Reglement Podium van Kerken te Dalfsen
De kerken, die deelnemen aan het Podium van Kerken te Dalfsen willen verbonden zijn in hun geloof in de ene God:
Vader, Zoon en Heilige Geest. Ze ondernemen regelmatig samen actie om plaatselijk het evangelie te laten zien in woord
en daad.
Artikel 1: Naam en zetel
a.
b.

De kerkelijke samenwerking is genaamd “Het Podium van Kerken te Dalfsen”, hierna te noemen “het Podium”.
Het Podium is gevestigd in Dalfsen.

Artikel 2: Doel
Het Podium is een overlegorgaan voor de deelnemende kerken in Dalfsen:
a.
b.
c.

Om bestaande contacten tussen de kerken te faciliteren en intensiveren in dienen, vieren en getuigen.
Om voor de gemeente Dalfsen een aanspreekpunt te zijn om maatschappelijke problematieken te bespreken.
Om (nieuwe) initiatieven voor te stellen aan de deelnemende kerken.

Artikel 3: Deelname
a.

b.
c.

Aan het Podium nemen deel: De Protestantse Gemeente Dalfsen/Oudleusen , de R.K. parochies te Dalfsen en
Hoonhorst, de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Oost en West, de Nederlands Gereformeerde Kerk en de
Vechtstroom Gemeente.
Deelname wordt beëindigd door opzegging van de deelnemende kerk
Een deelnemende kerk, die wil uittreden moet dit schriftelijk melden bij het bestuur van het Podium met een
inachtneming van het bepaalde in art 8.e

Artikel 4 :Afvaardiging
a.
b.

De afgevaardigden en / of hun plaatsvervangers worden aangewezen door de deelnemende kerk op een wijze,
die door de deelnemende kerk zelf bepaald wordt.
Kerken, die geen deelnemer zijn van het Podium, geestelijke gemeenschappen, stichtingen, verenigingen of
organisaties, die zich met de kerken verwant weten, kunnen als gast tot het Podium toetreden. Zij dienen in te
stemmen met de doelen van het Podium en verklaren het reglement in acht te nemen.

Artikel 5: Vergaderingen
a.
b.
c.
d.

Het Podium vergadert minimaal vier maal per jaar.
Het Podium voert een op zoveel mogelijk overeenstemming gericht overleg
Deelnemende kerken spannen zich in overeengekomen besluiten zoveel mogelijk uit te voeren.
Iedere deelnemende kerk heeft recht om een stem uit te brengen in het Podium. Stemmen bij volmacht is
geoorloofd.

Artikel 6: Bestuur
a.
b.
c.
d.

Het Podium heeft een uit zijn midden gekozen bestuur, bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester.
Elk jaar treedt een bestuurslid af volgens een door het Podium vastgesteld rooster. Zij/hij is dadelijk herkiesbaar.
Een bestuurslid mag niet langer dan zes jaar onafgebroken zijn/ haar functie vervullen.
Het bestuur heeft tot taak de vergaderingen van het Podium voor te bereiden en is verantwoordelijk voor de
uitvoering van de besluiten.
Het bestuur vertegenwoordigt het Podium naar buiten toe door een afgevaardigde van het bestuur of een door
het bestuur aangewezen afgevaardigde.

Artikel 7: Geldmiddelen
De geldmiddelen van het Podium bestaan uit:
a.

Bijdragen van de deelnemers van het Podium volgens een door het Podium op te stellen en door de kerken goed
te keuren verdeelsleutel.
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b.
c.

Alle baten en inkomsten.
Het batig saldo van eventuele werkgroepen, die vanuit het Podium geïnitieerd zijn, wordt toegevoegd aan de
rekening van het Podium.

Artikel 8: Begroting en rekening van verantwoording
a.
b.
c.
d.
e.

Het boekjaar van het Podium is gelijk aan het kalenderjaar.
De penningmeester dient ter vaststelling door het Podium voor 1 oktober een begroting in voor het volgende
boekjaar.
De penningmeester stelt voor 1 maart de financiële stukken op over het afgelopen boekjaar en legt deze ter
goedkeuring voor aan het Podium ( de kascommissie ).
De deelnemende kerken ontvangen jaarlijks een overzicht van begroting en jaarverslag.
Wanneer deelname in de loop van het kalenderjaar eindigt, blijft de gestopte deelnemende kerk bijdragen van
financiële aard voor het lopende jaar aan het Podium verschuldigd.

Artikel 9: Reglementswijziging, ontbinding en uittreden
a.
b.
c.

Dit reglement heeft de vereiste goedkeuring van de deelnemende kerken aan het Podium van kerken.
Tot een wijziging van het reglement of ontbinding van het Podium kan alleen worden besloten door twee-derde
meerderheid van de deelnemende kerken.
Na een besluit tot ontbinding van het Podium wordt de vereffening van het vermogen van het Podium
uitgevoerd door het bestuur.

Artikel 10: slotbepalingen
a.
b.
c.

Aan het begin ven elk seizoen stelt het bestuur het reglement op de eerste vergadering aan de orde zodat alle
deelnemers het doel van het Podium weer scherp hebben.
Aan alle nieuwe afgevaardigden en nieuwe waarnemers wordt vervolgens een afschrift van het reglement ter
beschikking gesteld.
Punten, waarin dit reglement niet voorziet, worden in een vergadering van het Podium besproken.

Dalfsen, 23 november 2017

Voor de Protestantse Gemeente Dalfsen/Oudleusen, ……………………………………………………………………………………….

Voor de R.K. parochie Dalfsen, …………………………………………………………………………………………………………………………..

Voor de R.K. parochie Hoonhorst, ………….……………………………………………………………….…………………………………………

Voor de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Oost, ………………………………………………………………..……………………………

Voor de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) West, ……………………………………………………………………………….……………

Voor de Nederlands Gereformeerde Kerk, …………………………………………………………………………………………………..……

Voor de Vechtstroom Gemeente, ………………………………………………………………………………………………………………..……
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