
HUISHOUDELIJK  REGLEMENT ingevolge artikel V lid e van de overeenkomst tussen de 
Gereformeerde Kerk te Kampen en de Hervormde Gemeente te Kampen betreffende de kerk te 
Kampen in de Flevowijk gesloten op …

1. Vergaderingen, beslissingen en zittingsduren 
a. De beheerscommissie vergadert regelmatig, echter minimaal zes maal per jaar. De vergaderingen worden 

veertien dagen te voren door de secretaris in opdracht van de voorzitter geconvoceerd met vermelding 
van de agendapunten. Van deze bepaling kan door de beheerscommissie dispensatie van de genoemde 
oproeptermijn voor de vergadering worden verleend, mits alle leden van de commissie ter vergadering 
aanwezig zijn. . 
Indien  de  vergadering  onder  meer  zal  moeten  beslissen  over  te  verwachten  uitgaven,  moet  dit  met 
omschrijving en bedragen op de convocatie vermeld staan. 

b.  De  zittingsduur  van  elk  lid  van  da  beheerscommissie  is  vier  jaar.  Herbenoeming  is  mogelijk.  De 
beheerscommissie heeft een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van voorzitter, 
secretaris  en penningmeester worden vervuld door een lid uit  elk der twee kerkgemeenschappen.  De 
verkiezing voor deze functies geschiedt door de beheerscommissie.  Bij  staking in stemmen wordt de 
oudste in loeftijd gekozen verklaard. Om de vier jaar worden de functies van voorzitter,  secretaris en 
penningmeester verwisseld tussen de twee kerkgemeenschappen. De commissie heeft het recht van deze 
laatste bepaling af te wijken, indien hierover met algemene stemmen een beslissing wordt genomen. 

c. De verkiezing van personen geschiedt schriftelijk en in geheim. 
d. Indien de voorzitter of secretaris niet aanwezig is, of zijn taak niet vervult, kunnen de overige vier of vijf 

leden der beheerscommissie uit haar midden tijdelijke vervangers benoemen. 
e. Ter uitvoering van de door de beheerscommissie genomen besluiten zijn haar voorzitter, samen met haar 

secretaris, gemachtigd deze te tekenen. 

2. Gebruik der kerk 
a.  De aanvangstijden  van  de kerkdiensten  worden  in  overleg  met  en  na  goedkeuring  van  de  bevoegde 

kerkenraden door de beheerscommissie vastgesteld. 
b. De kerkzaal kan voor andere doeleinden of samenkomsten worden gebruikt of verhuurd; echter alleen na 

een in afwijking van artikel V lid b der overeenkomst, met vijf/zesde van het aantal stemmen genomen 
besluit van de beheerscommissie en alleen voor doeleinden en samenkomsten die geacht kunnen worden 
een positieve bijdrage voor het kerkelijk leven of voor de samenleving te betekenen. 
Indien bij de vertegenwoordigers van elk van der kerkgenootschappen een meerderheid wordt gevonden, 
geldt de breuk van vier/zesde. 

3 .Gebruik verdere zalen 
a. Elk der kerkgemeenschappen heeft in ieder geval het recht om in overleg met de beheerscommissie op de 

zondagen gedurende anderhalf uur gebruik te maken van de zalen ten behoeve van zondagsschool- of 
ander jeugdkerkenwerk. De kerkzaal kan voor dit doel uitsluitend beschikbaar worden gesteld na een met 
vijf/zesde van het aantal stemmen genomen besluit. Indien bij  de vertegenwoordigers van elk van de 
kerkgenootschappen een meerderheid wordt gevonden, geldt de breuk vier/zesde. 

b.  Elk  der  kerkgemeenschappen  krijgt  van  de  beheerscommissie  een  zaal  toegewezen  voor  eigen 
kerkenwerk. De beheerscommissie bepaalt, na overleg met de kerkgemeenschappen, welke uren in de 
andere zalen aan elke gemeenschap worden toegestaan. 

c. Zalen kunnen aan derden worden verhuurd, gedurende de tijd dat zij niet door de kerkgemeenschappen 
worden  gebruikt.  Dit  verhuren,  waarbij  inbegrepen  het  bepalen  van  het  huurbedrag,  wordt  door  de 
beheerscommissie geregeld. 
Openbare politieke vergaderingen zijn alleen toegestaan na een, zulks in afwijking met artikel V lid b der 
overeenkomst, met algemene stemmen genomen besluit van de beheerscommissie. 

d.  Huurpenningen van  verhuurde ruimten  komen onder  het  beheer  van  de beheerscommissie.  Dit  geldt 
eveneens bij verhuur van de kerkzaal aan derden.

e. Beide kerkgemeenschappen bepalen zelf wat eigen kerkenwerk is.  



4. Koster en organist 
a.  De koster  wordt  door  de  beheerscommissie  benoemd en  ontslagen.  Hij  is  lid  van  een  van  de  beide 

kerkgemeenschappen. 
Komt in zijn plaats een nieuwe koster, dan zal deze tot de andere kerkgemeenschap behoren. 
Van  deze  bepalingen  omtrent  het  lidmaatschap  van  een  van  de  kerkgemeenschappen  mag  worden 
afgeweken,  maar  dan  volgens  een  met  algemene  stemmen  genomen besluit,  als  dit  voor  een  goede 
vervulling van de functie wenselijk is. 
Tevens wordt een hulpkoster benoemd, die niet tot dezelfde kerkgemeenschap als de koster behoort. Deze 
hulpkoster treedt als koster op bij de kerkdiensten van de tweede kerkgemeenschap en vervangt de koster 
bij diens afwezigheid. . 
De beheerscommissie stelt de inhoud van de aanstelling zowel voor de koster als voor de hulpkoster vast. 
In de aanstelling worden het salaris en de verdere emolumenten van de betreffende functionaris vermeld, 
ook de regels voor een eventueel ontslag en de vakantieregeling. Voorts stelt de beheerscommissie de 
taakinstructie voor beide functionarissen vast. 

b.  Elke kerkgemeenschap hoeft  haar  eigen,  door  haar  benoemde organist  voor  haar  kerkdiensten.  Deze 
organisten zijn ieder persoonlijk verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het kerkorgel. Zij mogen 
geen  onbevoegden  tot  het  orgel  toelaten.  Voor  het  orgelspelen  door  derden  is  toestemming  van  de 
beheerscommissie noodzakelijk. 

5. Exploitatie en onderhoud 
a.  De  beheerscommissie  stelt  een  begroting  op  voor  1  oktober  van het  jaar  voorafgaande  aan  het  jaar 

waarover deze begroting loopt. Na afloop van het begrotingsjaar stelt zij voor 1 maart van het volgende 
jaar de rekening van de exploitatie van de kerk over dat begrotingsjaar op. 

b.  Deze rekening dient door een voor de twee kerkgemeenschappen aanvaardbare accountant te  worden 
gecontroleerd  en  met  de  verklaring  van  de  accountant  gezonden  te  worden  aan  het  College  van 
Kerkvoogden der Hervormde Gemeente en de Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk. 

c.  Na  het  indienen  en  goedkeuren  door  de  twee  kerkgemeenschappen  van  de  begroting  ontvangt  de 
beheerscommissie  van  de  twee  kerkgemeenschappen  een  volmacht  tot  ieders  deel  van  het 
begrotingsbedrag. 
De kerkgemeenschappen zorgen er voor, dat het hiervoor benodigde bedrag tijdig en in ieder geval na 
aanvraag  van  de  beheerscommissie  aan  deze  commissie  worden  overgemaakt.  Dit  bedrag  kan  naar 
behoefte te bepalen door de beheerscommissie, in gedeelten worden overgemaakt. Na aanvraag van de 
beheerscommissie  moet  het  gevraagde  bedrag  binnen  veertien  dagen  worden  overgemaakt  aan  deze 
commissie . 

d. Onverhoopte extra uitgaven dienen na indiening van een suppletoire begroting bij de kerkgemeenschappen 
te worden aangevraagd. 

e.  Alle  besluiten  over  exploitatie  en  onderhoud  worden  in  de  beheerscommissie  bij  meerderheid  van 
stemmen genomen. 

Kampen, mei 1972


