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WIJZIGING STATUTEN VAN EEN STICHTING 
9014184/al/ap 

Op zeven december tweeduizend twaalf verschenen voor mij, mr. FRANCISCUS MARIA DE 
VRIES, notaris gevestigd te Langedijk: 	  
1. de heer drs Jan Willem Gunnink, wonende te 1721 DJ Broek op Langedijk, gemeente 	 

Langedijk, Rietgans 10, geboren te Groningen op zes juni negentienhonderd tweeënvijftig, 
(Nederlands rijbewijs nummer 4438829608, geldig tot negentien april tweeduizend ------ 	 
twintig, uitgegeven te Langedijk op negentien april tweeduizend tien) en gehuwd; 	 

2. de heer Cornelis van der Spek, wonende te 1721 DR Broek op Langedijk, gemeente 	 
Langedijk, Stern 7, geboren te Zoetermeer op zesentwintig januari negentienhonderd ----- 	 
zevenendertig, (Nederlands paspoort nummer NX427CF80, geldig tot vierentwintig januari 
tweeduizend dertien, uitgegeven te Langedijk op vierentwintig januari tweeduizend acht) 	 
en gehuwd, 	  

te dezen handelend in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en penningmeester van - 
de stichting: Hart voor Heerhugowaard, statutair gevestigd te Broek op Langedijk, gemeente   
Langedijk feitelijk adres Dorpsstraat 76, 1713 HK Obdam, ingeschreven in het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder dossiernummer 51489279, hierna te noemen: 
de stichting. zulks ter uitvoering van het hierna te melden besluit van het bestuur van de 	 
stichting. 	  
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden: 	  

de stichting is opgericht bij akte op dertien december tweeduizend tien verleden voor mr. 	 
F.M. de Vries, notaris gevestigd te Langedijk, bij welke akte tevens de statuten van de 	 
stichting werden vastgesteld; 	  
de stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te 	 
Alkmaar onder nummer 51489279; 	  
nadien zijn de statuten van de stichting niet meer gewijzigd; 	  
in de vergadering van het bestuur van de stichting de dato acht oktober tweeduizend twaalf 
heeft het bestuur van de stichting besloten tot algehele wijziging van de statuten, waarvan - 
blijkt uit het aan deze akte gehechte exemplaar van de notulen van die vergadering; 	 
terzake van deze vergadering is voldaan aan de \,ereisten inzake oproeping, quorum en 	 
besluitvorming; ----------- ------- -------- -------- - -- -------- ----------- 	------------- 	  
op grond van het gestelde in artikel 5 van de vigerende statuten van de stichting zijn zij 
vertegenwoordigingsbevoegd; 	  
van de toestemming tot het wijzigen van de statuten door de moderamina van de 	 
Christelijke Gereformeerde Kerk te Broek op Langedijk en van de Gereformeerde Kerk 	 
vrijgemaakt van Broek op Langedijk, zoals bepaald in artikel 11 van de vigerende statuten 
blijkt uit een aan deze akte te hechten - en voor akkoord ondertekend - schrijven. 	 

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat ter uitvoering van het bestuursbesluit - 
de statuten van de stichting met ingang van heden luiden als volgt: 	  

1, De stichting draagt de naam: Stichting Hart voor Heerhugovvaard.--------------------------- 



2. Zij heeft haar zetel te Broek op Langedijk, gemeente Langedijk. 	---- - ------- --------- --- 
DOEL 	 
Artikel2 ----------- --------- 	----------- - -------- ------- ------- -------- ------------ 	---------- ------- 
1. De stichting heeft ten doel: 	  

a. het verwerven, beheren en ter beschikking stellen van financiële middelen ten behoeve 
van zending in de gemeente Heerhugowaard, zoals nader omschreven in dit lid I; 	 

b. het opzetten en tot uitvoering brengen van activiteiten en projecten met een christelijk 
(identiteitsgebonden) en maatschappelijk karakter (niet-identiteitsgebonden), gericht - 
op personen woonachtig in Heerhugowaard; 	  

c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 	  

2. De stichting zal de gelden zo veel mogelijk besteden aan activiteiten en projecten waaraan 
zo weinig mogelijk beheerskosten verbonden zijn. 	  

• De stichting tracht haar doel onder meer te venvezenlijken door het werven van fondsen en 
subsidies. 	  

4. De stichting beoogt niet het maken van winst. 	  
GELDMIDDELEN 	 
Artikel 3 	 
1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: 	  

a. giften en donaties; 	  
b. subsidies en sponsorbijdrage; 	  
c. verkrijgingen krachtens legaat of erfstelling; 	  
d. alle andere verkrijgingen en baten. 	  

2. Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van 
boedelbeschrijving. 	  

3. De stichting mag geen uitkering doen aan een oprichter of een bestuurder. 	  
Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen en beloning 	  
Artikel 4 	 
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van vier 

bestuurders, te weten bestuurder A, bestuurder B, bestuurder C en bestuurder D. 	 
2. De bestuurders worden geschorst door het bestuur. Bestuursleden worden benoemd op de 

wijze zoals bepaald in lid 5 van dit artikel. 	  
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij 
staan niet in een familiaire relatie tot elkaar. 	----- --------- --------- 	  

4. Alleen natuurlijke personen zijn benoembaar tot bestuurslid. ---------- ----- 	---------- 
5. De leden van het bestuur worden in geval van vacatures op de volgende wijze benoemd: 	 

a. Bestuurslid A en C zijn beiden lid van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Broek 
op Langedijk en worden benoemd door de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk 	 
(vrijgemaakt) te Broek op Langedijk. 	  

b. Bestuurslid B en D zijn beiden lid van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Broek - 
op Langedijk en worden benoemd door de kerkenraad van de Christelijke 	 
Gereformeerde Kerk te Broek op Langedijk 	  

6. De bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste vijf jaar. Zij treden af - 
volgens een door het bestuur op te maken rooster. 	  
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Een volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk, doch ten hoogste een maal --- 
herbenoembaar.   
De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de 
plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.   

7. Het bestuurslidmaatschap eindi 
a. door zijn aftreden volgens het eventuele rooster van aftreden; 	  
b. op zijn eigen verzoek door schriftelijk bedanken; 	  
c. door zijn faillisement of zijn surséance van betaling of indien de 	  

schuldsaneringsregeling op hem van toepassing wordt; 	  
d. door onder curatele stelling; 	  
e. door zijn overlijden; 	  
f. door zijn ontslag verleend door het bestuur om gewichtige redenen; 	  
g. door zijn ontslag door de rechtbank op grond van het bepaalde bij de wet; 	  
h. ingeval van bestuurslid A en C wanneer dezen de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) - 

te Broek op Langedijk verlaten of onder censuur geplaatst zijn; 	  
i. ingeval van bestuurslid B en D wanneer dezen de Christelijke Gereformeerde Kerk te - 

Broek op Langedijk verlaten of onder censuur geplaatst zijn. 	  
8. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden, 	 

onder gehoudenheid zo spoedig mogelijk zodanige maatregelen te treffen dat in de 	 
vacature(s) kan worden voorzien. 	  

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

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR 	 
VERTEGENWOORDIG1NG 	 
Artikel 5 	 
1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de 	 

stichting. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van 
zijn taak te doen uitvoeren door commissies zoals bedoeld in artikel 8. 	  

2. Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de stichting voor zover de wet niet 	 
anders bepaalt. De bevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met een ander 	 
bestuurslid. Indien de voorzitter lid is van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Broek - 
op Langedijk dan is het andere bestuurslid lid van de Christelijke Gereformeerde Kerk te 	 
Broek op Langedijk. Indien de voorzitter lid is van de Christelijke Gereformeerde Kerk te - 
Broek op Langedijk dan is het andere bestuurslid lid van de Gereformeerde Kerk 	 
(vrijgemaakt) te Broek op Langedijk. ------------ ------ ------------------------- ------ 	  
Het bestuur is niet bevoegd overeenkomsten aan te gaan tot verkrijging. vervreemding en - 
bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de 	 
stichting zich als borg of hoofdelijk mede schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk - 
maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt, tenzij het 	 
besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders. ----- 	 

4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden. om  de 
stichting binnen de grenzen van die volmacht te 

5. Het bestuur is bevoegd arbeidsovereenkomsten aan te gaan. 



Artikel6 - ------ --------- ---------------- 	------ 	--------- -------------------- ----- ----------- ----------- 
1. Het bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter - 

of een ander bestuurslid zulks gewenst acht. De oproeping tot een vergadering geschiedt -- 
schriftelijk ten minste zeven dagen van tevoren, de dag der oproeping en die ter 	 
vergadering niet meegerekend, onder vermelding van de plaats van de vergadering en de te 
behandelen ondenverpen. 	  

2. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied of onderwerpen aan de orde komen die 
niet bij de oproeping zijn vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn 	 
korter dan zeven dagen, is een geldige besluitvorming van het bestuur niettemin mogelijk, 
mits in de betreffende vergadering alle in functie zijnde bestuurleden aanwezig zijn en 
geen der bestuursleden zich alsdan tegen de besluitvorming verzet. 	  
De bestuursvergadering worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid door een 
door de vergadering aan te wijzen ander bestuurslid. Geldige besluiten kunnen slechts 	 
worden genomen indien ten minste drie van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn. 	  

4. Van elke bestuursvergadering worden notulen gehouden door de secretaris of bij diens 	 
afwezigheid door een daartoe aangewezen bestuurslid . De notulen worden vastgesteld in - 
dezelfde of in een volgende vergadering en ten blijke daarvan door de voorzitter en de 
secretaris van die vergadering ondertekend. 	  

5. Toegang tot de vergadering hebben de bestuursleden alsmede zij die door de ter vergaderin 
aanwezige bestuursleden worden toegelaten. 	  

6. Een bestuurslid kan zich door een door hem schriftelijk gevolmachtigd medebestuurslid ter 
vergadering doen vertegenwoordigen. Een bestuurslid kan ten hoogste één medebestuurslid 
te vergadering vertegenwoordigen. 	  

BESTUURBESLUITVORMING 	 
Artikel 7 	 
I. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in 

functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. 	  
Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of 
vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder 
dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering 
kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten 
omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij 
de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit - 
kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. 

2. Zolang in een vergadering 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 vergaderingen niet in acht genomen. ----------------------------- 	 
Buiten de vergadering kunnen bestuursbesluiten worden genomen, mits alle bestuursleden 
in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brenen en zij allen schriftelijk (of per e- 
mail) hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een 	 
besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle bestuursleden zich 	 
schriftelijk voor het voorstel heeft verklaard.Van een aldus genomen besluit wordt door de 

4 
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secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen 
wordt bewaard. 	  

4. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.-------- ---------- - ---------- --- 
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden 	  
bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte 	 
stemmen. 	  

5. Besluiten: 	  
a. tot het vaststellen van beleidsplannen zoals bedoeld in artikel 9 lid 4; 	  
b. tot het aangaan van overeenkomsten of verrichten van rechtshandelingen, waarmee en 

bedrag van meer dan tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) gemoeid is; 	 
c. tot het wijzigen van de statuten overeenkomstig artikel 11, 	  
kunnen slechts worden genomen met unanimiteit van stemmen, uitgebracht in een 	 
vergadering waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 	 
Is een vergadering, waarin de besluiten zoals in dit lid opgenomen aan de orde komen, niet 
voltallig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan   
twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan 
ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuursledenrechtsgeldig 	 
omtrent de besluiten, zoals deze in de eerste vergadering aan de orde waren, worden 	 
besloten, mits met unanimiteit van de uitgebrachte stemmen. 	  

6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders 
vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. 	  
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 	  

7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 	  
8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering. 	 
INSTELLING VAN COMMISSIE 	 
Artikel 8  
Het bestuur is bevoegd één of meer commissies of stuurgroepen in te stellen welke commissies 
of stuurgroepen zich zullen inzetten voor het verwezenlijken van het doel van de stichting.   
BOEKJAAR EN JAARSTLIKKEN 	 
Artikel 9 	 
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. ------------------------- 
2. De penningmeester sluit per de laatste dag van het boekjaar de boeken van de stichting af - 

en maakt daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf (5) maanden na afloop van 
het boekjaar, een balans en een staat van baten en lasten op over het verstreken boekjaar. 	 
De penningmeester zendt deze stukken voor het einde van de in de voorgaande zin 	 
bedoelde termijn aan alle bestuurders. Voornoemde stukken worden door het bestuur in 	 
een vergadering, te houden binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, vastgesteld 
en ten blijke daarvan door alle bestuurders wordt ondertekend. Vaststelling van de   
jaarstukken door het bestuur strekt het bestuur tot decharge voor hetgeen niet uit de boeken 

3. Het bestuur stelt jaarlijks een begroting op en stelt deze vast voor het komende boekjaar. 
4. Meerjaren (beleids)plannen worden eenmalig en het jaarbeleidsplan met de begroting voor 

het betreffende jaar worden ieder jaar voor raad, advies en goedkeuring voorgelegd aan de 
kerkraden van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Broek op Langedijk en de ----------- 
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Broek op Langedijk. ------------------------------------- 

5 



REGLEMENT-------------- -------------- 	------------------- --------- --------- ---------- 	-------- --- 
Artikel 10 	  
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden - 

geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.-- ------------ 
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. 	  
3. Het bestuur is ten alle tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen. 	 
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 11 

lid 1 van toepassing. 	  
STATUTENWIJZIGING 	 
Artikel 11 	 
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wi z gen na voorafgaande goedkeuring van de 	 

moderamina van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Broek op Langedijk en van de 	 
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt van Broek op Langedijk. 	  

2. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met unanimiteit van de 	 
stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig 
of vertegenwoordigd zijn. 	  
Is een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is niet voltallig, - 
dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet 
later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht 	 
het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuursleden rechtsgeldig omtrent de 
besluiten, zoals deze in de eerste vergadering aan de orde waren, worden besloten, mits 	 
met unanimiteit van de uitgebrachte stemmen. 	  
Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, 
dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde 	 
wijziging, te worden gevoegd. 	  

4. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere - 
bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden. 	  

ONTBINDING EN VEREFFENING 	 
Artikel 12 	 
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. 	  
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 lid 2 van 	 

overeenkomstige toepassing. 	  
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het 	 

liquidatiesaldo vastgesteld. De bestemming van dit saldo dient zoveel mogelijk te worden 
besteed overeenkomstig het doel van de stichting In andere gevallen van ontbinding wordt 
de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld. 	----- --------- 

4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot --- 
ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen. 	  

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting 
gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de --------- 
vereffenaars aangewezen persoon. 	  

7. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk - 



NOTARISSEN 

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. 
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare 	------ 	---------- 

communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt. 	  
Ten slotte verklaarden de comparanten ter uitvoering van deze akte woonplaats te kiezen ten 
kantore van de notaris, bewaarder van deze minuutakte. 	------------- -------------- ----------- 
S LOT 	  
Waarvan akte, in minuut opgemaakt is verleden te Zuid-Scharwoude op de datum in het hoofd 
van deze akte gemeld. 	  
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen 	 
opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard van de inhoud van deze 	 
akte te hebben kennis genomen en met de beperkte voorlezing daarvan in te stemmen. 	 
De identiteit van de bij deze akte betrokken verschenen personen is door mij, notaris, aan de 	 
hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. 	  
Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de 
verschenen personen en vervolgens door mij, notaris. 	  

(Volgt ondertekening) 
UITGEGEVEN_VOOR AFSCHRIFT: 





Broek op Langedijk, 18 oktober 2012 

Van: het bestuur Stichting Hart voor Heerhugowaard 
Aan: notaris rnr. F.M. de Vries 
Betreft: Wijziging Statuten Stichting Hart voor HHW versie dd. december 2010 

Het bestuur van de Stichting Hart voor Heerhugowaard heeft in haar vergadering dd. 8 
oktober 2012 de onderstaande wijzigingen van de statuten vastgesteld. Genoemde wijzigingen 
zijn in overleg met de kerkenraden in Langedijk tot stand gekomen. 

1) De eerste wijziging betreft artikel 4 lid 5a en 5b, waar het gaat om het benoemen van de 
bestuursleden door de kerkenraden. 
Art. 4 lid 5 luidt thans: " De leden van het bestuur worden in geval van vacatures op de 
volgende wijze benoemd: 
a. Bestuurslid A en C zijn beiden lid van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Broek op 
Langedijk en worden voor de eerste maal benoemd door de kerkenraad van de 
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Broek op Langedijk. 
b. Bestuurslid B en D zijn beiden lid van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Broek op 
Langedijk en worden voor de eerste maal benoemd door de kerkenraad van de 
Christelijke Gereformeerde Kerk te Broek op Langedijk. 

De wijziging van art. 4 lid 5 betreft: het doorhalen van de woorden "voor de eerste maal". 
Daarmee wordt aangegeven dat de kerkenraden altijd de nieuwe bestuursleden benoemen, op 
voordracht van het bestuur. 

2) De tweede wijziging betreft artikel 9 lid 4, waar het gaat om het jaarlijks rapporteren aan 
de kerkenraden: 
Art. 9 lid 4 luidt thans: "4. Tevens stelt het bestuur jaarlijks de plannen vast voor het beleid. 
Het bestuur kan eveneens meerjaren (beleids)plannen opmaken en vaststellen voor een reeks 
van jaren. Het jaarbeleidsplan wordt ieder jaar voor raad en advies voorgelegd aan de 
kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Broek op Langedijk en de 
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Broek op Langedijk. 

Lid 4 gaat als vo1gt luiden: 
"Meerjaren (beleids)plannen worden eenmalig en het jaarbeleidsplan met de begroting voor 
het betreffende jaar worden ieder jaar voor raad, advies en goedkeuring voorgelegd aan de 
kerkenraden van de CGK en GKV van Broek op Langedijk". 
Daarmee wordt expliciet aangeven dat de kerkenraden de door het bestuur voorgelegde 
jaarplannen en begroting van hun goedkeuring voorzien. 

Voor akkoord: 

Namens de stichting Hart voorJJerhg 
voorzitter 	 penningmeester 
J.W. Gunnink 	 C. van der Spek 



Namens de Gerefoimeerde kerk vrijgemaakt 
11. van Veen 
preses 

Namens de Christelijk Gereformeerde kerk 
F. Meijer Louw 
preses 	 scrib 

F. Veldman 
scriba 
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