
STATUUT INTERKELIJKE WERKGROEP APOSTOLAAT 
 
NAAM EN ZETEL  
 
Artikel 1.  
1. De informele vereniging draagt de naam: Interkerkelijke Werkgroep Apostolaat, 

afgekort IWA, in dit Statuut genoemd: de werkgroep.  
2. De werkgroep is gevestigd te Hoorn.  
3. De werkgroep is opgericht op tien februari negentienhonderd achtennegentig. Met een 
voorgeschiedenis vanaf negentienhonderd zesentachtig als Werkgroep Evangelisatie en 
Apostolaat. 
 
GRONDSLAG  
 
Artikel 2.  
De werkgroep heeft een Christelijke grondslag waarvan het handelen is omschreven in de 
Bijbel in Mattheüs 25: 31-45, de werken van barmhartigheid.  
 
DOEL EN WERKWIJZE  
 
Artikel 3.  
De werkgroep stelt zich ten doel middels acties de minderbedeelden in de gemeente Hoorn 
met de christelijke feesten te verrassen met bijvoorbeeld een Kerstpakket.  
 
Artikel 4.  
De werkgroep tracht haar doel te bereiken door:  
a. het samenwerken met Christelijke kerken, kerkelijke instellingen en daarmee vergelijkbare 
organisaties;  
b. het verwerven van fondsen en andere middelen;  
c. het beleggen van vergaderingen en het nemen van organisatorische maatregelen;  
d. alle andere wettige middelen die bevorderlijk zijn voor het bereiken van het doel.  
 
LEDEN/BEGUNSTIGERS  
 
Artikel 5.  
De werkgroep kent leden, zijnde afgevaardigden van de aangesloten kerkgenootschappen.  
 
Artikel 6.  

Leden zijn natuurlijke personen, die blijk hebben gegeven in te stemmen met grondslag en 
het doel van de werkgroep. 
 
Artikel 7.  

Het lidmaatschap eindigt door:  
a. overlijden;  
b. opzegging door het lid of de kerkelijke groepering waardoor het lid is afgevaardigd. 
 
BEGUNSTIGERS  
 
Artikel 8.  
1. Begunstigers van de werkgroep zijn de bij de werkgroep aangesloten christelijk-kerkelijke 
groeperingen (diaconieën en parochiële charitatieve instellingen (PCI)), en natuurlijke 
personen of rechtspersonen die de werkgroep financieel of materieel wensen te steunen.  
2. Begunstigers, zijnde bij de werkgroep aangesloten christelijk-kerkelijke groeperingen, 
hebben naast het leveren van een financiële bijdrage de mogelijkheid een afgevaardigde(n) 
in de werkgroep aan te wijzen.  



 
ORGANEN EN ORGANISATIE  

 
Artikel 9.  
De werkgroep kent als enige orgaan de werkgroep, tevens zijnde de ledenraad.  
 
Artikel 10.  
1. De werkgroep is in de zin van de Wet het hoogste bestuurlijke orgaan. De werkgroep 
bestaat uit afgevaardigden van de bij de werkgroep aangesloten kerkelijke groeperingen.  
2. De afvaardiging geschiedt voor onbepaalde tijd. 
 
LEDENRAAD  
 
Artikel 11.  

1. De werkgroep is tevens de ledenraad.  
2. De werkgroep/ledenraad heeft de volgende bevoegdheden:  
a. het jaarplan en de begroting (op hoofdlijnen) vast te stellen  
b. het vaststellen van het jaarverslag en het goedkeuren van de jaarrekening 
c. het benoemen van de kascommissie;  
d. het vaststellen van de meerjarenstrategie en meerjarenbegroting van de werkgroep;  
e. het vaststellen respectievelijk wijzigen van het Statuut, het Huishoudelijk Reglement, het 
vierjarig beleidsplan.  
f. het ontbinden van de werkgroep, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 24 en 
25 van dit Statuut.  
 
Artikel 12.  

1. De werkgroep cq ledenraad vergadert ten minste driemaal per jaar.  
2. De vergaderingen staan onder leiding van een voorzitter, die door en uit de 
werkgroep/ledenraad wordt benoemd.  
3. Van het behandelde in een werkgroep/ledenraadsvergadering wordt een verslag gemaakt. 
 
Artikel 13.  
1. Voor elke vergadering van de werkgroep/ledenraad wordt de concept-agenda ten minste 
één week van tevoren door de secretaris toegezonden. 
 
DE LEDENRAAD - STEMMINGEN  
 
Artikel 14.  

1. Bij stemmingen in de werkgroep/ledenraad heeft ieder lid van de Ledenraad één stem. De 
Ledenraad kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen, met ten minste een meerderheid van 
stemmen, indien ten minste de meerderheid van het aantal mogelijk aanwezige 
stemgerechtigde leden aanwezig is.  
2. Blanco stemmen zijn geen geldig uitgebrachte stemmen.  
 
HET BESTUUR  
 
Artikel 15.  
1. De dagelijkse bestuurlijke leiding berust bij de werkgroep. 
2. De werkgroep/ledenraad benoemt het Dagelijks Bestuur, bestaande uit de voorzitter, de 
secretaris en de penningmeester.   
3. Bij vacatures blijft de werkgroep/ledenraad zoeken naar opvolgers namens de 
aangesloten kerkelijke groeperingen. 
4. De gang van zaken wordt bij Huishoudelijk Reglement nader uitgewerkt.  
 
Artikel 16.  



1. Alle geldmiddelen van de werkgroep worden beheerd door de werkgroep. 
2. De middelen van de werkgroep bestaan uit:  
a. bijdragen van begunstigers;  
b. schenkingen, legaten en erfstellingen. Erfstellingen mogen niet anders worden aanvaard 
dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving;  
C alle andere wettige baten.  
 
BOEKJAAR, JAARREKENING EN BEGROTING  
 
Artikel 17.  

Het boekjaar van de werkgroep valt samen met het kalenderjaar.  
 
Artikel 18.  
1. De werkgroep brengt jaarlijks een jaaroverzicht uit over de gang van zaken in de 
werkgroep en over het gevoerde beleid.  
2. De werkgroep stelt de jaarrekening bestaande uit de staat van baten en lasten met een 
toelichting vast.  
3. De jaarrekening dient te zijn voorzien van een schriftelijke verklaring van de 
kascommissie.  
4. Goedkeuring van de jaarrekening strekt tot decharge van penningmeester voor het 
gevoerde financiële beheer.  
 
Artikel 19. 
In de najaarsvergadering komt de begroting met toelichting en de beleidsvoornemens 
(jaarplan) voor het daaropvolgende jaar ter vaststelling aan de orde. 
 
VERTEGENWOORDIGING  
 
Artikel 20.  
De werkgroep wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:  
- het dagelijks bestuur van de werkgroep;  
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN REGLEMENTEN  
 
Artikel 21.  
De werkgroep/ledenraad stelt een Huishoudelijk Reglement vast waarin de deelnemende 
kerkelijke groeperingen worden genoemd.  
 
GESCHILLEN/ ONVOORZIEN  
 
Artikel 22.  
De werkgroep/ledenraad beslist over geschillen bij de uitleg van het Statuut, de reglementen 
en besluiten die door hem zijn vastgesteld.  
 
WIJZIGING STATUUT  
 
Artikel 23.  
1. In dit Statuut kan geen wijziging worden aangebracht, dan door een besluit van de 
werkgroep/ledenraad, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat in die vergadering een 
wijziging van het Statuut zal worden voorgesteld.  
2. De artikelen 2 en 3 van het Statuut en deze zin mogen nimmer worden gewijzigd.  
3. Een voorstel tot wijziging van het Statuut wordt door de werkgroep op de agenda van de 
vergadering geplaatst.   



4. Een besluit tot wijziging van het Statuut kan worden genomen met een meerderheid van 
ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, waarin ten minste twee/derde 
van de afgevaardigden aanwezig is.  
 
ONTBINDING  
 
Artikel 24. 
1. De werkgroep kan te allen tijde worden ontbonden, wanneer op een uitsluitend voor dat 
doel op een termijn van ten minste twee maanden bijeengeroepen vergadering daartoe 
wordt besloten.  
2. Bij de concept-agenda voor die vergadering wordt een gemotiveerd voorstel tot ontbinding 
gevoegd.  
3. Het besluit tot ontbinding behoeft ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte 
stemmen in een werkgroep/ledenraadsvergadering.  
 
Artikel 25.  
1. Het Dagelijks Bestuur treedt na de ontbinding op als vereffenaar van de werkgroep, tenzij 
één of meer anderen als vereffenaar wordt(en) benoemd.  
2. Bij besluit tot ontbinding of opheffing wordt het batig liquidatiesaldo besteed ten behoeve 
van een ANBI met een soortgelijke doelstelling (1).  
 
Aldus vastgesteld in haar vergadering van 30 april 2018. 
 

Voorzitter H Talma  



De werkgroep wordt door de volgende kerkelijke groeperingen gevormd: 
-Het Leger des Heils, korps Bovenkarspel, met als afgevaardigden: 
 -mevr. J. Schramm 
 -mevr. luitenant D. Koffeman 
-De Matteüsparochie Hoorn e.o., de PCI, met als afgevaardigden: 
 -dhr. R. Melis, tevens secretaris 
 -dhr. G. Vlaming, tevens penningmeester 
-De PG Hoorn-Zwaag-Blokker, met als afgevaardigden: 
 -mevr. M. Ebbink 
 -mevr. T. Tichelaar 
 -dhr. H. Talma, tevens voorzitter 
-De Nederlands Gereformeerde Kerk met als afgevaardigde 
 -dhr. D. Oudshoorn 
-De Evangelisch Lutherse Gemeente met als afgevaardigde 
 -vacant 
-Pinkstergemeente de Brug met als afgevaardigde 
 -vacant 
(-De Christelijk Gereformeerde Kerk (alleen zomerposter) met als afgevaardigde 
 -vacant) 
 
 
1. Bij besluit tot ontbinding of opheffing wordt het batig liquidatiesaldo verdeeld over de 
deelnemende kerken (ANBI) na rato van de financiële inbreng van die kerken over het 
volledige laatste boekjaar. 
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