen. Van een binnen of buiten vergadering genomen besluit--wordt door de voorzitter

en secretaris van het bestuur

een schriftelijk

verslag-

opgemaakt en ondertekend. Het aldus ondertekende verslag wordt bij de --notulen van de vergaderingen van het bestuur gevoegd.
8.5.

Besluiten van het bestuur kunnen alleen worden genomen met een----meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij ---spoedeisende kwesties besluiten de voorzitter, secretaris en penningmeester,gewoonlijk op advies van de directeur, en zullen daartoe gemachtigd zijn door de overige leden van het bestuur. Zij lichten de andere leden van het bestuur-
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op zo kort mogelijke termijn schriftelijk in over het desbetreffende genomen
besluit met een uitleg omtrent de spoedeisendheid. ----------8.6.

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en onthoudt zich van
stemming over een bestuursbesluit indien hij bij het onderwerp van het --bestuursbesluit een direct of indirect belang heeft dat tegenstrijdig is met hetbelang van de NZR. De bestuurder heeft wel het recht de desbetreffende --vergadering van het bestuur bij te wonen, met dien verstande dat hij niet-wordt meegerekend bij de bepaling van het aantal aanwezige of -----vertegenwoordigde bestuurders met betrekking tot het desbetreffende ---bestuursbesluit. Wanneer op grond van het bepaalde in de eerste volzin van dit
artikel 8.6 geen enkele bestuurder aan de besluitvorming kan deelnemen,
neemt dan wel nemen degene(n) met het belang alsnog deel aan de----beraadslaging en de stemming. In dat geval wordt een uittreksel van de--notulen onderscheidenlijk het verslag, waarin melding is gemaakt van het -belang, gevoegd bij de jaarrekening over het boekjaar waarin het besluit is -genomen.

8.7.

Nadere regels omtrent vergaderingen, besluitvorming en het functioneren van het bestuur kunnen bij reglement worden vastgelegd. Het bestuur is bevoegdeen dergelijk reglement vast te stellen, te wijzigen en op te heffen.-----

8.8.

Het bestuur brengt zijn besluiten en mededelingen schriftelijk ter kennis van de raad. Het bestuur zal in het algemeen naar eenstemmigheid streven. ---

8.9.

De NZR wordt vertegenwoordigd door: ---------------a.

hetbestuur;------------------------

b.

twee leden van het bestuur gezamenlijk;

c.

een lid van het bestuur gezamenlijk met de directeur. -------

Een en ander laat onverlet de bevoegdheid van het bestuur om voor bepaalde gevallen speciale vertegenwoordigingsvoorzieningen te treffen. ------8.10.

Bestuurders ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid voor de NZR -verrichte werkzaamheden geen beloning, middellijk noch onmiddellijk. Onderbeloning wordt niet verstaan:
a.

een redelijke, niet bovenmatige vergoeding voor de ten behoeve van de NZR gemaakte kosten; ------------------

b.
8.11.

een niet bovenmatig vacatiegeld. ---------------

Bestuurders kunnen niet over het vermogen van de NZR beschikken als warehet hun eigen vermogen. ----------------------

Directeur en personeel. -------------------------
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ArtikeI9.-------------------------------------------------------------9.1.

De NZR heeft een bureau voor uitvoering, coördinatie en stimulering

van alle--

9.2.

werkzaamheden, welke ter verwezenlijking van het doel van de NZR--------plaatsvi nden. ----------------------------------------------------

9.3.

Met de leiding van het bureau is belast de directeur, die tevens ------------beleidsvoorbereidende

en beleidsuitvoerende

taken verricht ten opzichte van --

de raad en het bestu ur. -------------------------------------------9.4.

De directeur fungeert als ambtelijk lid van het bestuur en heeft als zodanig
toegang tot vergaderingen van het bestuur tenzij de voorzitter voorafgaand --aan een bestuursvergadering anders bepaalt, maar heeft geen stemrecht in --een bestu u rsvergad eri ng .-------------------------------------------

9.5.

De directeur woont voorts in de regel alle raadsvergaderingen bij. -----------

9.6.

De directeur en eventuele uitgenodigde medewerkers van het bureau hebben-in vergaderingen van het bestuur of raadsvergaderingen een adviserende en -informerende functie, geen van hen heeft echter stemrecht en zij tellen -----evenmin meevoorhetquorum.--------------------------------------

Raadsvergaderingen. ---------------------------------------------------Arti kei 10. ------------------------------------------------------10.1.

Raadsvergaderingen worden ten minste twee maal per jaar gehouden, ------waaronder begrepen de vergadering als bedoeld in artikel 5.1 van deze -----statuten. De raadsvergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter --van het bestuur, de secretaris van het bestuur of de directeur. Voorts worden raadsvergaderingen bijeengeroepen nadat ten minste vijf van de aangesloten-kerken en organisaties schriftelijk gemotiveerd de wens tot het houden van --een vergadering aan de voorzitter van het bestuur of de directeur hebben doen
toekomen. ------------------------------------------------------

10.2.

De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de aangesloten kerken
en organisaties. --------------------------------------------------

10.3.

Behalve de aangesloten kerken en organisaties
raadsvergaderingen ook uitgenodigd:

10.4.

worden voor de-------------

---------------------------------

a.

waarnemers als bedoeld in artikel 3.5;

--------------------------

b.

adviseurs als bedoeld in artikel 3.6; ---------------------------

c.

de di recteu r.-----------------------------------------------

De termijn van oproeping bedraagt ten minste twee weken;

de dag van ------

oproeping en van vergadering niet meegerekend. Bij de oproeping worden de-te behandelen onderwerpen verm eid. ---------------------------------
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10.5.

Buiten vergadering kunnen schriftelijke

besluiten worden genomen door de --

raad, mits met algemene stemmen van alle aangesloten kerken en ----organisaties.---------------------------

10.6.

De raadsvergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ----afwezigheid de vice-voorzitter.

Ontbreken

beiden, dan voorziet de vergadering-

zelf in het voorzitterschap. --------------------Besluitvorming van raad. ------------------------Artikel 11.--------------------------------------------------------

11.1.

De raad streeft naar unanimiteit

in zijn besluiten. Het ter vergadering ----

uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit isgenomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen--besluit voor zover besloten of gestemd werd over een niet schriftelijk ---vastgelegd voorstel. ------------------------

11.2.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in artikel 11.1 bedoelde oordeel----------------------------de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneerde meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke
hoofdelijk of schriftelijk

11.3.

geschiedde, één aanwezig

stemming niet -

bestuurder dit verlangt. --

De aangesloten kerken en organisaties kunnen in de raadsvergadering ieder-één stem uitbrengen. -----------------------

11.4.

Voor zover deze statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte

stemmen. -

11.5.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht-------

11.6.

Stemmingen over personen vinden schriftelijk plaats. Indien

bij een stemming -

over personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, beslist de voorzitter van de vergadering. --------------------

11.7. Indien de stemmen over een voorstel, anders dan over personen, staken, dan is het voorstel verworpen. --------------------11.8.

Alle stemmingen in een raadsvergadering,

niet zijnde stemmingen over ---

personen, geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke---stemming gewenst acht of indien één der stemgerechtigden zulks voor de -stemming verlangt. ------------------------

11.9.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. -----

11.10.

Besluitvorming
hoofdelijke

bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde ----

stemming verlangt. -------------------

11.11. Alle besluiten van de raad kunnen ook op andere wijze dan in vergadering -worden genomen,

mits alle aangesloten keren en organisaties

in de -----
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gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen schriftelijk

--

hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Financieel beheer.---------------------------Artikel 12.------------------------------12.1.

Het boekjaar van de NZR valt samen met het kalenderjaar. --------

12.2.

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de NZR en van alles-betreffende de werkzaamheden van de NZR, naar de eisen die voortvloeien uitdeze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de -daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op---zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en ----verplichtingen van de NZR kunnen worden gekend.

12.3.

Uit de administratie van de NZR dient tevens duidelijk te blijken:-----a.

de aard en omvang van de (eventuele) aan de afzonderlijke ----bestuurders toekomende onkostenvergoedingen en vacatiegelden; --

b.

de aard en omvang van de kosten die door de NZR zijn gemaakt ten-behoeve van het beheer van de NZR, alsmede de aard en omvang vande andere uitgaven van de NZR; ----------------

12.4.

c.

de aard en omvang van de inkomsten van de NZR, en -------

d.

de aard en omvang van het vermogen van de NZR. --------

Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het---boekjaar de balans en de winst- en verliesrekening (de jaarrekening) van de NZR te maken en op papier te stellen. Het bestuur zal deze stukken doen --onderzoeken door een registeraccountant of een------------accountant-administratieconsulent in de zin van artikel 393 van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag
uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een ---verklaring omtrent de getrouwheid van de in de vorige volzin bedoelde ---stukken.----------------------------

12.5.

De jaarrekening

over een boekjaar wordt aan de orde gesteld in een-----

raadsvergadering welke binnen zes maanden na afloop van dat boekjaar wordt
gehouden. Tijdens deze raadsvergadering stelt de raad een advies aan het-bestuur vast inzake bedoelde jaarrekening. De jaarrekening wordt vastgestelddoor het bestuur. De jaarrekening gaat vergezeld van een verslag omtrent de verrichtingen en gang van zaken in het desbetreffende boekjaar.-----12.6.

Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, ---bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren. --
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12.7.

De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papiergestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere----gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging --geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens
gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd-leesbaar kunnen worden gemaakt.

12.8.

De raad kan na vaststelling van de jaarrekening de bestuursleden décharge -verlenen voor de uitgaven waarvoor geen uitdrukkelijk bestuursbesluit was
genomen, voor zover die uitgaven uit de jaarrekening blijken. -------

Middelen. ------------------------------Artikel 13.------------------------------13.1.

De inkomsten van de NZR bestaan uit bijdragen van de bij de NZR aangesloten
kerken-en organisaties, erfstellingen (welke alleen onder het voorrecht van-boedelbeschrijving kunnen worden aanvaard), schenkingenen verder alles wat opwettige wijze wordt verkregen.--------------------

13.2.

De bij de NZR aangesloten kerken en organisaties streven ernaar met de --gezamenlijke jaarlijkse bijdragen alle onkosten van de NZR te dekken. In --beginsel draagt elke aansloten kerk en organisatie bij in redelijkeproportietot -haar aan de missionaire taken gerelateerde inkomsten, tenzij het bestuur een andere verdeelsleutel vaststelt. -------------------

13.3.

Kerken en organisaties,die de doelstellingenvan de NZRonderschrijvendoch zich(nog) niet (definitief) wensen aan te sluiten bij de NZR, betalen tenminste eenjaarlijks door het bestuur vast te stellen minimum bijdrage aan de NZR aIs-tegemoetkoming in de kosten van vergaderingen, bijeenkomsten en het in -artikel 9 bedoelde bureau.

13.4.

De NZR houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de -continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar----doelstelling. ---------------------------

13.5.

Onder vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de voorziene ----werkzaamheden als bedoeld in artikel 13.4 wordt begrepen: -------a.

vermogen of bestanddelen daarvan die krachtens uiterste -----wilsbeschikking of schenking door de NZR zijn verkregen, en die op -grond van aan die uiterste wilsbeschikking of schenking verbonden-voorwaarden, al dan niet in reële termen, in stand moeten worden -gehouden; ------------------------

b.

vermogensbestanddelen voor zover de instandhouding daarvan---voortvloeit uit de doelstelling van de NZR, en -----------
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c.

activa en voor de voorziene aanschaf van activa aangehouden---vermogensbestanddelen, voor zover de NZR die activa redelijkerwijs
nodig heeft ten behoeve van haar doelstelling. ----------

13.6.

De NZR mag ter financiering van haar doelstelling werkzaamheden verrichtenof diensten verlenen tegen commerciële tarieven met het oogmerk hiermee,-ter financiering van de activiteiten die erop gericht zijn om haar doelstelling teverwezenlijken of te bevorderen, een positief resultaat te behalen. -----

Commissies. beraadsgroepen. werkgroepen. ----------------Artikel 14.------------------------------14.1.

Het bestuur kan commissies, beraadsgroepen of werkgroepen instellen, hetzij ter advisering, hetzij om bepaalde nader te omschrijven taken uit te voeren.
Het bestuur kan zulke commissies ook weer opheffen. -----------

14.2.

Het bestuur benoemt in overleg met deze organen hun voorzitters. Dezen
kunnen worden uitgenodigd voor vergaderingen van de Raad en het bestuur, vooral in zaken die de taken van het orgaan betreffen.----------

14.3.

Elk orgaan wijst desgewenst zelf een vice-voorzitter en secretaris aan. ----

14.4.

Taken, bevoegdheden, verplichtingen en functioneren van commissies, ---beraadsgroepen en werkgroepen kunnen nader worden geregeld in het---huishoudelijk reglement, dan wel bij hun instelling. ------------

Statutenwijziging.---------------------------Artikel 15.-----------------------------15.1.

In de statuten van de NZR kan geen verandering worden gebracht dan door-een besluit van de raad, waartoe een maand tevoren is opgeroepen met de -mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.----

15.2.

Zij die de oproeping tot de raadsvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste één maand voor de-vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, aan alle aangesloten kerken en organisaties ---toezenden,

benevens (ter informatie) aan alle andere personen die gerechtigd

zijn de bestuursvergaderingen bij te wonen. -------------15.3.

Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de geldig---uitgebrachte stemmen, in een raadsvergadering, waarin ten minste drie/vierde
van de aangesloten kerken en organisaties vertegenwoordigd zijn. Wordt --gemeld quorum niet bereikt, dan kan tenminste één maand later doch in elk geval binnen twee maanden daarna een tweede raadsvergadering worden--bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige-raadsvergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal in de-----
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raadsvergadering aanwezige vertegenwoordigers van de aangesloten kerken en
organisaties, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. -----------15.4.

Een statutenwijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand
komen. Tot het doen verlijden van de akte is iedere bestuurder bevoegd.

Ontbinding. -----------------------------Artikel 16.------------------------------16.1.

De raad kan op voorstel van het bestuur besluiten de NZR te ontbinden. ---

16.2.

Op het besluit van de raad tot ontbinding is het bepaalde in artikel 15.1 van-overeenkomstige toepassing. --------------------

16.3.

Na ontbinding van de NZR geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij-door de rechter dan wel bij het besluit tot ontbinding één of meer andere -vereffenaars zijn aangewezen. --------------------

16.4.

De vereffenaars doen aan het handelsregister opgaaf van de ontbinding --alsmede van hun optreden als zodanig en van de gegevens over henzelf die-van een bestuurder worden verlangd. -----------------

16.5.

De raad stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het overschot na vereffening vast. De bestemming is zoveel mogelijk in overeenstemming-met het doel van de NZR, met dien verstande dat het overschot besteed wordtaan: -----------------------------a.

een algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in artikel Sb van deAlgemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats -tredende bepaling, met een soortgelijke doelstelling, of -------

b.

een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend hetalgemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. ----

Bij het besluit tot ontbinding wijst de raad tevens een bewaarder voor de --boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting-aan. -----------------------------16.6.

Na de ontbinding blijft de NZR voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingenvan deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de NZR worden toegevoegd de
woorden "in liquidatie". ----------------------

16.7.

Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere ---gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren nadat de NZR heeft opgehouden te bestaan onder berusting van de door het bestuur in zijn ontbindingsbesluit aangewezen bewaarder. Deze persoon is gehouden --
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binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht zijn aanwijzing alsookzijn naam en adres ter inschrijving op te geven aan het handelsregister. --Huishoudelijk reglement. ------------------------Artikel 17.------------------------------17.1.

Het bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen, en wijzigt het of vulthet aan als daaraan behoefte is. -------------------

17.2.

In alle gevallen, welke binnen de grenzen van deze statuten vallen,

doch ---

daarin niet, noch in het huishoudelijk reglement zijn geregeld, wordt door een bestuursbesluit voorzien. ---------------------EINDE STATUTENWIJZIGING.--------------------Slotakte.

-------------------------------

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.-----------------WAARVAN AKTE in minuut is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd-van deze akte vermeld.
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparanten en het -geven van een toelichting

daarop, hebben de comparanten verklaard

tijdig voor het--

verlijden van deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze akte
kennis te nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. ----Onmiddellijk

na voorlezing

van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan

de -

wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparanten en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend.

--------------

Volgt ondertekening.

UITGEGEVENVOOR AFSCHRIFT

