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Dit is een voorbeelddocument. Elke pzc kan hieraan haar eigen invulling geven, mits 
dit in overeenstemming is met de afspraken met haar kerkenraad. 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 

van de plaatselijke zendingscommissie 
van de Hersteld Hervormde Gemeente te … (plaats gemeente). 

 
Artikel 1. Leden 
Van de leden van de plaatselijke zendingscommissie (pzc) wordt verwacht dat zij de 
vergaderingen zo getrouw mogelijk bezoeken. 
 
Artikel 2. Uitnodiging 
De uitnodiging voor de vergaderingen van de commissie wordt tenminste twee weken 
tevoren schriftelijk dan wel per mail verstuurd. De uitnodiging dient plaats, datum, tijd en de 
te behandelen agendapunten te bevatten. 
 
Artikel 3. Bestuur 
De commissie bestaat bij voorkeur uit vijf of zeven leden, benoemd door de kerkenraad 
(waarbij de pzc het recht op voordracht heeft). De leden zijn afkomstig uit de belijdende 
leden van de gemeente. In de pzc heeft minimaal één ambtsdrager zitting. Alle 
commissieleden zijn om de vier jaar aftredend en tweemaal herkiesbaar. De benoemde 
leden vervullen de functie van: voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen adjunct. 
Deze functies worden in onderling overleg verdeeld onder de commissieleden. Het dagelijks 
bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, of bij afwezigheid de 
algemeen adjunct. Het dagelijks bestuur kan in spoedeisende gevallen onverwijld beslissen, 
mits hierbij geen tegenstrijdigheden optreden ten opzichte van de statuten en/of het 
huishoudelijk reglement van de pzc. Een zodanig besluit wordt in de eerstvolgende 
vergadering door het dagelijks bestuur medegedeeld.  
 
Artikel 4. Voorzitter 
De voorzitter is belast met de leiding van de pzc. De voorzitter heeft het recht de bespreking 
over een bepaald onderwerp te sluiten, tenzij tenminste tweederde deel van de aanwezige 
leden voortzetting wenst.  
 
Artikel 5. Secretaris 
De secretaris is belast met het plannen van de vergaderingen, en het versturen van de 
uitnodigingen hiervoor. Hij maakt nauwkeurig aantekeningen van wat in de vergaderingen 
wordt verhandeld en leest de notulen van elke vergadering voor op de eerste daarop 
volgende vergadering. Hij voert de correspondentie van de pzc en beheert het archief. Hij 
verstrekt twee maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur een jaarverslag.  
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Artikel 6. Penningmeester 
De penningmeester is belast met de administratie van de ontvangsten en de uitgaven van de 
pzc. De penningmeester is verantwoordelijk voor de opstelling van het werkplan en 
begroting. Hij is te allen tijde verplicht aan het bestuur desgevraagd inzage te geven in zijn 
boeken en verantwoording af te leggen van zijn financieel beheer. Alle uitgaven dienen 
gedekt te zijn door een schriftelijk bewijsstuk. Hij verstrekt binnen twee maanden na afloop 
van het boekjaar een financieel jaarverslag aan het bestuur, hetwelk na goedkeuring door 
het bestuur aan de Commissie Zending (CZ) wordt toegezonden.  
 
Artikel 7. Algemeen adjunct 
De algemeen adjunct vervangt bij afwezigheid van de voorzitter, de secretaris of de 
penningmeester één van deze functies.  
 
Artikel 8. Beëindiging lidmaatschap 
Het lidmaatschap van de commissie eindigt: 

a. door overlijden van het lid 
b. door opzegging van het lidmaatschap door het lid 
c. door opzegging door de kerkenraad in overleg met de commissie 

Opzegging door het lid doet het lidmaatschap vervallen met ingang van de eerste maand van 
het kwartaal, dat volgt op de laatstgehouden vergadering van de commissie. 
Opzegging door de kerkenraad geschiedt: 

a. wanneer een lid heeft opgehouden actief deel te nemen aan het werk van de 
commissie; 

b. op voorstel van de commissie, wanneer redelijkerwijs van de commissie niet gevergd 
kan worden, het lidmaatschap te laten voortduren; 

c. bij het niet goed functioneren van het lid; 
d. in het geval van redenen van pastorale aard. 

 
Artikel 9. Wijziging huishoudelijk reglement 
Wijziging van het huishoudelijk reglement is mogelijk bij besluit van de commissie 
vergadering. Een genomen besluit behoeft de goedkeuring van de kerkenraad.  
 
Artikel 10. Algemeen 
In alle gevallen, waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist de 
kerkenraad. 
    
 


