dossiernr: 41428/IH

STATUTENWDZIGING

Heden, twaalf augustus tweeduizend twintig,
verschenen voor mij, Mr. Peggy-Ann Daniëlle Mokkum, notaris te Diemen:
1. de heer PRINCE KWAME MANSO, wonende Zwitserlandstraat 44 te 2034 BL
Haarlem, geboren op acht december negentienhonderdeenenzestig (08-12-1961)—
te Kumasi, Nederlands Rijbewijs nummer 5391245035, uitgegeven te Haarlem op—
vember
twintig november
tweeduizend
tweeduizend
negenentwintig
negentien
(20-11-2029);
(20-11-2019) en geldig tot twintig no
2.

de heer
ren
op vijfentwintig
FOSTER KYEI,
oktober
wonende
negentienhonderdtweeënvijftig
Kikkenstein 2318 te 1104 (25-10-1952)
TD Amsterdam,
te Huni—
gebo
dam
Valley,
opNederlandse
twintig december
identiteitskaart
tweeduizend
nummer:
zeventien
IMICIL97D5,
(20-12-2017),
uitgegeven
geldigtetot
Amster
twintig—

3.

november tweeduizend zevenentwintig (20-11-2027);
cra,
dam,
de heer
Nederlands
geboren
KING op
DAVID
Rijbewijs
zeventien
AMOAKO,
nummer:
juli negentienhonderdvierenvijftig
wonende
5567394093,
Kikkenstein
uitgegeven
3144te(17-07-1954)
teAmsterdam
1104 TN Amster
op
te Ac

twaalf juni tweeduizend achttien (12-06-2018), geldig tot twaalf juni tweeduizend—
achtentwintig (12-06-2028),
te dezen handelend als respectievelijk voorzitter, penningsmeester en secretaris van devereniging: "Church of Christ", gevestigd te Amsterdam.
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden dat de algemene vergadering van de vereniging: "Church of Christ", gevestigd te Amsterdam, gehouden op—
negen en twintig december tweeduizend negentien (29-12-2019) met gebruikmaking—
van artikel 17 van de statuten heeft besloten tot algehele wijziging van de statuten conform een aan deze akte gehecht besluit.
Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen personen, handelend als
gemeld, de statuten van de vereniging geheel te wijzigen, in dier voege dat zij thans—
komen te luiden als volgt:
STATUTEN:
NAAM EN ZETEL

Artikel 1
De vereniging draagt de naam: "CHURCH OF CHRIST", en is gevestigd te Amsterdam
Artikel 2
1. De vereniging heeft ten doel:
a. Het voortzetten van Christus werk (Mattheus 28: 19-20), volgelingen werven, hen—
onderwijzen in de leer van Christus, door God de Vader en volgens de Bijbel, het—
woord van God;

b.
c.

d.

Leven als de ware gemeente van de levende God (2 Timothes 2:15), onderwijzenen prediken, zonder iets aan de Bijbel toe te voegen of weg te laten;
God vereren volgens de Bijbel, samenkomen elke eerste dag van de week, deel te—
nemen aan de maaltijd des Heren, geestelijke liederen zingen, bidden zowel voor—
Gods gemeente als de hele mensheid, naar Gods Woord luisteren en verkondigen,—
het verrichten van vrijwilligerswerk en evangelisatie verrichten;
Naast de
riodiek
boeken
gemeentesamenkomsten
en pamfletten uitgeven,
eveneens
het organiseren
bijbelstudies
vanenopvang
lezingen
voor
houden,
ouderen—
pe

en kinderen en hen het woord van God onderwijzen;
Het verkrijgen en bezitten van registergoederen in Amsterdam en omstreken, het—
huren of verhuren van registergoederen, geheel of gedeeltelijk en deze registergoederen ten dienste te stellen van "de gemeente van Christus".
2. De vereniging heeft geen winstoogmerk.
DUUR
Artikel 3
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
LIDMAATSCHAP
Artikel 4
1. tuten
De vereniging
of krachtens
kentdeze
alleenstatuten
gewonevastgestelde
leden als broeders
reglementen
en zusters.
of genomen
Waar inbesluiten—
deze sta
e.

2.

sprake is van leden worden daaronder de gewone leden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.
Ledeninzijn
loven
Christus
personen
als Verlosser,
die, volgens
geloven
de Bijbel,
dat .Jezus
luisteren
denaar
Zoonhet
vanWoord
God isvan
die God,
kwamge
om

de mensheid van hun zonden te verlossen, alsmede personen die zich bekeren vanhun zonden en gedoopt zijn in de naam van Jezus Christus ter vergeving van hun—
zonden en ontvangen de Heilige Geest (Handelingen 2:1-47).
Artikel 5
Het lidmaatschap is persoonlijk en derhalve niet vatbaar voor overdracht.
Artikel 6
1. Het plaatselijke lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. cenzen
door disciplinaire
3:6, 7). ontzegging en verwijdering (Romeinen 16:17; 2 Thessaloni
2.

Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid ingemene
strijd metvergadering
de statuten,kan
reglementen
slechts totofontzetting
besluitenbesluiten
van de vereniging
door een daartoe
handelt.bijbels—
De al

besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal—
uitgebrachte stemmen.
DONATEURS
Artikel 7

\,
Donateurs zijn zij, die als zodanig leden zijn van de vereniging (2 Corinthiërs 9:7).
Donateurs geven wekelijks een vrijwillige geldelijke bijdrage aan de vereniging (1 Corinthiërs 16:2)
Artikel 8
GELDMIDDELEN
Deze bestaan uit de wekelijkse bijdragen van de leden, van donateurs, erfenissen, legaten, schenkingen en andere vrijwillige donaties.
BESTUUR
Artikel 9
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen,zen.
die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwij
2.

3.

De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden
van de vereniging.
De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene—
brachte
sluit
vergadering
de algemene
stemmen.
worden
vergadering
geschorst en
metontslagen.
een meerderheid
Ter zakevan
vantwee/derde
schorsing of
van
ontslag
de uitge
be

Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de algemene vergadering niet—
binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing.—
Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene—
vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal zes jaar. Onder—
een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijksealgemene vergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur
op te maken rooster; een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijkherbenoembaar.
6. stuur
In bestaande
blijft bestuur
vacatures
bevoegd.
wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig be
4.

Artikel 10
1. stuur
Het bestuur
deropzegging,
voor een
is belast
taken
specifieke
en
met
bevoegdheden
taak.
het besturen van
delegeren
de vereniging.
aan een Het
eventueel
bestuur
dagelijks
kan, totbe
we

2.

3.

Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd te—
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij devereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde ver—
bindt.
Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten—
tot het aangaan van overeenkomsten, hiervoor in lid 2 omschreven.

Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging ter zake van deze rechtshande-lingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.

Artikel 11
1.
2.

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
lende
De
vertegenwoordigingsbevoegdheid
bestuursleden.
komt mede toe aan drie gezamenlijk hande

3.

deren,
gen.
Het bestuur
om dekan
vereniging
volmachtbinnen
verienen
de aan
grenzen
één of
van
meer
die bestuursleden
volmacht te vertegenwoordi
alsook aan an

Het bestuur kan zich laten bijstaan door bijbelgeleerden. De benoeming, taken,—
vereisten en het defungeren van zulke bijbelgeleerden wordt nader vastgelegd in—
een reglement.
DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 12
Onder Algemene Vergadering wordt in deze statuten verstaan de zakelijke vergaderingvan de gemeente. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waarde vereniging statutair is gevestigd.
4.

Artikel 13
1.

2.

Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn,
aismede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering—
zijn uitgenodigd.
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsingwordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.
Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn voormelde leden. Ieder van hen—
heeft één stem. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigdede
schriftelijk
kan voor
volmacht
ten hoogste
verlenen
tweetot
personen
het uitbrengen
als gevolmachtigde
van zijn stem.
optreden.
Een stemgerechtig

3.

Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering stemge—
rechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis—
van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene verga
dering.

4.

De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergaderingworden gehouden.
brachte
Alle besluiten
heid
is voorgeschreven,
stemmen.
waaromtrent
Bij staking
worden
bijvan
degenomen
wet
stemmen
of bijbij
deze
isvolstrekte
hetstatuten
voorstel
meerderheid
geen
verworpen.
grotere
van
meerder
de uitge

5.

Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrektemeerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
Artikel 14
1. heid,
De algemene
door het vergaderingen
oudste aanwezige
worden
bestuurslid.
geleid door de voorzitter of, bij diens afwezig

Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar voorzitter.
2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent deuitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd
over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de—
juistheid daarvan wordt betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien demeerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk
of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.
3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door desecretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.
Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering
dering
vastgesteld
ondertekend.
en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die verga

Artikel 15
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zesmaanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn doordie algemene vergadering. In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn—
leid.
jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde be
Het legt aan
keuring
de balans
de vergadering
en de staat
over.
van baten en lasten met een toelichting ter goed

kening
Deze stukken
van een
worden
of meer
ondertekend
hunner, dan
door
wordt
de bestuursleden;
daarvan onder ontbreekt
opgave van
de redenen—
onderte
2.

melding gemaakt.
Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de—
tant
algemene
is bedoeld
vergadering
in artikelniet
2:393
overgelegd,
lid 1 van een
het verklaring
Burgerlijk Wetboek,
afkomstig van
dan een
benoemt
accoun
de—

algemene vergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die
geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
3. Het bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukken ten minste één maand voor de dag—
waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen wordenbehandeld, toekomen aan de commissie.
De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering—
verslag van haar bevindingen uit.
4. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle—
door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de
waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.-

6

Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissie bijzondere boekhoudkundige—
kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
Artikel 16
1. ne
Naast
vergaderingen
de algemene
bijeengeroepen
vergadering bedoeld
door het
in bestuur
het vorige
zoartikel,
dikwijisworden
het dit wenselijk
zulk algeme
5.

2.

3.

4.

oordeelt.
Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot—
het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene
gadering
zoek.
vergadering,
op een
is het
termijn
bestuur
vanverplicht
niet langer
tot het
danbijeenroepen
vier weken na
van
indiening
een algemene
van het ver
ver

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen
de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan. De
verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der—
vergadering en het opstellen der notulen.
De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door schriftelijk mededelingaan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene vergadering plaatsvond,—
kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits ten—
minste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering aanwezig is, als is gerechtigd
ge
vergadering
tot het uitbrengen
kan wordenvan
uitgebracht
de helft van
en geen
het aantal
van hen,
stemmen
noch het
datbestuur,
in een voltalli
zich—
tegen besluitvorming verzet.
Indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op kortere dan de—
sluiten
voorgeschreven
nemen, tenzij
termijn,
eenkan
zodanig
de algemene
aantal der
vergadering
aanwezigen
niettemin
als gerechtigd
rechtsgeldige
is tot het—
be
uitbrengen in die vergadering van één/tiende gedeelte der stemmen zich daartegen
verzet.
sluitvorming
Het bepaaldedoor
in de
deeerste
algemene
zin van
vergaderingen
dit lid is van overeenkomstige
inzake onderwerpen
toepassing
die niet op
op de—
be

agenda werden vermeld.
STATUTENWDZIGING
Artikel 17
1. mene
Wijziging
vergadering,
van de statuten
waartoe
kanisslechts
opgeroepen
plaatshebben
met de mededeling
door een besluit
dat aldaar
van dewijzigingalge

2.

van de statuten zal worden voorgesteld.
Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag
der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging—
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzageleggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
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3.

4.

5.

6.

ss

Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden—
besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt.
Ieder
lijden.van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen ver
Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de—
algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en
het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statuten—
ziging
wijziging
luiden,
en een
neer
volledige
te leggen
doorlopende
ten kantoretekst
van van
het door
de statuten,
de Kamer
zoals
vandeze
Koophandel.—
na de wij

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 18
1.
2.

3.
4.

5.

Het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing opeen besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.
De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo. Een eventueel batig saldo van de ontbonden—
vereniging
komstig
hetwordt
karakter
besteed
van een
overeenkomstig
Algemeen Nut
hetBeogende
doel van de
Instelling.
vereniging en overeen
De vereffening geschiedt door het bestuur.
Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening—
van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van—
de statuten zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar
naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
aan
De vereniging
de vereffenaar(s),
houdt opbekende
te bestaan
baten
op meer
het tijdstip
aanwezig
waarop
zijn.geen
De vereffenaar(s)
aan haar, dan wel
doet(n) van de beëindiging opgave aan het in lid 6 van artikel 17 vermelde regis
ter.

De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard—
gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door
de vereffenaars als zodanig is aangewezen.
REGLEMENTEN
6.

Artikel 19
1.

De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen,—
dig
waarin
wordt
onderwerpen
voorzien. worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volle

2.

Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met—
deze statuten.
Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in—
artikel 17 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

3.

(1)

Deze akte is verleden te Diemen op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte—
betrokken verschenen personen is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor ge--melde en daartoe bestemde document vastgesteld. De zakelijke inhoud van de akte is—
aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op volle-dige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een concept-akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en—
met de inhoud in te stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de—
verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

