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Statuut Praktijkcentrum Gereformeerde Kerken
Artikel 1 – instelling en doelstelling
1.1
Het ‘Praktijkcentrum Gereformeerde Kerken’ is een zelfstandig onderdeel van de Gereformeerde
Kerken in Nederland conform artikel 5 van dit statuut.
1.2
Het praktijkcentrum heeft primair tot doel de kerken te ondersteunen op het gebied van de kerkelijke handelingspraktijk, praktijkgericht onderzoek, kennisverwerving en dienstverlening.
1.3
Het praktijkcentrum kan haar activiteiten mede ter beschikking stellen van andere kerkgenootschappen, organisaties, instellingen of personen.
Artikel 2 – samenwerking
2.1
Het praktijkcentrum werkt samen met de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland, gevestigd te Kampen, en de stichting Gereformeerde Hogeschool, gevestigd te
Zwolle.
2.2
Institutionele samenwerking met andere kerkgenootschappen, organisaties, instellingen of personen kan plaats vinden op basis van daartoe te sluiten samenwerkingsovereenkomsten. Deze
behoeven de goedkeuring van het bestuur en dienen bij te dragen aan de verwezenlijking van de
doelstelling.
Artikel 3 – grondslag en binding
3.1
Het praktijkcentrum heeft als grondslag voor haar handelen de Bijbel en de gereformeerde belijdenisgeschriften.
3.2
Het bestuur, de directeur en de medewerkers van het praktijkcentrum weten zich in hun intern en
extern functioneren aan de grondslag gebonden.
Artikel 4 – identiteit en loyaliteit
4.1
Het bestuur, de directeur en de medewerkers onderschrijven van harte de gereformeerde identiteit
van het praktijkcentrum.
4.2
Zij erkennen dat een leef- en handelwijze in overeenstemming met deze identiteit van hen mag worden verwacht en een voorwaarde is voor het goed functioneren van het praktijkcentrum.
4.3
Zij stemmen er mee in dat een wezenlijke wijziging in gedrag of houding tegenover de identiteit van
het praktijkcentrum of het schenden van voorschriften of afspraken dienaangaande, aanleiding kan
geven tot het (doen) beëindigen van de bestuurs- of arbeidsrelatie met het praktijkcentrum.
Artikel 5 – rechtspersoonlijkheid en statuut
5.1
Krachtens besluit van de generale synode van Ede 2014 is het praktijkcentrum een zelfstandig
onderdeel van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Als zodanig bezit het rechtspersoonlijkheid in de zin van art. 2:2 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
5.2
De inrichting en de handelingspraktijk van het praktijkcentrum worden beheerst door dit statuut
en de nadere uitvoeringsregelingen.
5.3
Dit statuut en de nadere uitvoeringsregelingen van het praktijkcentrum vormen tezamen het
statuut in de zin van art. 2:2 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 6 – vestiging
Het praktijkcentrum is gevestigd te Zwolle.
Artikel 7 - begrippen
In dit statuut worden de volgende (verkorte) begrippen gehanteerd:
a.
het praktijkcentrum: het ‘Praktijkcentrum Gereformeerde Kerken’.
b.
de kerken of de Gereformeerde Kerken: de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt);
c.
de generale synode: de generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland;
d.
de Theologische Universiteit: de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland;
e.
de Gereformeerde Hogeschool: de stichting Gereformeerde Hogeschool.
Artikel 8 – bestuur en directie
8.1
Het bestuur is belast met het algemeen en financieel beleid van het praktijkcentrum en het toezicht op de realisering van de doelstelling.
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8.2

De directeur is belast met de dagelijkse leiding van het praktijkcentrum in overeenstemming met
artikel 13 van dit statuut.

Artikel 9 – samenstelling bestuur
9.1
Het bestuur van het praktijkcentrum bestaat uit vier leden.
9.2
De generale synode benoemt twee leden van het bestuur vanuit de kerken, waarvan één met financiële expertise.
9.3
De generale synode geeft mandaat aan het college van bestuur van de Theologische Universiteit
tot benoeming van een lid van het bestuur vanuit de Theologische Universiteit.
9.4
De generale synode geeft mandaat aan het college van bestuur van de Gereformeerde Hogeschool
tot benoeming van een lid van het bestuur vanuit de Gereformeerde Hogeschool.
9.5
Het bestuur verdeelt onderling de taken van voorzitter, secretaris en penningmeester.
Artikel 10 – lidmaatschap bestuur
10.1
De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van drie jaar.
10.2
Als voorwaarde voor benoeming tot lid van het bestuur geldt dat men belijdend lid moet zijn in
volle rechten van één van de Gereformeerde Kerken in Nederland of van één van de kerken waarvan de generale synode heeft uitgesproken dat deze te herkennen zijn als kerken van Jezus Christus die zich onderwerpen aan Gods Woord en zich gebonden weten aan de gereformeerde belijdenissen. Indien een lid van het bestuur niet langer aan deze benoemingsvoorwaarde voldoet,
dient hij het bestuur en de benoemende instantie hiervan onverwijld in kennis te stellen. Het niet
langer voldoen aan deze benoemingsvoorwaarde brengt mee dat de benoeming als lid van het bestuur van rechtswege eindigt.
10.3
Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door:
a. het verstrijken van de benoemingsperiode van drie jaar;
b. tussentijdse intrekking van de benoeming door de benoemende instantie wegens gewichtige
redenen;
c. schriftelijk bedanken door het lid van het bestuur;
d. het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen of het overlijden van het lid van het bestuur;
e. het niet langer voldoen aan de voorwaarde als gesteld in artikel 10.2.
10.4
Na het verstrijken van de benoemingsperiode als bedoeld in artikel 10.1 is tweemaal herbenoeming door de benoemende instantie volgens artikel 9 mogelijk.
Artikel 11 – taken van het bestuur
11.1
Het bestuur is belast met:
a. het bepalen en vaststellen van het algemeen beleid;
b. het toezicht op de realisering van de doelstelling;
c. het bepalen en vaststellen van het financieel beleid;
d. het toezicht op het financieel beheer.
e.
het vaststellen van het directiestatuut.
11.2
Het bestuur legt van het gevoerde algemeen beleid en beheer en van het uitgeoefende toezicht
verantwoording af aan iedere gewone generale synode, met inachtneming van het bepaalde in dit
statuut.
Artikel 12 – mandaat van het bestuur
12.1
Het bestuur is namens de generale synode gemandateerd tot het nemen van alle besluiten die
voortvloeien uit de taakstelling in artikel 11, gedurende de periode tussen twee generale synodes.
12.2
Het bestuur is niet gemandateerd om zonder toestemming van de Theologische Universiteit en de
Gereformeerde Hogeschool besluiten te nemen die afwijken van het door de generale synode
vastgestelde algemeen, financieel en personeelsbeleid en die implicaties hebben voor deze instellingen.
Artikel 13 – directeur
De directeur is belast met:
a.
de directe verantwoordelijkheid voor de reguliere voortgang van alle activiteiten van het praktijkcentrum;
b.
het zorg dragen voor de continuïteit van de organisatie;
c.
het uitvoeren van het financieel beheer;
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d.
e.

het voorbereiden van het financieel beleid ten behoeve van het bestuur;
het uitvoeren van alle taken en bevoegdheden die het bestuur aan de directeur opdraagt.

Artikel 14 - vertegenwoordiging
14.1
Het bestuur vertegenwoordigt het praktijkcentrum in en buiten rechte.
14.2
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en secretaris tezamen of
de voorzitter en penningmeester tezamen.
14.3
Het bestuur kan de directeur machtigen tot het uitoefenen van vertegenwoordigingsbevoegdheid
namens het praktijkcentrum binnen nader te bepalen grenzen.
Artikel 15 – financiële middelen
15.1
Het praktijkcentrum ontvangt haar reguliere inkomsten uit:
a. vergoedingen voor dienstverlening;
b. budget dat wordt beschikbaar gesteld door de participerende instellingen;
c. quota vanuit de kerken.
15.2
Het praktijkcentrum kan bijzondere baten ontvangen uit:
a. extern verworven subsidies en donaties;
b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
c. andere verkrijgingen en baten.
Artikel 16 – financieel beleid en beheer
16.1
Het boekjaar van het praktijkcentrum is gelijk aan het kalenderjaar.
16.2
Het bestuur stelt driejaarlijks ten behoeve van de generale synode een meerjarenbeleidsplan en
een meerjarenbegroting op.
16.3
De generale synode keurt het meerjarenbeleidsplan goed en stelt telkens voor een periode van
drie jaren het voor het praktijkcentrum jaarlijks beschikbare budget vanuit de quota van de kerken vast.
16.4
Het bestuur stelt jaarlijks vóór 1 november een jaarbeleidsplan en jaarbegroting voor het komende boekjaar vast en brengt deze ter kennis van het generale deputaatschap Financiën & Beheer.
Het jaarbeleidsplan en de jaarbegroting behoeven de instemming van de colleges van bestuur van
de Theologische Universiteit en van de Gereformeerde Hogeschool.
16.5
Het bestuur stelt jaarlijks vóór 1 mei na controle door een externe deskundige het jaarverslag en
de jaarrekening van het afgelopen boekjaar vast en brengt deze ter kennis van het generale deputaatschap Financiën & Beheer. Het jaarverslag en de jaarrekening behoeven de instemming van de
colleges van bestuur van de Theologische Universiteit en van de Gereformeerde Hogeschool.
16.6
Geraamde uitgaven die in een boekjaar niet zijn gerealiseerd, kunnen worden toegevoegd aan de
algemene reserve, zulks in overleg met het generale deputaatschap Financiën & Beheer. Overschrijdingen van het budget over enig jaar kunnen worden gecompenseerd ten laste van de algemene reserve.
16.7
Het bestuur draagt zorg voor een solide beleid en beheer betreffende reserves en voorzieningen.
16.8
Het bestuur legt van het gevoerde financieel beleid en beheer en van het uitgeoefende financieel
toezicht verantwoording af aan iedere gewone generale synode, met inachtneming van het bepaalde in dit statuut.
Artikel 17 – beëindiging samenwerking
17.1
De Theologische Universiteit en de Gereformeerde Hogeschool zijn ieder voor zich bevoegd tot
beëindiging van de samenwerking met het praktijkcentrum indien deze samenwerking niet langer
bijdraagt tot verwezenlijking van hun eigen doelstellingen. Een dergelijke beëindiging kan slechts
plaatsvinden met inachtneming van een termijn van drie maanden nadat het voornemen hiertoe
schriftelijk aan het bestuur is bekend gemaakt.
17.2
Indien het praktijkcentrum in staat van faillissement wordt verklaard, haar goederen geheel of
gedeeltelijk in beslag worden genomen of anderszins sprake is van een situatie waarin zij haar financiële verplichtingen blijvend niet meer kan nakomen, eindigt de samenwerking met de Theologische Universiteit en de Gereformeerde Hogeschool van rechtswege.
17.3. Indien het praktijkcentrum wordt opgeheven om andere redenen dan vermeld in 17.2, vloeit een
eventueel batig saldo en geoormerkte reserves terug naar een instelling vallend onder de GKvkoepel.
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Artikel 18 – geschillen
18.1
Indien sprake is van een geschil binnen het bestuur of tussen het praktijkcentrum en/of de Theologische Universiteit en/of de Gereformeerde Hogeschool aangaande het functioneren van het
praktijkcentrum wordt dit geschil, met uitsluiting van de burgerlijke rechter, ter beslissing voorgelegd aan een college van drie bindend adviseurs.
18.2
Voor een bindend adviseur gelden dezelfde benoembaarheidsvereisten als voor een lid van het
bestuur volgens artikel 10.2.
Artikel 19 – reglement
19.1
Het bestuur stelt een reglement vast dat voorziet in de vereiste nadere uitvoeringsbepalingen die
niet in dit statuut zijn vervat.
19.2
Het reglement mag niet in strijd zijn met dit statuut.
19.3
Het bestuur is te allen tijde bevoegd tot wijziging van het reglement.
19.4
Wijzigingen van het reglement worden door het bestuur ter kennis gebracht van de generale synode en van de colleges van bestuur van de Theologische Universiteit en van de Gereformeerde
Hogeschool.
Artikel 20 – vaststelling en wijziging statuut
20.1
Dit statuut heeft de instemming van de colleges van bestuur van de Theologische Universiteit en
van de Gereformeerde Hogeschool.
20.2
Dit statuut is vastgesteld door de generale synode van Ede 2014.
20.3
Dit statuut kan door een generale synode op voorstel van het bestuur worden gewijzigd.
Artikel 21 – inwerkingtreding statuut
Dit statuut treedt in werking per 1 januari 2014.
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