Protestantse Gemeente Beusichem-Zoelmond
Reglement Fonds Instandhouding Predikantsplaats
Zoals vastgesteld door de Kerkenraad in de vergadering van 5 juli 2016.

Artikel 1

Definities

Beleggingsstatuut
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Fonds
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Artikel 2

het beleggingsstatuut van het Fonds, zoals vastgesteld door de
Kerkenraad en zoals het van tijd tot tijd luidt. Het
Beleggingsstatuut maakt een integraal onderdeel uit van dit
Reglement en wordt geacht er woordelijk in te zijn opgenomen.
het College van Kerkrentmeesters van de Gemeente
het Fonds Instandhouding Predikantsplaats van de Gemeente
de Protestantste Gemeente Beusichem-Zoelmond
de kerkenraad van de Gemeente
het onderhavige Regelement van het Fonds, zoals vastgesteld
door de Kerkenraad en zoals het van tijd tot tijd luidt

Doel

Het Fonds heeft tot doel geldmiddelen bijeen te brengen waaruit een zodanige
inkomstenstroom kan worden gecreëerd, zodat daaruit een eventueel tekort in de
dekking voor het salaris van de predikant van de Gemeente kan worden betaald.
Het uitgangspunt is daarbij dat binnen de Gemeente een predikantsplaats voor ten
minste 0,8FTE behouden blijft.
Artikel 3

Vermogen

3.1

Het vermogen van de Fonds bestaat uit:
- schenkingen;
- legaten; en
- al hetgeen door belegging of wederbelegging wordt verkregen.

3.2

De Kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het beheer van het vermogen van
het Fonds. Het dagelijkse beheer van het vermogen van het Fonds vindt plaats
door het CvK, overeenkomstig het bepaalde in het Beleggingsstatuut.

3.3

Indien op enig moment na 1 januari 2030 het vermogen van het Fonds minder
bedraagt dan EUR 50.000 (of een zodanig ander bedrag dat in redelijkheid het
Fonds niet langer in stand kan worden gehouden) is de Kerkenraad bevoegd met
algemene stemmen in een vergadering waarin de voltallige Kerkenraad aanwezig
of vertegenwoordigd is, na voorafgaand advies ingewonnen te hebben van het
CvK, te besluiten het Fonds op te heffen en het vermogen van het Fonds toe te
voegen aan de algemene middelen van de Gemeente of haar rechtsopvolger
onder algemene titel.

Artikel 4

Bestedingen

4.1

De financiële middelen van het Fonds zullen worden besteed uitsluitend in
overeenstemming met de doelstelling van het Fonds zoals opgenomen in artikel 2
van dit Reglement.

4.2

Indien in enig jaar sprake is van een tekort in de dekking van de kosten van de
Gemeente, kan de Kerkenraad besluiten dit tekort, voor zover het ziet op het
salaris van de predikant van de Gemeente, dan wel de daarmee direct of indirect
samenhangende kosten, te betalen uit de financiële middelen van het Fonds.
Daarbij dient de Kerkenraad eerst na te gaan of er andere mogelijkheden zijn dit
tekort te voldoen.

Artikel 5

Verslag

Jaarlijks binnen vijf maanden na het einde van het kalanderjaar maakt de Kerkenraad
een opstelling van het vermogen van het Fonds per het einde van het betreffende
kalenderjaar en een staat van baten en lasten over het voorgaande kalanderjaar en legt
dit voor een ieder ter inzage ten kantore van de Gemeente. De verslaggevingsstukken
worden teven gepubliceerd op de website van de Gemeente.
Artikel 6

Aanpassen Reglement

Aanpassing en herziening van dit Reglement kan plaatsvinden krachtens besluit van de
Kerkenraad met algemene stemmen in een vergadering waarin de voltallige Kerkenraad
aanwezig of vertegenwoordigd is, na voorafgaand advies ingewonnen te hebben bij het
CvK .

