STATUTENWIJZIGING KERKGENOOTSCHAP

Op veertien december
tweeduizend zeventien, verschijnt voor mij,
mr. IVlartine Bijkerk, notaris te Amsterdam:
de heer Johan Cornelis IJsbrand van Vliet, geboren te
, wonende te

op
ge-

huwd, houder van een Nederlands paspoort met nummer
OVERWEGINGEN
De comparant neemt in aanmerking:
A.

Overwegingen
In aanmerking nemende:
dat de Stichting het Leger des Heils opgencht werd bij akte van stichting
van vijf en twintig Januari achttien honderd zes en negentig vededen
voor notans F.C.P. Boterhoven de Haan te Amsterdam door de Stichter
WILLIAM BOOTH, Generaal van het in Londen gevestigde godsdienstig
genootschap THE SALVATION ARMY, bij welke akte de statuten werden
vastgelegd, waardoor deze stichting zou worden geregeerd, met onder
meer de volgende bepalingen:
1.

dat het bestuur der stichting zal worden uitgeoefend door één
persoon, die de titel zal voeren van Generaal;

2.

dat bij de opnchting als eenig bestuurder en als Generaal als
zoodanig zal optreden WILLIAM BOOTH;

3.

dat de Generaal met uitsluiting van alle anderen bevoegd en verplicht is een streng gezag uit te oefenen, er voor heeft te waken,
dat de stichting steeds en alleen dienstbaar blijve aan het doel in
die akte omschreven, op den grondslag daann eveneens vervat;

4.

dat de Generaal het recht heeft zulke reglementen te maken,
voorschriften te geven en deze statuten uit te breiden als hij zal
nuttig achten, mits niet in strijd met den inhoud der bij die akte
vastgestelde statuten;

dat sedert de oprichting reeds dnemaal door bestuurders de statuten waren uitgebreid en gewijzigd respectievelijk bij de akten van drie September negentien honderd acht, negen en twintig April negentien honderd
tien en zeven Februan negentien honderd een en dertig voor den notans
Wilhelm Hendnk Voskuil te Amsterdam vededen, - zóó dat onder meer
door deze uitbreidingen bepaald werd, dat als bestuurder optreedt hij,
die Generaal in actieven dienst is van het godsdienstig genootschap

THE SALVATION ARMY, gevestigd in Engeland, en dat zijn bestuurderschop zal eindigen, zoodra hij ophoudt Generaal in actieven dienst van
The Salvation Army te zijn;
dat gedurende den bezettingstijd, op twintig December negentien honderd veertig, op nieuw de statuten werden gewijzigd bij akte vededen
voor notans Hendnk Adolf Warmelink te Amsterdam en dit op grond van
de bijzondere volmacht hem Kommandant Bouwe Vlas verstrekt vóór het
uitbreken van den oodog in Nededand, door Generaal George Lyndon
Carpenter, Generaal van The Salvation Army in Engeland, in zijne
hoedanigheid van Bestuurder der Stichting het Leger des Heils in Nederland, en zulks bij akte geteekend te Lausanne op vijf Mei negentien honderd veertig ten overstaan van notans André Verrey aldaar, welke akte
door notaris Hendnk Adolf Warmelink is vastgehecht aan een akte van
depot zestien Mei negentien honderd veertig vededen te Amsterdam, om
hem - Generaal George Lyndon Carpenter in zijn hoedanigheid van Bestuurder van de Stichting het Leger des Heils in Nededand te vertegenwoordigen en zijne rechten uit te oefenen - en bij welke akte hij, Kommandant Bouwe Vlas, met het oog op de dreigende mogelijkheid, dat de
bezettende vijandelijke macht het Leger des Heils zou beschouwen als
te behooren aan den vijand, - na beraad met enkele hoofdofficieren van
het Leger des Heils, onder meer Kolonel GERRIT JURRIAAN GOVAARS
en Luitenant Kolonel JAN CHRISTIAAN BAKKER, en met notans Hendnk Adolf Warmelink zoowel het bestuur als het beheer der Stichting het
Leger des Heils geheel los maakte van The Salvation Army in Engeland,
en die in handen legde van hemzelven als Kommandant en van hare Officieren;
dat desniettegenstaande de Stichting het Leger des Heils door beschikking van vijftien Maart negentien honderd een en veertig op grond van
paragraaf 1. en 5. der verordening van den Duitschen Rijkscommissans
van negen en twintig Mei negentien honderd veertig werd opgeheven,
met gelijktijdige verbeurdverklaring en inbeslagneming van haar vermogen, van welke beschikking copie collationnée aan de akte op negen
September negentienhonderd zesenveertig verieden voor notaris Hendrik Adolf Warmelink is vastgehecht;
dat nochtans door geheel het land de Leger des Heils arbeid werd voortgezet, zij het in het eerst niet in het openbaar en vaak met persoonlijk
gevaar zonder leiding of onderiing verband, maar met voorbeeldige toewijding en volharding door alle geleden en dit vooral in het geestelijke
werk, dat in vele plaatsen waar de Leger-gebouwen waren onteigend en
gerequireerd, slechts kon worden voortgezet door broederiijke medewer-

king van de besturen van verschillende kerkgenootschappen;
dat aangezien de Nededandsche Grondwet aan ieder Vrijheid van
Godsdienst verzekert en door de vijand uitdrukkelijk die vrijheid zelfs
was erkend, werd na ernstig ovedeg en bespreking ook met ambtenaren
van het Departement van Justitie besloten de vorming van een kerkgenootschap volgens de bepalingen van de Wet van tien September achttien honderd dne en vijftig (Staatsblad nummer 102), waann de leden
van het voormalige Leger des Heils konden worden opgenomen, en dat
zijn geestelijken arbeid zou kunnen voortzetten;
dat aldus reeds zes maanden na de opheffing door den vijand op vijftien
September negentien honderd een en veertig te Amsterdam in eene
constitueerende vergadering, blijkens akte vededen voor notans Hendrik
Adolf Warmelink, de Geloofsgemeenschap het Leger des Heils werd in
het leven geroepen, welks Algemeen Reglement vervolgens werd ingediend op vijf en twintig September, ter voldoening aan artikel een alinea
twee van voornoemde Wet, waarop door den Secretans-Generaal van
het Departement van Justitie op zeven en twintig November negentien
honderd een en veertig aan den Hoofdbestuurder der Geloofsgemeenschap kennisgeving van ontvangst van dit Reglement werd gezonden en
de Geloofsgemeenschap ongehinderd haar werk heeft kunnen voortzetten;
dat op denzelfden dag waarop de Geloofsgemeenschap werd opgencht
- en in hetzelfde gebouw - door een elftal Leger des Heils Officieren
eene verklanng werd geteekend, waarbij zij zich verbonden om indien
het Wettelijk Gezag de opheffing van de Stichting het Leger des Heils
ongedaan zou maken, zij zouden medewerken om de Geloofsgemeenschap onvenwijld in de Stichting te doen opgaan, van welke verklaring
copie collationnée aan de akte op negen September negentienhonderd
zesenveertig vededen voor notans Hendnk Adolf Warmelink is vastgehecht;
dat het maatschappelijk werk, vooral de afdeeling ten behoeve van den
arbeid voor ouden van dagen, vrouwen en kinderen, had te kampen met
groote moeilijkheden daar haar de eigen gebouwen en inventarissen
werden ontnomen en ontroofd, maar door verschillende Officieren werd
in vertrouwen op God en op eigen persoonlijke geldelijke verantwoordelijkheid de arbeid voortgezet na het zoeken - en vinden van nieuwe behuizing en inrichting, zij het ook op beperkter schaal dan voorheen; ook
konden enkele der innchtingen in huurgebouwen tijdelijk ingeschakeld
worden in eene bestaande neutrale stichting voor Maatschappelijk Werk,
de Opbouw, door de vnendelijke beschikking van haar Bestuur, aan wie

daarvoor dan ook hartelijke dank verschuldigd was;
dat het Maatschappelijk Werk onder mannen, voor voogdij-kinderen en
jeugdige delinquenten gedeeltelijk aanvankelijk kon worden voortgezet,
doordat plaatselijke officieele instanties het practische belang - ja:
noodzaak - daarvan inzagen, en daarom gaarne medewerkten om het
voor totale vernietiging te vrijwaren;
dat het mocht gelukken na groote moeite en door groot geduld en overleg met den officieel aangestelden vernietiger-liquidateur een groot gedeelte van dezen tak van arbeid onder te brengen in een nieuwe stichting: Werkgemeenschap "de Industneele Innchting", opgencht bij akte
van achttien November negentien honderd een en veertig, vededen voor
notans Hendnk Adolf Warmelink te Amsterdam, waardoor het mogelijk
werd dit werk voort te zetten onder zulke bepalingen, dat het in handen
bleef van Officieren van het Leger des Heils, daartoe vooral in staat gesteld door een groep vooraanstaande vnenden van den Legerarbeid; —dat dan reeds bij akte van een en dertig October negentien honderd vijf
en veertig vededen voor notans Hendnk Adolf Warmelink te Amsterdam,
voormelde stichting: Werkgemeenschap "de Industneel Innchting" ontbonden werd en al hare bezittingen werden overgedragen aan de Stichting het Leger des Heils in Nededand;
dat - daar de opheffing van de Stichting het Leger des Heils door den
vijand zoowel door Kommandant Bouwe Vlas als door anderen als onwettig en wederrechtelijk werd beschouwd -, door hem, krachtens de bijzondere volmacht van vijf Mei negentien honderd veertig hem verleend
door Generaal George Lyndon Carpenter, Generaal van The Salvation
Army in diens hoedanigheid als Bestuurder van de Stichting het Leger
des Heils, de wijziging van de Statuten van de Stichting het Leger des
Heils, bij akte vededen voor notaris Hendrik Adolf Warmelink op twintig
December negentien honderd veertig te Amsterdam, geheel werd ingetrokken bij onderhandsche akte van vijf September negentien honderd
vier en veertig in duplo opgemaakt en door hem geteekend te Soest in
tegenwoordigheid van Kolonel Gernt Jurnaan Govaars

voornoemd

zoodat sindsdien de Stichting het Leger des Heils in Nederland wettelijk,
uitsluitend en opnieuw, geregeerd werd door de statuten vastgesteld bij
akte vededen te Amsterdam op zeven Februari negentien honderd een
en dertig;
dat Kolonel Gernt Jurnaan Govaars heeft verklaard deze onderhandsche
akte om de toenmalige oodogsomstandigheden aan bedoelde notans
Warmelink in persoonlijke bewanng te hebben gegeven en dat een der
beide akten aan de akte op negen September negentienhonderd zesen-

veertig verleden voor notans Hendnk Adolf Warmelink is vastgeiiecht, na
voor echt te zijn erkend door Kolonel Gerrit Jurnaan Govaars nadat de
handteekening van wijlen den Kommandant Bouwe Vlas door hem, door
Luitenant Kolonel Jacob Smael, Luitenant-Kolonel Jan Christiaan Bakker, en door notans Hendnk Adolf Warmelink voor echt waren erkend en
met de getuigen is geteekend.
Voorts wordt in aanmerking genomen:
dat bij Beschikking van vijftien November negentien honderd vijf en veertig door de Directie van het Nededandsche Beheersinstituut te 'sGravenhage, in deze vertegenwoordigende den Raad voor het Rechtsherstel, van welke beschikking een afschrift aan de akte op negen September negentienhonderd zesenveertig vededen voor notans Hendnk
Adolf Warmelink is vastgehecht inderdaad de in-liquidatie-stelling en opheffing van de Stichting het Leger des Heils in Nededand in den zin van
het Besluit Rechtsverkeer (E. nummer 100) met terugwerkende kracht
ongedaan gemaakt is en Generaal George Lyndon Carpenter in zijn
functie van Bestuurder van die rechtspersoon hersteld is;
dat dientengevolge twee verschillende rechtspersonen bestonden, beide
genaamd: "Het Leger des Heils", namelijk de Stichting, den vijf en twintigsten Januan achttien honderd zes en negentig opgencht en de Geloofsgemeenschap tot stand gekomen op vijftien September negentien
honderd een en veertig, die wat grondbeginselen aangaat één zijn, maar
die in wijze van innchting en bestuur volkomen van elkander afwijken; —
dat teneinde dezen toestand op te heffen, die als zeer ongewenscht
werd beschouwd, bij een akte in het Engelsch, op negentien Juni negentien honderd zes en veertig voor notans Alan Ricketts te Londen vededen, General George Lyndon Carpenter, toen alsnog General van the
Society The Salvation Army in Engeland en mitsdien tevens alsnog Generaal en Bestuurder van de Stichting het Leger des Heils in Nededand,
als zoodanig de statuten van die stichting aldus heeft uitgebreid, gewijzigd en vastgesteld, dat zij mogen voldoen aan het voorschrift van artikel
een alinea twee van de Wet van tien September achttien honderd drie en
vijftig (Staatsblad nummer 102), waarna zij volgens een beëdigde vertaling in het Nededandsch werden vastgesteld bij akte op negen September negentienhonderd zesenveertig vededen voor notans Hendnk Adolf
Warmelink;
dat daardoor wel is waar de toestand nog niet bevredigend was opgelost
aangezien in rechte twee gelijknamige kerkgenootschappen bleven bestaan, maar dat vervolgens is overgegaan tot de opheffing van de Geloofsgemeenschap ten gevolge waarvan het Leger des Heils als enige

-I-

voortbestond;
dat de Generaal van de Salvation Army, handelend in zijn hoedanigheid
van enig bestuurder van het Leger des Heils, met het oog op de v\/et- en
regelgeving in Nededand, heeft besloten enige wijzigingen in de statuten
aan te brengen, zodat deze thans luiden als volgt: STATUTEN VAN
"HET LEGER DES HEILS".
B.

Laatste statuten
De statuten van Leger des Heils, een kerkgenootschap, gevestigd te Aimere
en kantoorhoudende te (1315 GN) Aimere, Spoordreef 10, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 51863820, zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op
negen september negentienhonderd zesenveertig verleden voor mr. H.A.
Warmelink, destijds notaris te Amsterdam.

C.

Besluit tot statutenwijziging
De Generaal van The Salvation Army heeft besloten om de statuten van het
kerkgenootschap geheel gewijzigd vast te stellen.

D.

Machtiging
De Generaal van The Salvation Army heeft bovendien besloten om de
comparant, in zijn hoedanigheid van Territonaal Commandant van het Leger
des Heils in Nededand, te machtigen deze akte van statutenwijziging te doen
verlijden.

E.

Besluit
Van voormelde besluiten blijkt uit een - aan deze akte te hechten - besluit. —

STATUTENWIJZIGING
De comparant verklaart ter uitvoering van voormelde besluiten de statuten van het
kerkgenootschap geheel gewijzigd vast te stellen als volgt:
Artikel 1. Naam, wezen en oorsprong
1.1.

Het Kerkgenootschap Leger des Heils (hierna te noemen: Leger des Heils) is
eene Godsdienstige organisatie, samengesteld uit personen, die zicht uit liefde tot God en hunne medemenschen samen verbonden hebben met het doel:
de uitbreiding van het Koninkrijk Gods op aarde, door een ieder te brengen
tot overgave aan Jezus Christus.

1.2.

Het omvat alle bestaande afdeelingen en korpsen, groepen, bngades en
bonden, zoowel van volwassenen als van jeugdige personen, en alle instellingen en innchtingen van weldadigheid, opvoeding en ondenwijs sedert acht
Mei achttien honderd zeven en tachtig in het binnen Europa gelegen gebied
van het Koninkrijk der Nededanden opgencht of gevestigd, of die aldaar
alsnog gevestigd zullen worden, in den geest en in nauw verband met het
door den Stichter William Booth in Londen bij akte van zeven Augustus achttien honderd acht en zeventig in het leven geroepen Godsdienstig Genootschap, eerst "Chnstian Mission" genaamd en thans "The Salvation Army" ge-

1.3.

heeten.
Het Leger des Heils is een kerkgenootsctiap in den zin van artikel 2:2 lid 1
van het Burgedijk Wetboek dat ingericht is en bestuurd wordt volgens deze
Statuten.

1.4.

Het Leger des Heils acht zich in beginselen, leer en bestuursvorm gebonden
aan de in The Salvation Army geldende internationale Orders en Reglementen en onderwerpt zich aan de leiding van de Generaal van The Salvation
Army.

Artikel 2. Godsdienstige grondbeginselen, leerstellingen
2.1.

De Godsdienstige beginselen en leerstellingen, die aan het Leger des Heils
ten grondslag liggen, waaraan het zich te allen tijde heeft te houden en die er
door ondenwezen moeten worden, luiden als volgt:
a.

Het geloof, dat de boeken des Ouden- en Nieuwen-Testaments geschreven zijn, onder de ingeving van God, en dat zij de eenige Goddelijke wet
des geloofs en des Christelijken Levens vormen.

b.

Het geloof, dat er een eenig God is. Die geheel volmaakt is, de Schepper, Onderhouder, en Bestuurder van alle dingen.

c.

Het geloof, dat er dne personen in de Godheid zijn, de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest, onverdeeld in wezen, gelijk in macht en heedijkheid
en alleen waard te aanbidden.

d.

Het geloof, dat in den Persoon van Jezus Chnstus de Goddelijke en
menschelijke naturen vereenigd zijn, zoodat Hij waarachtig God is en tevens waarachtig mensch.

e.

Het geloof, dat onze eerste ouders geheel rein waren geschapen, maar
dat zij door hunne ongehoorzaamheid hunne reinheid en hun geluk verstoord hebben en dat, ten gevolge van dien val, alle menschen zondaars
geworden zijn, geheel en al bedorven en als zoodanig blootgesteld aan
Gods toorn.

f.

Het geloof, dat de Heere Jezus Chnstus, door zijn lijden en dood, eene
volkomen verzoening gewrocht heeft voor de geheele wereld, zoodat wie
nu maar wil, gered kan worden.

g.

Het geloof, dat berouw voor God, het geloof in onzen Heere Jezus Chnstus en de wedergeboorte door den Heiligen Geest noodzakelijk zijn tot
zaligheid.

h.

Het geloof, dat wij uit genade gerechtvaardigd worden, door het geloof in
onzen Heere Jezus Christus en dat hij die gelooft, in zichzelven de getuigenis heeft, dat hij gered is.

i.

Het geloof, dat de Heilige Schrift niet alleen onderwijst, dat men, om in
Gods gunst te blijven, volharden moeten in het geloof en de gehoorzaamheid aan Chnstus, maar tevens, dat het mogelijk is dat degenen.

die werl<elijl< bel<eerd zijn, weder in de zonde ven/allen en daardoor voor
eeuwig verloren gaan.
j.

Het geloof, dat alle geloovigen het voorrecht deelachtig kunnen zijn om
geheel en al geheiligd te worden en dat hun geest, ziel en lichaam onberispelijk bewaard kunnen worden tot de komst van onzen Heere Jezus
Chnstus; met andere woorden: het geloof, dat na de bekeenng nog
overblijfselen der zonde in het had der geloovigen gevonden worden,
die, wanneer ze niet door de Goddelijke genade weggenomen worden,
de daad der zonde voortbrengen, maar dat deze kwade neigingen geheel en al venwijderd kunnen worden door den Geest Gods en dat het
geheele hart, aldus volkomen gereinigd van al wat tegen Gods Wil is,
geheel geheiligd, niet anders dan de vruchten des Geestes voortbrengen
zal, - en het geloof, dat personen, die aldus geheel geheiligd zijn, voor
Hem onbevlekt en onstraffelijk bewaard kunnen worden door de kracht

k.

Gods.
Het geloof

in

de

onsterfelijkheid

der

ziel, Wederopstanding

des

vleesches, een algemeen oordeel aan het einde der wereld, de eeuwige
gelukzaligheid van de rechtvaardigen en de eeuwige straf der goddeloozen.
Artikel 3. Doel van het Leger des Heils
3.1.

Het Leger des Heils heeft ten doel: het beoefenen van den Chnstelijken
Godsdienst in den ruimsten zin en, in het bijzonder, het bevorderen en doen
genieten van godsdienstig broededijk verkeer, het brengen onder de prediking en de zegeningen des Evangelies van zoodanige personen als gewoonlijk niet onder den invloed van godsdienstige leering zijn, dan wel door ondeugd of ongeluk in groote armoede verkeeren.

3.2.

Het Leger des Heils omvat daarom zoowel die afdeelingen, korpsen, groepen, bngades en bonden, wier arbeid in de allereerste plaats van geestelijken
aard is, als die afdeelingen, instellingen, innchtingen en tehuizen, wier werkzaamheid op zedelijk, maatschappelijk en mateneel gebied toch bovenal het
geestelijk en eeuwig welzijn van alle menschen beoogt.

Artikel 4. Middelen
4.1.
Het Leger des Heils tracht het in Artikel 3 omschreven doel te bereiken door
alle mogelijke wettige middelen, onder meer door:
a.

het houden van openbare en besloten godsdienstige samenkomsten, het
doen van huisbezoek, het bevorderen, uitgeven en verspreiden van
Chnstelijke lectuur, zang en muziek;

b.

te (doen) voorzien in de tijdelijke of duurzame verpleging, verzorging en
opleiding, zoo in als buiten tehuizen, gestichten en instellingen van zulke
personen, die - welke Godsdienstige overtuiging ook toegedaan - aan

stoffelijke, lichamelijke of geestelijke ellende, aan zonde, ondeugd of
misdaad ten prooi zijn of zouden kunnen worden, met het doel hen zoo
mogelijk terug te brengen in de samenleving;
c.

de opleiding en vorming van zulke personen, vrouwen zoowel als mannen, die zich wenschen te wijden aan den Leger des Heils-arbeid en die
daartoe in de eerste plaats bereid zijn - niet als aan een beroep, maar
als door God Zelf daartoe geroepenen - zich onvoonwaardelijk en met
algeheele toewijding te geven voor de verwezenlijking van het God verheedijkende doel: den arbeid in Zijn Koninkrijk;

d.

te (doen) voorzien in de duurzame verzorging van minderjange personen, die aan het Leger des Heils toevertrouwd worden en der zeiver opleiding en opvoeding in overeenstemming met de Leger des Heils beginselen;

e.

in het algemeen door al zulke middelen als naar het oordeel van het Bestuur van het Leger des Heils kunnen strekken om het vooromschreven
doel te verwezenlijken, waaronder het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding en bezwanng van registergoederen, en van
overeenkomsten, waarbij het Leger des Heils zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 5. Zetel en vermogen
5.1.

Het Leger des Heils heeft zijn zetel te Amsterdam, terwijl het bovendien gevestigd is in alle plaatsen in het binnen Europa gelegen gedeelte van het Koninkrijk der Nededanden waar het zijn werkzaamheid uitoefent.

5.2.

Het vermogen van het Leger des Heils bestaat uit al zijn bezittingen. Onder
bezittingen worden ten deze verstaan zoowel de zaken, die bij het in het leven roepen der Stichting het Leger des Heils door den Stichter persoonlijk
daartoe zijn afgezonderd, als die welke het Leger des Heils onder welken titel
dan ook heeft verkregen of nog mocht verkrijgen.

Artikel 6. Bestuur, vertegenwoordiging
6.1.

Het Bestuur van het Leger des Heils bestaat uit dne (3) personen.

6.2.

De Generaal van The Salvation Army benoemt de volgende twee functionarissen tot Bestuurder:

6.3.

a.

de Territonaal Commandant van het Leger des Heils, als voorzitter; en ~

b.

de Chef-secretans van het Leger des Heils, als vice-voorzitter.

Het Bestuur benoemt, na verkregen goedkeunng van de Generaal van The
Salvation Army de volgende functionans tot Bestuurder:
a.

6.4.

een officier van het Leger des Heils, als secretans/penningmeester.

Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt ten aanzien van een Bestuurder: —
a.

door vedies van de kwaliteit waann de Bestuurder is benoemd;

b.

doorzijn overlijden; en

c.

door ontslag hem vedeend door de Generaal van The Salvation Army
dan wel voor de secretans/penningmeester door ontslag hem vedeend
door het Bestuur.

6.5.

Ingeval van een vacature in het Bestuur vormen de overblijvende twee Bestuurders een wettig samengesteld Bestuur. Ingeval van twee vacatures is
het Bestuur niet bevoegd besluiten te nemen.

6.6.

Het Bestuur vertegenwoordigt het Leger des Heils. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt uitsluitend toe aan:
het Bestuur; of
twee gezamenlijk handelende Bestuurders, waaronder de Terntonaal
Commandant als voorzitter van het Bestuur.

6.7.

Het Bestuur is bevoegd volmacht te vedenen om het Leger des Heils binnen
de in die volmacht omschreven grenzen te vertegenwoordigen.

6.8.

Het Bestuur is belast met het besturen van het Leger des Heils. Het is bevoegd en verplicht een streng gezag uit te oefenen en te waken dat het Leger
des Heils steeds en alleenlijk dienstbaar blijven aan het doel in deze statuten
omschreven, op de grondbeginselen daann vervat en daartoe zoodanige
voorschriften te geven en deze statuten te handhaven.

Artikel 7. Bestuursvergaderingen
7.1.

De Bestuursvergadenngen worden gehouden in een gemeente in Nederland
als bij de oproeping bepaald, zo dikwijls als de voorzitter dit wenselijk acht of
indien één van de andere Bestuurders daartoe schnftelijk en onder nauwkeunge opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek ncht.

7.2.

De vergadenngen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur.

7.3.

Van het verhandelde in de vergadenngen worden notulen gehouden door de
secretans of door één van de andere aanwezige Bestuurders, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht.
De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretans hebben gefungeerd.

7.4.

Een Bestuurder die bij een voorgenomen besluit een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van het Leger des
Heils meldt dit onverwijld aan de overige Bestuurders. De voorzitter beslist of
de betreffende Bestuurder bevoegd is deel te nemen aan de beraadslagingen
en de besluitvorming aangaande het voorgenomen besluit. Indien een Bestuurder bij een voorgenomen besluit een direct of indirect persoonlijk belang
heeft dat tegenstrijdig is met het belang van het Leger des Heils, legt het Bestuur de ovenwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schnftelijk

7.5.

vast.
Omtrent toelating van andere personen dan Bestuurders tot de vergadenng

i
beslist de voorzitter.
Artikel 8. Besluitvorming
8.1.

Iedere Bestuurder tieeft het recht tot het uitbrengen van één stem in een vergadering van het Bestuur.

8.2.

Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden
alle Bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen, waaronder de instemmende stem van de voorzitter. ~

8.3.

In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de
voorzitter van de vergadenng.

8.4.

Zolang in een Bestuursvergadering alle in functie zijnde Bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde
komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de
statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van de vergadering niet in acht genomen.

8.5.

Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits alle Bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel hebben verklaard.
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen
antwoorden door de secretaris van het Bestuur een verslag opgemaakt, dat
na medeondertekening door de voorzitter van het Bestuur bij de notulen
wordt gevoegd.

8.6.

Besluiten van het Bestuur tot:
a.

wijziging van de statuten;

b.

benoeming en ontslag van externe accountants;

c.

ontbinding van het Leger des Heils; en

d.

oprichting van een of meer rechtspersonen of vennootschappen,

behoeven de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Generaal van
The Salvation Army.
De besluiten in dit lid onder a., c. en d. vermeld worden genomen met een
meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen,
waaronder de instemmende stem van de voorzitter, in een vergadering waarin alle in functie zijnde leden van het Bestuur aanwezig zijn.
8.7.

De voorzitter is, met uitsluiting van de andere leden van het Bestuur, zelfstandig bevoegd alle besluiten aangaande geloofsaangelegenheden te nemen.

Artikel 9. Ontbinding en vereffening
9.1.

Het Bestuur is bevoegd te besluiten het Leger des Heils te ontbinden met
inachtneming van het hiervoor onder 8.6 bepaalde.

9.2.

Het Leger des Heils blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is.

9.3.

De vereffening geschiedt door het Bestuur, tenzij het Bestuur een andere

vereffenaar aanwijst.
9.4.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel
mogelijk van kracht.

9.5.

Het overschot na vereffening wordt door de vereffenaar(s) besteed ten behoeve van een hierna in Artikel 10 bedoelde instelling mits dezer als algemeen nut beogende instelling is gerangschikt.

9.6.

Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van het ontbonden Leger des Heils gedurende zeven jaren berusten onder de door het Bestuur aan te wijzen perso(o)n(en).

9.7.

Op de ontbinding en de vereffening van het Leger des Heils is het bepaalde
in de wet van toepassing.

Artikel 10. Bestemming van de eigendommen ingeval het Leger des Heils zou
ophouden te bestaan
10.1.

Ingeval het te eeniger tijd na dezen mocht voorkomen, dat er noch een Generaal van The Salvation Army in Engeland, noch een Chef van den Staf van
The Salvation Army in Engeland, noch een Terntonaal Leider van het Leger
des Heils in Nededand, noch een Internationaal Secretans voor Europa van
The Salvation Army in Engeland mochten zijn, of wanneer te eeniger tijd onverhoopt de in Engeland gevestigde Society The Salvation Army zou opgehouden hebben te bestaan, zoo zal hij of zullen zij, die het laatst het Bestuur
van het Leger des Heils in Nededand uitmaakt of uitmaken, de eigendommen
van het Leger des Heils moeten overdragen aan zoodanige vereenigingen, of
zoodanige instellingen, zoodanige tehuizen of zoodanige stichtingen in Nededand gevestigd, als in grondslag, doel en wijze van werken het meest
overeenkomen met den grondslag, het doel en de wijze van werken van het
Leger des Heils, zooals dit overeenkomstig zijn Statuten te dien tijde bestaat.

10.2.

De Vereenigingen, instellingen, tehuizen of stichtingen, welke gezegde eigendommen zullen verkrijgen, zullen gehouden zijn, in zooverre dit naar den
aard van wat die vereenigingen, instellingen, tehuizen of stichtingen mogelijk
is, die eigendommen te doen strekken tot het door het Leger des Heils beoogde doel, overeenkomstig zijn statuten en wijze van werken.

10.3.

Zoo er geen personen meer bestaan, die het laatst het bestuur van het Leger
des Heils vormden, zal de Arrondissements Rechtbank te Amsterdam, of de
haar vervangende Rechter op vordering van belanghebbende(n) de vereenigingen, instellingen, tehuizen of stichtingen, bij dit artikel bedoeld, aanwijzen.

SLOT
De bij deze akte betrokken comparant is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE
wordt vededen te Aimere op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting

daarop aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voodezing in te stemmen.
Na beperkte voodezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparant en
door mij, notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening.)

—
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