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Artikel 1, NAAM 

Er bestaat te ………….…… een Vrouw tot Vrouwkring, genaamd "………………..". 

 

Artikel 2, VISIE, MISSIE EN KERNWAARDEN 

Visie - De tijd  waarin  we  leven  vraagt  om  toerusting  vanuit  de  Bijbel,  zodat  vrouwen  hun  

plaats  in gezin, kerk en samenleving kunnen innemen. 

Missie - Vrouw tot Vrouw  wil  vrouwen,  zowel  leden van kringen als  niet-leden,  toerusten vanuit  

de  Bijbel,  het  Woord  van  God.  We  spelen  hierbij  in  op  nieuwe  ontwikkelingen in  de 

maatschappijen   de   verschillende   levensfasen   en   behoeften   van   de   vrouwen   binnen 

Gereformeerde Bondsgemeenten. 

Vanuit onze visie en missie werken we vanuit de volgende kernwaarden: 

 Bijbels 

De Bijbel is het richtsnoer voor ons handelen. Al onze uitingen en ontmoetingen worden daardoor 

gestempeld en sluiten aan bij het gereformeerd belijden. Ontwikkelingen in de maatschappij  

bekijken  we  vanuit  Bijbels  perspectief. Wat  de  Bijbel  zegt, zal  dan  ook leidend zijn bij de vorming 

en toerusting van vrouwen om hun plaats als christen in deze wereld te vervullen en zo een 

voorbeeld voor hun omgeving te zijn.  

 Verbindend  

De verbindende rol van de Hervormde Vrouwenbond heeft altijd centraal gestaan. We willen 

vrouwen verbinden aan het Woord van Goden met elkaar, door hen samen te brengen op een kring 

of bijeenkomstwaar de Bijbel centraal staat. Als Vrouwenbond verdiepen we ons in onze leden en 

doelgroepen. We zoeken kennis als we die zelf niet hebben, we delen kennis als anderen die niet 

hebben. Het zoeken van verbinding met andere christelijke organisaties is een belangrijk onderdeel 

van ons werk. We beseffen dat we elkaar nodig hebben en samen meer kunnen bereiken. 

 Professioneel 

Wat we doen, doen we goed. We zorgen ervoor dat onze uitingen en bijeenkomsten een 

professionele en eigentijdse uitstraling hebben. Onze werkhouding is professioneel en dat betekent 

onder meer dat we kritisch kijken naar ons eigen functioneren, open staan voor feedback,  blijven  

leren  en  verbeteren.  In  onze  communicatie  zijn  we  open,  helder  en zorgvuldig. Leden en 

samenwerkingspartners kunnen erop vertrouwen dat we afspraken nakomen. We zijn een financieel 

gezonde vereniging. Deze vereniging heeft tot grondslag Gods onfeilbaar Woord en de daarop 

gegronde Drie Formulieren van Enigheid, zoals die in 1618-1619 door de Dordtse Synode zijn 

vastgesteld. 

 

Artikel 3, MIDDELEN 

Middelen om dit doel te bereiken zijn: 

1. Bespreking van Gods Woord, belijdenisgeschriften en de kerkgeschiedenis. 

2. Behandeling van maatschappelijke onderwerpen, gezien in het licht van de Bijbel. 

3. Het werven van leden voor de vereniging. 

4. Het beleggen van bijeenkomsten enz. 

5. Alle andere wettige middelen, zolang die niet in strijd zijn met visie, missie en kernwaarden. 

 

Artikel 4, LEDEN 

Leden kunnen zijn vrouwen die instemmen met de visie, missie en kernwaarden van de vereniging. 

Eens per jaar, in de maand ……, wordt de ledenvergadering gehouden. 

 

Artikel 5, BEËINDIGING LIDMAATSCHAP 

Het lidmaatschap eindigt door: 
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1. Bedanken 

2. Handelingen die in strijd zijn met artikel 2 van dit reglement en indien herhaalde 

waarschuwingen van het bestuur niet baten. 

3. Weigering om aan de geldelijke verplichtingen te voldoen. 

4. Royement, indien iemand zonder wettige redenen gedurende …. maanden verzuimd heeft de 

vergadering te bezoeken. 

5. Overlijden. 

 

Artikel 6, BESTUUR/STUURGROEP 

Bestuursleden dienen schriftelijk in te stemmen met visie, missie en kernwaarden van Vrouw tot 

Vrouw. Het bestuur bestaat uit minstens 3 leden: voorzitter, secretaris, penningmeester.  

OF 

De stuurgroep bestaat uit minstens 3 leden, waarvan er een als contactpersoon aangewezen wordt 

voor de landelijk vereniging. 

Hieronder verder beschrijven hoe volgende punten vorm gegeven worden: 

 Hoelang hebben bestuursleden/stuurgroepleden zitting? Rooster van aftreden en 

herkiesbaarheid? 

 Hoe worden bestuursleden/stuurgroepleden benoemd/gekozen? 

 Hoe wordt er gestemd? 

 Aantal bestuursvergaderingen 

 Aantal bijeenkomsten van de kring per jaar. 

 

Artikel 7, STEMMEN 

De stemmingen geschieden over personen schriftelijk en over zaken mondeling. 

De volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen beslist. (De helft + 1) Bij staken van 

stemmen over personen is de oudste in jaren gekozen, als het over zaken gaat, wordt het voorstel als 

verworpen beschouwd. 

 

Artikel 8, TAKEN 

De voorzitter heeft de algemene leiding. 

De secretaris houdt de notulen, voert de correspondentie, zorgt voor een rooster van de 

werkzaamheden, brengt jaarlijks verslag uit van de verenigingsarbeid en zorgt voor het archief. 

De penningmeester zorgt voor het innen van de contributie en andere inkomsten, het beheer van de 

kas en brengt jaarlijks een financieel verslag uit. Zij doet geen uitgaven boven ……. (een bepaald 

bedrag noemen) zonder goedkeuring van het bestuur. 

De algemeen adjunct vervangt een afwezig bestuurslid. 

OF 

De stuurgroep verdeelt de taken onderling. 

 

Artikel 9, FINANCIËN 

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 

1. Contributie van de leden (hoogte ervan wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld). 

2. Giften of collecten. 

3. Jaarlijkse bijdragen van begunstigers. 

Voor de jaarvergadering wordt een kascontrolecommissie van 2 leden benoemd tot nazien van 

boeken en bescheiden van de penningmeester. 
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SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 10 

Artikel 2 en dit artikel kunnen niet worden gewijzigd. Deze artikelen dienen ongewijzigd opgenomen 

te worden in het plaatselijk reglement van de vereniging. De overige artikelen kunnen gewijzigd 

worden met minstens 2/3 van de uitgebrachte stemmen. 

 

Artikel 11 

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur/stuurgroep. 

 

Artikel 12 

De vereniging kan ontbonden worden bij besluit van minstens … van de aanwezige leden.  

Voor overblijvende goederen en/of baten wordt in overleg met de leden een bestemming gevonden. 

 

 

Aldus vastgesteld op de ledenvergadering van ………….. te ……………………….. 

 


