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Levensbeschouwelijke visie: 

Het genootschap streeft naar de realisatie van een zo ruim en grote mogelijke individuele 

vrijheid voor haar aangesloten leden en/of lokale afdelingen. In de geest van het 

Natuurrecht, verkregen uit de Bron Van Alles Wat Is, leven wij bij het motto: “Behandel een 

ander, zoals je zelf behandeld wilt worden”. Het is een intrinsiek onvervreemdbaar 
geboorterecht om als oneindig spiritueel zielsbewustzijn, tijdelijk geïncarneerd in een 

stoffelijk lichaam, deze ervaring in de stof maximaal te genieten in vrijheid, verbondenheid 

en voorspoed. 

 

Structuur: 

In het genootschap is de Bijeenkomst van Leden het hoogste orgaan. Haar wensen en 

besluiten zijn bindend voor het College van Wijzen en alle daaronder gerangschikte 

commissies, afdelingen en werkgroepen. 

 

In deze Bijeenkomst van Leden hebben alle leden toegang en mogen hun standpunten, 

wensen en grieven bepleiten. Besluiten vinden plaats op basis van Consent (= geen 

overwegend bezwaar). 

De Bijeenkomst van Leden is bevoegd het Statuut van het genootschap te wijzigen, met 

uitzondering van de levensbeschouwelijke visie. 

 

De Bijeenkomst van Leden benoemt het College van Wijzen op basis van kandidaatstelling 

of voordracht door de leden zelf. De benoemingsprocedure en ontslagprocedure wordt 

vastgelegd in het Reglement. 

 

In het genootschap brengt het College van Wijzen, bestaande uit tenminste 3 en maximaal 

5 mensen, de besluiten van de Bijeenkomst ten uitvoer en zorgt tevens voor de dagelijkse 

gang van zaken met betrekking tot de organisatie in het genootschap. De 

vertegenwoordiging van het genootschap naar buiten toe wordt geregeld in het Reglement. 

Het eerste College van Wijzen, welke dit Statuut opgesteld heeft en de oprichting van het 

Kerkgenootschap in gang gezet heeft met ingang van 1 december 2021, bestaat uit 

Sandra:Verriet, Bram:Bosman en Luca:van Dinter. 
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Daar waar het College van Wijzen het instellen van werkgroepen, onderafdelingen enz. 

nodig acht, is zij daartoe bevoegd. 

Het Reglement wordt geactualiseerd door het College van Wijzen en jaarlijks opnieuw 

vastgesteld door de Bijeenkomst van Leden. 

   

 

Lidmaatschap: 

Eenieder van 18 jaar of ouder, die dit Statuut onderschrijft en als richtlijn in haar of zijn 

leven integreert, kan lid worden van dit genootschap. Het lidmaatschap kan schriftelijk of 

online aangevraagd worden  bij het College van Wijzen. Verdere toelatingscriteria worden 

vastgelegd in het Reglement, net als de bepalingen, wanneer een lidmaatschap komt te 

vervallen. 

 

 

Financiën: 

Binnen het Genootschap en evt. onderafdelingen geldt de Florijn als het universele 

betaalmiddel. Daar waar dit onmogelijk is, wordt in euro’s betaald. 

Het genootschap spreekt zich nadrukkelijk uit tegen de status van Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI). Hoewel het belang van haar leden overal in den lande het uitgangspunt is, 

is het genootschap voorstander van de strikte scheiding tussen Kerk en Staat en wenst 

daarom geen controle of inmenging van de Belastingdienst, die voor een ANBI status 

vereist zou zijn. 

Het Genootschap voorziet in haar eigen financiële middelen door contributies, donaties, 

legaten enz. De hoogte van de contributie voor het lidmaatschap wordt vastgesteld door de 

Bijeenkomst van Leden. De wijze van inning, alsook de regelingen voor wanbetaling, 

worden vastgelegd in het Reglement. 

 

Het College presenteert jaarlijks een jaarverslag en een jaarrekening aan de Bijeenkomst 

van Leden ter goedkeuring. Naar wens kan de Bijeenkomst een Kascommissie benoemen, 

die de jaarrekening verifieert alvorens er goedkeuring verleent wordt. 
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