
Statuten

Artikel 1     Naam, grondslag 
1. De Haagse Dominicus is een kerkgenootschap als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, Boek 2

artikel 2. 
2. De Haagse Dominicus is een christelijke geloofsgemeenschap. 

Artikel 2     Missie
De Haagse Dominicus is een zelfstandige, open, christelijke geloofsgemeenschap. 
Wij zijn een gemeenschap voor jong en oud, met en zonder kerkelijke achtergrond. 
De leden van de gemeenschap ondersteunen elkaar in het zoeken naar hun geloof met een 
eigentijdse liturgie. Dat doen zij met aansprekende liederen en teksten en het delen van brood en 
wijn voor iedereen. 
De Haagse Dominicus zoekt naar verdieping en verheldering van de fundamentele vragen van 
mens en samenleving, waarbij de Bijbel richtinggevend is. 

Artikel 3     Leden
1. Natuurlijke personen die lid willen worden van de Haagse Dominicus kunnen zich als lid 

aanmelden op door het bestuur te bepalen wijze. 
2. In overeenstemming met de grondslag en missie van de Haagse Dominicus zijn de 

leden volledig vrij in hun geloofsovertuiging en geloofsbeleving 
3. Van de leden wordt naar draagkracht een periodieke bijdrage aan de Haagse Dominicus 

gevraagd. Het bestuur stelt hiertoe voor de leden een richtlijn op. 

Artikel 4     Activiteiten
1. Ter uitvoering van de missie organiseert, ondersteunt en bevordert de Haagse Dominicus 

bijeenkomsten en activiteiten binnen de aandachtsvelden liturgie, pastoraat,diaconaat en 
cultuur. 

Artikel 5     Samenwerking
1. De Haagse Dominicus kan vanuit haar grondslag en missie samenwerken met andere 

geloofsgemeenschappen en organisaties. 

Artikel 6     Bestuur 
1. De Haagse Dominicus wordt bestuurd door een bestuur. 
2. Het bestuur kan taken delegeren aan door hem ingestelde werkgroepen en 

commissies. Tot de werkgroepen hier bedoeld behoort de Stuurgroep Liturgie. 
3. De Haagse Dominicus wordt in rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en 

secretaris van het bestuur gezamenlijk. 
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4. Aan de voorzitter, secretaris en penningmeester kan door het bestuur beperkte of algehele 
volmacht worden gegeven voor de uitoefening van hun taak. 

Artikel 7     Samenstelling van het bestuur 
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie bestuursleden. De bestuursleden worden na 

raadpleging van de leden benoemd door het bestuur. 
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De 

functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd. 
3. De zittingstermijn van de bestuursleden bedraagt vier jaar. De zittingstermijn kan eenmaal 

direct met eenzelfde termijn verlengd worden. 
4. Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast. Bij voortijdig aftreden van een 

bestuurslid bepaalt het bestuur of vervanging zal plaatsvinden. 

Artikel 8     Werkwijze bestuur 

1 Vergaderingen 
1. Het bestuur vergadert periodiek volgens het door het bestuur vastgestelde rooster 

en indien nodig ook tussentijds. 
2. Het bestuur komt bijeen als tenminste twee leden onder opgave van redenen aan de 

voorzitter zulks verzoeken. In dit geval roept de voorzitter het bestuur bijeen binnen 
veertien dagen na ontvangst van het verzoek. 

3. De vergaderingen van het bestuur zijn in beginsel openbaar. Niet openbaar zijn 
besprekingen over de positie van personen. In overige voorkomende gevallen beslist het 
bestuur over openbaarheid van de vergadering. 

4. Niet-leden van het bestuur die de vergaderingen willen bijwonen, dienen dit vóór de 
vergadering kenbaar te maken aan de secretaris van het bestuur. 

5. Het bestuur kan vergaderingen laten bijwonen door genodigden. 
6. Niet-leden van het bestuur die een vergadering van het bestuur bijwonen hebben geen 

spreekrecht, behoudens uitnodiging of verlof tot spreken van de voorzitter 

2 Besluitvorming 
1. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen. 
2. Over zaken wordt mondeling, over personen kan schriftelijk worden gestemd. 

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 
3. Bij staken van stemmen bij beslissingen over zaken wordt het voorstel geacht te 

zijn verworpen.
Bij staken van stemmen bij beslissingen over personen wordt de beraadslaging 
hervat en wordt er opnieuw gestemd. Bij het na drie keer staken van de stemmen 
beslist de voorzitter. 

4. Besluiten kunnen alleen worden genomen als meer dan de helft van het aantal leden van 
het bestuur ter vergadering aanwezig is.
De voorzitter is bevoegd binnen veertien dagen een nieuwe vergadering bijeen te roepen 
waarin, ongeacht het aantal aanwezige leden, besluiten kunnen worden genomen. 
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3 Verslaglegging 
1. Van de vergaderingen van het bestuur wordt een verslag gemaakt. Het verslag wordt in de 

volgende vergadering vastgesteld. 

Artikel 9     Middelen
1. De Haagse Dominicus verkrijgt haar middelen uit:

a. bijdragen van leden en bezoekers
b. collectes
c. donaties en schenkingen;
d. bijdragen van deelnemers aan bijeenkomsten en activiteiten;
e. subsidies;
f. andere inkomsten. 

Artikel 10     Financiën 
1. Het bestuur stelt voor ieder boekjaar een begroting vast op basis van de verplichtingen en 

de voorgenomen activiteiten. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
2. De leden van het bestuur, van werkgroepen en commissies ontvangen geen vergoeding 

voor door hen verrichte werkzaamheden. 
3. Ten behoeve van de Haagse Dominicus gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 
4. Het bestuur is verplicht van de rechten, verplichtingen en de vermogenstoestand zodanig 

aantekening te houden dat daarover verantwoording kan worden afgelegd. 
5. Het bestuur stelt na ieder boekjaar een jaarrekening vast, die inzicht geeft de balans en de 

winst-en verliesrekening. 
6. Aan een kascommissie van tenminste twee personen draagt het bestuur op de 

boekhouding en de jaarrekening te controleren en het bestuur naar aanleiding van de 
bevindingen te adviseren over het te voeren beleid. 

7. Het bestuur verstrekt de kascommissie alle inlichtingen en overlegt alle stukken waar de 
commissie inzage in wenst. 

Artikel 11     Stuurgroep liturgie 
1. De Haagse Dominicus kent een stuurgroep liturgie. 
2. De stuurgroep liturgie bestaat uit tenminste drie leden. De leden van de stuurgroep liturgie 

worden benoemd door het bestuur op voordracht van de stuurgroep. 
3. De stuurgroep liturgie is verantwoordelijk voor het jaarprogramma van de vieringen, voor 

de keuze van de liturgen en andere medewerkers aan de vieringen en voor de liturgische 
richtlijnen in de Haagse Dominicus. 

4. Voor iedere viering formeert de stuurgroep liturgie een voorbereidingsgroep die de 
verantwoordelijkheid draagt voor de liturgie van de viering. 

5. De stuurgroep vergadert zo dikwijls als nodig is in verband met de planning en uitvoering 
van de liturgische vieringen. 

6. De stuurgroep regelt onderling het voorzitterschap, de taakverdeling en de verslaglegging 
van de vergaderingen. 

7. De voorzitter van de stuurgroep liturgie is qualitate qua lid van het bestuur. 
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8. Het bestuur ontvangt de verslagen van de vergaderingen van de stuurgroep. 

Artikel 12     Beraad 
1. Zaken die de gemeenschap van de Haagse Dominicus als geheel rechtstreeks raken kunnen 

door het bestuur worden voorgelegd aan een vergadering leden van de Haagse Dominicus. 
Het bestuur bereidt dit Beraad voor en roept het bijeen.  

2. Een Beraad wordt bijeen geroepen indien het bestuur overleg met of verantwoording aan 
de leden wenselijk of noodzakelijk oordeelt, doch in elk geval tenminste eenmaal per jaar. 

3. Besluiten die in een Beraad genomen worden gelden voor het bestuur als zwaarwegend 
advies.

Artikel 13     Wijziging statuten en ontbinding 
1. De statuten kunnen door het bestuur worden gewijzigd. De Haagse Dominicus kan door het

bestuur worden ontbonden. Een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding moet na 
raadpleging van de leden met tweederde meerderheid in een vergadering van het bestuur 
worden aangenomen. 

2. Over voorgenomen wijzigingen van de statuten of ontbinding treedt het bestuur in overleg 
met leden, werkgroepen en commissies. 

Artikel 14     Ontbinding 
1. Het bestuur is belast met de vereffening en de bestemming van het eventueel resterende 

vermogen aan een kerkgenootschap of een andere rechtspersoon, die het meest met de 
grondslag en de missie van de Haagse Dominicus overeenstemt. 

Artikel 15     Slotbepaling 
1. In alle gevallen waarin door deze statuten niet is voorzien, beslist het bestuur. 

vastgesteld, Den Haag, 9 november 2011 

de voorzitter,                                de secretaris, 

H.L.M. Baars                                 J.J.P. van Eijden
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