
1 Statuten 

Heden, dertien februari negentienhonderd achtennegentig, verscheen voor mij, Mr Bart van 
der Wilt, notaris ter standplaats Utrecht: de heer Robert van de Beek, IT-medewerker, 
geboren te Hilversum op twaalf september negentienhonderd zeventig, wonende te 
Groenekan, 3737 BK, Voordorpsedijk 24, ongehuwd en geen geregistreerd partner, en die 
zich heeft gelegitimeerd met zijn paspoort met nummer X602972. De comparant verklaarde 
dat het bestuur van de te Utrecht gevestigde stichting: Stichting GAVE, kerkelijk 
vluchtelingenwerk (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Utrecht en Omstreken 
onder nummer 41187131, en opgericht bij akte op zesentwintig oktober negentienhonderd 
vierennegentig voor B. van der Wilt, notaris ter standplaats Utrecht verleden) in de op 
achttien september negentienhonderd zevenennegentig te Utrecht gehouden 
bestuursvergadering besloten heeft de statuten te wijzigen en hem, comparant, heeft 
aangewezen om van deze statutenwijziging bij notariële akte te doen blijken. Van gemeld 
besluit tot statutenwijziging en gemelde aanwijzing blijkt uit een aan deze akte gehecht 
exemplaar van de notulen van bedoelde vergadering. Ter uitvoering van het besluit tot 
statutenwijziging verklaarde de comparant de statuten zodanig te wijzigen dat deze met 
ingang van heden als volgt luiden. 

1.1 Artikelen 

1.1.1 Naam en zetel 

1. De naam van de stichting is: Stichting GAVE, kerkelijk vluchtelingenwerk. 
2. De verkorte naam van de stichting is: GAVE. 
3. De stichting is gevestigd te Utrecht. 
4. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. 

1.1.2 Grondslag 

1. De stichting aanvaardt Gods onfeilbaar Woord, de Bijbel, als grondslag voor haar 
handelen. 

2. De boodschap van de Bijbel is ten tijde van de Reformatie opnieuw duidelijk vertolkt, 
zoals onder andere verwoord in de Drie Formulieren van Enigheid. 

3. Als kernboodschap van de Bijbel belijden wij: 
a. de eenheid van God, van eeuwigheid bestaande in drie Personen: de Vader, de 

Zoon en de Heilige Geest; 
b. de soevereiniteit van God de Vader in de schepping, voorzienigheid,  openbaring en 

voleinding; 
c. onze Heere Jezus Christus, God in het vlees geopenbaard, geboren uit een maagd, 

Zijn zondeloos leven, Zijn goddelijke wonderen, Zijn plaatsvervangend en 
verzoenend sterven, Zijn lichamelijke opstanding en hemelvaart, Zijn werk als 
Middelaar en Zijn persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid; 

d. de goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift en daaruit voortvloeiend haar 
betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven; er is geen 
dwaling in al wat zij verklaart; 

e. de universele en algemene zondigheid en schuld van de gevallen mens, die hem 
onderwerpen aan Gods toorn en veroordeling; 

f. de verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus Christus, Gods 
Zoon en zijn rechtvaardiging uit genade, niet door werken, maar door het geloof in 
Hem; 

g. de lichamelijke opstanding uit de doden; van de gelovigen tot het eeuwige leven en 
van degenen die verloren gaan ten oordeel; 

h. het werk van God de Heilige Geest, die het verstand verlicht, de wedergeboorte 
werkt en in de gelovigen woont, waardoor deze in staat wordt gesteld, om levend 



vanuit de Heere Jezus Christus, een heilig leven te leiden en te getuigen en te 
werken voor de Heere Jezus Christus; 

i. het priesterschap van alle gelovigen, die tezamen de universele gemeente vormen, 
het lichaam van Christus waarvan Hij het Hoofd is en die krachtens Zijn bevel 
gehouden is het evangelie in de gehele wereld te verkondigen. 

1.1.3 Doelstelling 

De stichting stelt zich ten doel: 
1. het stimuleren en begeleiden van kerkelijk werk onder asielzoekers en vluchtelingen, 

alsmede het toerusten daartoe. Hieronder worden zowel pastorale, diaconale als 
missionaire activiteiten verstaan; 

2. en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

1.1.4 Vermogen en inkomsten 

1. De stichting beoogt niet het maken van winst. 
2. De inkomsten van de stichting zullen bestaan uit:  

a. schenkingen en legaten;  
b. erfstellingen; deze worden slechts aanvaard onder het voorrecht van 

boedelbeschrijving;  
c. openbare of particuliere bijdragen in de vorm van giften, collectes, donaties of 

subsidies;  
d. revenuen van belegd geld;  
e. alle andere inkomsten en baten. 

1.1.5 Benoeming en ontslag bestuursleden 

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste dertien leden. Uit 
en door het bestuur worden een voorzitter, secretaris en penningmeester gekozen. 

2. Het bestuur benoemt de bestuursleden, nadat het bestuur de bestuursleden en de 
evangelist-directeur van de stichting in de gelegenheid heeft gesteld namen te noemen 
van personen die men geschikt acht voor het vervullen van de vacature. 

3. Bij benoeming let het bestuur op instemming van de kandidaten met de grondslag en de 
doelstelling van de stichting. De kandidaat dient zich hierover vooraf schriftelijk te 
verklaren. 

4. Voor de benoeming van een bestuurslid is een meerderheid van twee/derde deel van de 
stemmen van de zittende bestuursleden vereist. 

5. De bestuursleden worden benoemd voor een termijn van twee jaar. Aftredende 
bestuursleden zijn terstond opnieuw verkiesbaar. Het bestuur stelt een rooster van 
aftreden vast. Degene die in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het 
rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. 

6. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt tussentijds door: schriftelijke opzegging door 
het bestuurslid; overlijden van het bestuurslid; ontslag door het bestuur. 

7. Het bestuur heeft recht een bestuurslid te schorsen wanneer deze handelingen verricht 
in strijd met de statuten, met het huishoudelijk reglement of met het algemene 
stichtingsbelang. Binnen drie maanden na schorsing dient het bestuur aan het 
geschorste bestuurslid kenbaar te maken, dat de schorsing ongedaan gemaakt wordt en 
op welke termijn, of dat op de eerstvolgende bestuursvergadering een voorstel tot 
ontslag van het geschorste bestuurslid in behandeling zal worden genomen, een en 
ander conform de leden 8 en 9 van dit artikel. 

8. Het bestuur heeft het recht een bestuurslid te ontslaan, wanneer deze handelingen 
verricht in strijd met de statuten, met het huishoudelijk reglement of met het algemene 
stichtingsbelang. Een besluit van het bestuur tot zodanig ontslag, moet worden 
genomen met een meerderheid van twee/derde deel van de stemmen in een 
vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, uitgezonderd 
het betrokken bestuurslid. 



9. Als in de vergadering genoemd in lid 8 niet alle bestuursleden aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn, wordt onmiddellijk een volgende bestuursvergadering 
uitgeschreven, die ten minste twee en ten hoogste zes weken later plaats vindt. In deze 
vergadering kan over het voorstel een besluit genomen worden, ongeacht het aantal 
aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden. Voor aanvaarding van het voorstel is 
nodig dat twee/derde deel van de aanwezige/vertegenwoordigde bestuursleden voor het 
voorstel stemt. 

10. Een lid van het bestuur, wiens ontslag aan de orde wordt gesteld, moet in de 
gelegenheid worden gesteld zich in de desbetreffende vergadering te verantwoorden, 
doch neemt aan de stemming geen deel. 

11. Indien het aantal bestuursleden beneden het minimumaantal is gedaald, blijven de 
overblijvende bestuursleden niettemin bestuursbevoegd, met als eerste verplichting zo 
spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien. 

12. Geen bestuurslid kunnen zijn zij, die in dienst zijn van de stichting of op andere wijze 
zodanig bij de stichting of andere organisaties betrokken zijn dat daardoor strijdigheid of 
vermenging van belangen op kan treden. 

13. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel 
recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie in redelijkheid 
gemaakte kosten. 

1.1.6 Bestuursbevoegdheid en bestuursvertegenwoordiging 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 

vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van 
overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar 
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld 
van een derde verbindt, mits in alle gevallen op grond van een bestuursbesluit waarbij 
met tenminste twee/derde deel van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden 
voor het voorstel is gestemd. 

3. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. De 
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende 
bestuursleden. Het bestuur kan schriftelijk volmacht verlenen aan een of meer 
bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht 
te vertegenwoordigen. 

1.1.7 Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten 

1. Het bestuur vergadert zo vaak de voorzitter of ten minste drie leden van het bestuur dit 
gewenst achten, maar ten minste vijf maal per jaar. Van iedere bestuursvergadering 
wordt een verslag gemaakt, dat door de voorzitter en de secretaris na vaststelling tijdens 
de eerstvolgende vergadering wordt ondertekend. Ieder bestuurslid heeft recht op een 
afschrift hiervan. 

2. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van een stem. Besluiten worden 
genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij in de wet of in de statuten 
een andere meerderheid is voorgeschreven. 

3. Het bestuur kan in de vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de 
meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden in de vergadering aanwezig of 
vertegenwoordigd is. 

4. Telefonisch of ander contact tijdens de vergadering over een bepaald besluitsvoorstel 
wordt ook als aanwezigheid aangemerkt. Van een en ander wordt aantekening 
gehouden in het verslag van de betreffende bestuursvergadering. 

5. Een bestuurslid kan zich in de vergadering laten vertegenwoordigen door een 
medebestuurslid. Hiertoe dient een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de 
vergadering voldoende, volmacht getoond te worden. 



6. Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden 
zich voor het betreffende voorstel uitspreken. Van een en ander wordt aantekening 
gehouden in het verslag van de eerstvolgende bestuursvergadering. 

7. Stemmingen geschieden mondeling of indien bij stemming over personen een 
stemgerechtigde verklaart dit te verlangen, bij gesloten ongetekende briefjes. Mocht bij 
eerste stemming over personen geen volstrekte meerderheid worden verkregen, dan zal 
een volgende stemming worden gehouden, waarbij zal worden gestemd tussen de twee 
personen die bij de vorige stemming de meeste stemmen hebben gekregen. Bij het 
staken van de stemmen wordt de oudste in leeftijd geacht te zijn gekozen. 

1.1.8 Benoeming Personeel 

1. Het bestuur benoemt casu quo ontslaat de directeur, alsmede de andere 
personeelsleden. 

2. Het bestuur kan aan de directeur het recht tot benoeming en/of ontslag van bepaalde 
personeelsleden delegeren. 

3. Het bestuur legt de taken en bevoegdheden van de directeur in een functiebeschrijving 
vast. De rechtspositie van de directeur en de overige personeelsleden van de stichting 
worden bij schriftelijke overeenkomst door het bestuur geregeld. 

1.1.9 Boekjaar, jaarverslag, rekening en verantwoording 

1. Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met éénendertig december. 
2. De jaarrekening wordt gecontroleerd door en kascontrole-commissie. De 

kascontrole-commissie bestaat uit tenminste twee personen die geen zakelijk of 
persoonlijk belang hebben bij het werk van de stichting. Zodra de totale inkomsten of 
uitgaven in een bepaald boekjaar de éénhonderd duizend gulden (ƒ 100.000,00) 
overschrijden wordt de jaarrekening voorzien van een verklaring van een door het 
bestuur benoemde certificerend accountant, die de financiële verantwoording heeft 
onderzocht. 

3. Vaststelling van de jaarrekening door het bestuur, strekt de penningmeester tot 
decharge over het door hem gevoerde financiële beleid in het afgelopen boekjaar. 

1.1.10 Statutenwijziging en ontbinding 

1. Over een voorstel tot wijziging van de statuten of ontbinding van de stichting, kan door 
het bestuur alleen een besluit genomen worden als het aantal zittende bestuursleden 
ten minste vijf is. 

2. Een voorstel als bedoeld in lid 1, wordt tenminste veertien dagen voor de betreffende 
bestuursvergadering aan de bestuursleden toegezonden. In deze bestuursvergadering 
kan over het voorstel alleen een besluit worden genomen, als alle zittende 
bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Voor aanvaarding van het voorstel is 
een twee/derde meerderheid van de stemmen nodig. 

3. Als in de in lid 2 bedoelde vergadering niet alle bestuursleden aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn, wordt gehandeld overeenkomstig het in artikel 5 lid 9 bepaalde. 

4. Een besluit tot wijziging van het in artikel 2, 3 en artikel 10 lid 4 bepaalde, zal slechts met 
algemene stemmen genomen kunnen worden, in een bestuursvergadering waarin alle 
zittende bestuursleden (ten minste vijf, conform artikel 10 lid 1) aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn, daartoe schriftelijk opgeroepen als omschreven in artikel 10 lid 2 
onder vermelding van het wijzigingsvoorstel. 

5. Van een besluit tot wijziging van de doelstelling (artikel 3) en de bestemming van het 
batig saldo na vereffening (artikel 11 lid 3) wordt kennis gegeven aan de Inspecteur der 
Registratie en Successie. 

6. Statutenwijzigingen treden in werking zodra van de wijzigingen een notariële akte is 
opgemaakt. 

7. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en van de 
gewijzigde statuten neer te leggen bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen 
het gebied waar de stichting gevestigd is. 



1.1.11 Vereffening 

1. Bij ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur. 
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en zolang dat voor de 

vereffening nodig is. 
3. Een eventueel batig saldo na vereffening wordt uitgekeerd aan een of meer 

rechtspersonen (door het bestuur daartoe aangewezen) die een doel gelijk of nagenoeg 
gelijk aan dat van de stichting beoogt/beogen. 

4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de stichting inschrijving 
geschiedt bij de in artikel 10 lid 7 bedoelde Kamer van Koophandel. 

1.1.12 Huishoudelijk reglement 

1. Het bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen, waarin die onderwerpen 
worden geregeld, die niet in deze statuten zijn opgenomen, of een nadere uitwerking 
daarvan zijn. 

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of deze statuten. 
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of in te trekken. 
4. Voor besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van het huishoudelijk reglement is 

het bepaalde in artikel 10 leden 1, 2, en 3 overeenkomstig van toepassing. 

1.1.13 Slotbepaling 

In gevallen waarin de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist 
het bestuur. 
. 
De comparant is mij, notaris, bekend, en de identiteit van de bij deze akte betrokken 
comparant is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde 
document vastgesteld. 
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Utrecht op de datum, in het hoofd dezer akte 
vermeld. 
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant, heeft deze verklaard 
van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan 
geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en 
mij, notaris, ondertekend. [END]w.g. R. van de Beek, B. van der Wilt. 
 


