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Artikel 1. Doelstelling en strekking
Deze statuten zijn een nadere detaillering van de Kerkorde van de Europees Continentale Broeder-Uniteit
voor de regio Nederland.
Artikel 2. Naam Zetel en Bestuur
1) De Centrale Raad, hierna te noemen CR, is het overleg-, advies- en besluitorgaan van de Evangelische
Broedergemeente Nederland, hierna te noemen EBGN, zijnde een regio als bedoeld in Artikel 1002,3
van de Kerkorde van de Europees Continentale Broeder-Uniteit.
2) De CR is gevestigd te Zeist.
3) De CR kent een ledenvergadering en een moderamen.
Artikel 3. Taken
1) De CR maakt de gemeenten, diasporagroepen en andere instellingen bewust van hun pastorale,
missionaire, diaconale en financiële verantwoordelijkheden en stimuleert hun in het uitvoeren van deze
verantwoordelijkheden.
2) De CR is een platform waar de gemeenten, diasporagroepen en landelijke organen van de EBGN hun
gezamenlijke visie ontwikkelen.
3) De CR zal de belangen van de EBGN in het geheel van de Europees-Continentale Provincie ter sprake
brengen.
4) In de Centrale Raad worden bindende afspraken tussen de gemeenten en instellingen van de EBGN
vastgelegd.
5) De Centrale Raad adviseert het PB aangaande vragen en behoeften van de EBGN.
6) Jaarlijks wordt een landelijke studie- c.q. bezinningsdag gehouden.
Artikel 4. Lidmaatschap
1) Leden van de CR zijn:
a) Twee vertegenwoordigers per gemeente (één lid van de Oudstenraad en één van de
synodeafgevaardigden);
b) Twee vertegenwoordigers van de diasporawerkgroepen (aangewezen door de Raad voor Diaspora);
c) Een vertegenwoordiger van de predikanten (aangewezen door het predikantenberaad);
d) Een vertegenwoordiger van elk van de volgende landelijke organen: jeugdraad, Centrale
Vrouwenraad, Centrale Broederraad en het Zeister Zendingsgenootschap;
e) Een vertegenwoordiger van de financiële commissie van de EBGN.
f) De voorzitter van de CR, voor zover hij niet door een andere kwaliteit lid van de CR is.
2) De vertegenwoordigers worden voor 6 jaar aangewezen, tevens wordt bij elke vertegenwoordiger een
plaatsvervanger aangewezen.
3) Zonder stemrecht nemen aan de algemene vergadering deel:
a) Een lid van het Provinciaal bestuur;
b) De bisschoppen van de Broeder-Uniteit (naar eigen keuze).
4) Het lidmaatschap van de CR eindigt bij het verlies van gemelde kwaliteit.
Artikel 5. Moderamen
1) Het moderamen van de CR bestaat uit:
a) de voorzitter gekozen door de Centrale Raad, voor een periode van zes jaar, waarna herverkiezing
mogelijk is.
b) twee verdere leden gekozen door de Centrale Raad uit de leden van de algemene vergadering; voor
een periode van zes jaar, waarna herverkiezing mogelijk is.
c) een lid van het Provinciaal Bestuur (zonder stemrecht).
2) De voorzitter wordt bij voorkeur uit de leden van de CR gekozen, hij kan echter ook een ander lid van
een van de gemeenten van de EBG Nederland zijn. De twee andere leden moeten uit de leden van de
CR gekozen worden.
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3) Het moderamen representeert de Centrale Raad van de EBGN zowel intern als extern.
4) Het moderamen is verantwoordelijk voor de beleidsuitvoering.
Artikel 6. Vergaderingen van de Centrale Raad
1) De Centrale Raad vergadert minstens 3 maal per jaar.
2) Vergaderingen van de CR moeten verder worden gehouden indien het Moderamen of het Provinciaal
Bestuur dit wenst of indien minstens een derde van het totale aantal leden hiertoe een schriftelijk verzoek
aan het moderamen richt.
3) Voor gekozen Moderamenleden geld niet het in Art. 4.4 gestelde.
4) De vergadering neemt besluiten met gewone meerderheid van stemmen, behoudens het gestelde in art. 10
lid 2.
5) De vergadering is uitsluitend bevoegd tot het nemen van besluiten ten aanzien van zaken welke op de
agenda staan vermeld.
6) Het in het vorig lid bepaalde is niet van toepassing, indien ter vergadering alle leden aanwezig zijn, en een
besluit met algemene stemmen wordt genomen.
Artikel 7. Moderamen vergadering
1) Het moderamen vergadert minstens 4 maal per jaar.
2) Moderamen vergaderingen kunnen verder worden gehouden indien de voorzitter of de
vertegenwoordiger van het Provinciaal Bestuur dit wenst of indien minstens twee leden hiertoe een
schriftelijk verzoek aan de voorzitter richten.
Artikel 8. Geldmiddelen
1) De geldmiddelen van de CR bestaan uit:
a) Afdracht van het door de ledenvergadering vast te stellen percentage van de ontvangen kerkelijke
bijdrage;
b) Collecten;
c) Giften;
d) Overige inkomsten.
2) De geldmiddelen van de CR worden beheerd door de Centrale Kas van de EBGN.
Artikel 9. Statutenwijziging, ontbinding
1) Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de CR kan slechts plaatshebben na een
beslissing van de vergadering van de CR, welke voor dit doel is bijeengeroepen. De termijn voor oproeping
voor een zodanige vergadering moet minstens 1 maand bedragen. De oproep dient vergezeld te gaan van
de letterlijke tekst van het wijzigingsvoorstel of reden van ontbinding.
2) Tot wijziging van de statuten of ontbinding van de Centrale Raad kan slechts worden besloten door een
vergadering van de CR waarin minstens tweederde van het aantal leden aanwezig is.
Als dit aantal niet bereikt wordt, moet binnen drie weken een vergadering worden uitgeschreven.
De dan aanwezige stemgerechtigde leden kunnen dan zonder inachtneming van het aantal, de statuten
wijzigen of de CR ontbinden.
In beide gevallen is een tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist.
3) De statuten treden in werking na bekrachtiging door het Provinciaal Bestuur.
4) Een na ontbinding aanwezig batig saldo moet ten goede komen van de Europees Continentale BroederUniteit.
Artikel 10. Slotbepaling
In alle gevallen, welke niet zijn voorzien in deze statuten en het Huishoudelijk Reglement beslist de
ledenvergadering.
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