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Statuten Instelling ten dienste van Doopsgezinde Gemeenten en 
Predikanten 
 
Artikel 1 Naam en vestigingsplaats 
1. de kerkelijke rechtspersoon draagt de naam: Instelling ten dienste 

van Doopsgezinde Gemeenten en Predikanten (IDGP).  
2. Zij is gevestigd te Amsterdam. 
3. De kerkelijke rechtspersoon is met ingang van 1 januari 2009 voor 

onbepaalde tijd opgericht op grond van een besluit van de 
Broederschapsvergadering van de Algemene Doopsgezinde 
Sociëteit d.d. 22 november 2008. 

 
Artikel 2 Doel 
De IDGP stelt zich ten doel: 
1. het behartigen van de gezamenlijke belangen van de gemeenten op 

het gebied van het werkgeverschap; 
2. het afsluiten van arbeidsovereenkomsten met 

predikanten/voorgangers/pastoraal werkenden die beroepen 
worden in doopsgezinde gemeenten; 

3. dienstverlening aan de gemeenten en predikanten met betrekking 
tot de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden;  

4. het verrichten van al hetgeen in de ruimste zin van het woord met 
het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

5. dienstverlening overeenkomstig lid 2, 3 en 4 van dit artikel voor 
predikanten/voorgangers/pastoraal werkenden beroepen door aan 
de Algemene Doopsgezinde Societeit verbonden instellingen.  

6. dienstverlening overeenkomstig lid 2, 3 en 4 van dit artikel voor 
ander personeel in dienst van doopsgezinde gemeenten.  

 
Artikel 3 Werkzaamheden 
De instelling tracht haar doel te bereiken door: 
1. het zorg dragen voor een rechtspositieregeling voor doopsgezind 

personeel en periodiek aanpassen daarvan; 
2. het voeren van periodiek en gestructureerd overleg tussen 

afvaardigingen van doopsgezinde gemeenten en beroepen 
predikanten/voorgangers/pastoraal werkenden 
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3. de begeleiding van doopsgezinde gemeenten bij het aangaan en 
beëindigen van arbeidsovereenkomsten met personeel; 

4. het laten uitvoeren van taken behorend bij goed werkgeverschap 
waaronder het voeren van een adequate administratie; 

5. het adviseren en informeren van doopsgezinde gemeenten over de 
uitvoering van de op die gemeenten rustende verplichtingen in hun 
hoedanigheid van (feitelijk) werkgever of anderszins; 

6. advisering, bemiddeling en beslechting van conflicten tussen 
doopsgezinde gemeenten en beroepen 
predikanten/voorgangers/pastoraal werkenden 

  
Artikel 4 Administratie 
De IDGP draagt het bureau van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit 
op administratieve en praktische ondersteuning te bieden voor al haar 
werkzaamheden. Daarnaast kan de IDGP in overleg met het bureau 
van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit delen van de administratie 
uitbesteden aan andere partijen. De IDGP draagt zorg voor een 
passende vergoeding voor de administratieve werkzaamheden.  
 
Artikel 5 Bestuur 
1. Het bestuur van de IDGP bestaat uit tenminste drie en ten hoogste 

vijf leden.  
2. De bestuursleden worden benoemd door de 

Broederschapsvergadering van de Algemene Doopsgezinde 
Sociëteit, op voordracht van de Broederschapsraad, voor telkens 
vier jaar. Zij kunnen tweemaal voor vier jaar worden herbenoemd.  

3. Er wordt een rooster van aftreden opgemaakt. 
4. Voor bestuursleden geldt:  

a. zij kunnen niet tegelijk lid van de Broederschapsraad zijn. 
b. zij kunnen niet tegelijk werknemer van de Algemene 

Doopsgezinde Sociëteit, een doopsgezinde gemeente, een 
doopsgezinde instelling of de IDGP zelf  zijn. 

c. zij kunnen niet tegelijk lid van de Raad van Toezicht van de 
Algemene Doopsgezinde Sociëteit zijn. 
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d. zij kunnen niet tegelijk lid zijn van de commissie ter Begeleiding 
van Gemeenten en Predikanten in hun Onderlinge Relatie of de 
Geschillencommissie 

e. zij moeten lid zijn van een doopsgezinde gemeente.  
f. familieleden tot in de derde graad kunnen niet tegelijk lid zijn 

van het bestuur.   
5. Indien het aantal bestuursleden beneden het statutaire minimum is 

gedaald wijst de Broederschapsraad uit zijn midden zoveel tijdelijke 
bestuursleden aan dat aan het statutaire minimumaantal wordt 
voldaan. Het aldus samengestelde bestuur vormt een wettig college. 
Artikel 5 lid 4 sub a van deze statuten is op deze situatie niet van 
toepassing. De Broederschapsraad is verplicht zo spoedig mogelijk 
een Broederschapsvergadering bijeen te roepen om overeenkomstig 
de statuten definitief in de ontstane vacatures te voorzien.  

6. Een bestuurslid kan te allen tijde door de 
Broederschapsvergadering worden ontslagen.  

7. Elk bestuurslid kan door de Broederschapsraad worden geschorst. 
Het geschorste bestuurslid kan tegen dit besluit beroep instellen bij 
de Broederschapsvergadering. Het beroep schort de werking van 
het schorsingsbesluit niet op.  

 
Artikel 6 Bestuursvergaderingen  
1. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en 

een penningmeester.  
2. Tenzij deze statuten anders bepalen worden in de 

bestuursvergadering de besluiten met gewone meerderheid van 
stemmen genomen, mits tenminste drie bestuursleden aanwezig 
zijn.  

3. De secretaris verzorgt de uitnodigingen voor de 
bestuursvergadering onder vermelding van de agenda. De termijn 
voor oproeping bedraagt ten minste zeven dagen.  

 
Artikel 7 Vertegenwoordiging 
1. De instelling wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door 

tenminste twee leden van het bestuur tezamen. Bij reglement kan 
worden bepaald dat ten aanzien van de gewone of dagelijkse 
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werkzaamheden en taken onder in dat reglement te stellen 
voorwaarden, één bestuurslid of een door het bestuur benoemde 
directeur, bevoegd is de instelling in en buiten rechte te 
vertegenwoordigen. 

2. Na verkregen schriftelijke goedkeuring van de Broederschapsraad 
is het bestuur bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het 
kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten 
van overeenkomsten waarbij de instelling zich als borg of 
hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk 
maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde 
verbindt. Nalatenschappen kunnen slechts beneficiair worden 
aanvaard. 

 
Artikel 8 Jaarrekening 
1. Ter controle van de jaarlijkse balans en rekening van baten en lasten 

wordt door het bestuur aan een registeraccountant een opdracht tot 
beoordeling van de jaarrekening gegeven.  

2. Het bestuur stelt voor de aanvang van enig boekjaar een begroting 
op ter zake van de ontvangsten en uitgaven van dat boekjaar en legt 
deze begroting eveneens voor de aanvang van het desbetreffende 
boekjaar ter goedkeuring voor aan de Broederschapsvergadering 
van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit.  

3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van 
het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de 
IDGP op te maken, en deze stukken ter goedkeuring aan de 
Broederschapsvergadering van de Algemene Doopsgezinde 
Sociëteit voor te leggen.  

4. Goedkeuring van deze stukken door de Broederschapsvergadering 
strekt het bestuur tot décharge ter zake van het in het 
desbetreffende boekjaar gevoerde financieel beheer.  

5. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
Artikel 9 Reglementen 
1. Het bestuur van de IDGP kan ten behoeve van de uitvoering van de 

taken der IDGP, reglementen vaststellen. 
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2. De vaststelling en wijziging van een reglement behoeft de 
instemming van tenminste twee-derde deel van de leden van het 
voltallige bestuur. 

3. Besluiten tot vaststelling of wijziging van reglementen treden pas in 
werking nadat de Broederschapsraad aan het betreffende besluit 
zijn goedkeuring heeft gehecht. 

4. Reglementen mogen niet in strijd zijn met deze statuten en de 
reglementen der Algemene Doopsgezinde Sociëteit. 

 
Artikel 10 Georganiseerd Overleg 
1. Het Georganiseerd Overleg bestaat uit: 

a. een onpartijdig boventallige voorzitter, benoemd door de 
Broederschapsraad. 
b. een delegatie van drie personen namens de gemeenten, 
voorgedragen door de Broederschapsraad, benoemd door de 
Broederschapsvergadering, waaronder tenminste een 
penningmeester van een grote gemeente en een penningmeester 
van een kleine gemeente.   
c. een delegatie van drie personen waaronder ten minste twee 

dienstdoende predikanten, benoemd door de ANDPV. 
2. De leden van het Georganiseerd Overleg worden benoemd voor een 

periode van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar. 
3. De benoemende instantie is gerechtigd de door haar benoemde 

gedelegeerden tussentijds te ontslaan.  
4. Taak van het Georganiseerd Overleg 

a. Het Georganiseerd Overleg stelt bij unanimiteit de 
rechtspositieregeling alsook wijzigingen daarin vast. Het 
bestuur is bevoegd in het belang der Algemene Doopsgezinde 
Societeit of de IDGP het vaststellingsbesluit te vernietigen: 
alsdan moet het Georganiseerd Overleg met inachtneming van 
de aanwijzingen van het bestuur een nieuw besluit nemen.   

b. Indien het Georganiseerd Overleg niet bij unanimiteit tot 
vaststelling of wijziging van de rechtspositieregeling kan 
besluiten, stelt het bestuur van de IDGP de 
rechtspositieregeling, na vooraf de leden van het georganiseerd 
overleg hebben gehoord, vast.  
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c. De Broederschapsvergadering is te allen tijde bevoegd 
wijzigingen aan te brengen in de rechtspositieregeling en 
daaromtrent genomen besluiten van het Georganiseerd Overleg 
of het bestuur van de instelling, nietig te verklaren. 

5. Het Georganiseerd Overleg wordt secretarieel ondersteund vanuit 
het bureau van de Algemene Doopsgezinde Societeit door de 
algemeen secretaris/directeur of zijn/haar plaatsvervanger.   

6. Het Georganiseerd Overleg komt ten minste tweemaal per jaar 
bijeen, bij voorkeur in de maand maart en in de maand september. 

7. Een extra vergadering wordt bijeengeroepen in onderling overleg 
dan wel op verzoek van een van beide delegaties dan wel op 
initiatief van de voorzitter.  

 
Artikel 11 Statutenwijzigingen 
1.  In de statuten van de instelling kan geen verandering worden 

aangebracht dan door een besluit van de 
Broederschapsvergadering, waartoe met een oproepingstermijn van 
tenminste zes weken is opgeroepen met de mededeling dat aldaar 
een wijziging van de  statuten zal worden voorgesteld. Een afschrift 
van het voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgedragen 
wijziging woordelijk is opgenomen, wordt tenminste twee weken 
voorafgaand aan de Broederschapsvergadering aan de leden 
toegezonden. 

2.  Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee-derde deel 
van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. 

3.  Het bestuur van de instelling heeft de bevoegdheid om een voorstel 
tot statutenwijziging op de agenda te plaatsen van de 
Broederschapsvergadering. 
 

Artikel 12 Ontbinding 
1. Tot ontbinding van de IDGP kan worden besloten op 

overeenkomstige wijze als in het vorige artikel ten aanzien van 
wijziging van de statuten is bepaald.  

2. Ingeval van opheffing van de IDGP geschiedt de liquidatie door 
haar bestuur.  
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3. Een batig liquidatiesaldo wordt afgedragen aan de Algemene 
Doopsgezinde Sociëteit onder de last dit saldo te besteden ten 
behoeve van de doelstelling van de IDGP.  

 
Artikel 13 Overige gevallen 
In gevallen waarin deze statuten, de rechtspositieregeling en 
reglementen van de instelling als ook de overige binnen de Algemene 
Doopsgezinde Sociëteit geldende reglementen niet voorzien, beslist het 
bestuur. 
 
 
 

.-.-.-.-.-.-.-. 


