Statuten Landelijke Instelling Pokrof
Heden vijftien maart negentienhonderd zes en negentig verschenen voor mij, Ludovicus Johannes
Weebers, notaris ter standplaats Nuenen, Gerwen en Nederwetten:
1. de heer Eelke Jager, communicatie adviseur, wonende te Nuenen, Eikenlaan 27, geboren te
Eindhoven op drie maart negentienhonderdnegenendertig, paspoortnummer no 7301327 en gehuwd;
2. de heer Adrianus Franciscus Johannes Cornelis van Gerwen, hoofd financiën, wonende te
Nuenen, Johan Frisostraat 1, geboren te Eindhoven op twaalf april negentienhonderdvierenveertig,
paspoortnummer no 15300415 en gehuwd.
De comparanten verklaarden bij deze een VERENIGING op te richten en daarvoor vast te stellen de
navolgende statuten:
Naam
1. De instelling draagt de naam: ‘Pokrof, Instelling Katholieke Gemeenschap van de Byzantijnse
ritus binnen de Rooms Katholieke Kerkprovincie van Nederland.’
De instelling is gevestigd te ’s-Gravenhage. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd.
2. De instelling is een privaat kerkelijke vereniging in de zin van canon 322 van het Wetboek van
Canoniek Recht. Als Kerkelijke Rechtspersoon is zij een zelfstandig onderdeel van het R.K.
Kerkgenootschap in Nederland in de zin van artikel VII van het Reglement voor het R.K.
Kerkgenootschap in Nederland en bezit zij als zodanig rechtspersoonlijkheid naar Nederlands recht.
3. De Algemene Bepalingen voor Kerkelijke Rechtspersonen en Katholieke Burgerlijke
Rechtspersonen in de Rooms Katholieke Kerkprovincie in Nederland zijn voor de instelling van
toepassing.
Doel
Artikel 2.
1. De instelling stelt zich ten doel:
a. het coördineren en ondersteunen van de doelstellingen van de plaatselijke gemeenschappen van
de Byzantijnse ritus in het bijzonder het bevorderen van het vieren van de Goddelijke Liturgie, de
Officies en het ontvangen van de Sacramenten volgens de Byzantijnse traditie;
b. de voortzetting te bevorderen van het geestelijk werk van de Paters Capucijnen van het Oosters
Werk ten behoeve van de Byzantijnse gemeenschappen in Nederland;
c. het bevorderen van de samenwerking tussen de plaatselijke gemeenschappen van de Byzantijnse
ritus;
d. het bevorderen van een oecumenische gezindheid jegens de Christelijke Kerken, de Orthodoxe
Kerken in het bijzonder;
2. De instelling streeft haar doelstelling na onder erkenning van het gezag van de bisschoppenconferentie ten aanzien van de bevordering van de publieke eredienst.
Middelen.
Artikel 3.
De instelling tracht haar doelstellingen onder meer te verwerkelijken door:
1. het instandhouden van een landelijk centrum, van waaruit diensten worden verleend aan de
plaatselijke gemeenschappen van de Byzantijnse ritus;
2. het werven en beheren van fondsen en andere middelen;
3. het tot stand brengen van een goede verdeling van de middelen en de inzet van de geestelijken
over de gemeenschappen;
4. het bevorderen en zo nodig bekostigen van de opleiding van geestelijken van de Byzantijnse
ritus;
5. het zorgen voor de beschikbaarheid van deskundigheid op het gebied van de Byzantijnse ritus;
6. het aangaan van vormen van samenwerking, waar mogelijk en wenselijk met andere op dit
gebied werkzame instellingen;
7. daarnaast onderneemt en bevordert de instelling alle voorkomende activiteiten, dienstig aan de
verwezenlijking van de doelstellingen van de instelling.
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Lidmaatschap
Artikel 4.
1. Leden van de instelling zijn de bij de oprichting van de instelling rechtspersoonlijkheid
bezittende plaatselijke katholieke gemeenschappen van de Byzantijnse ritus in Nederland, waarvan
de statuten door de ter plaatse bevoegde bisschop zijn goedgekeurd.
2. Een rechtspersoon kan als lid worden toegelaten nadat schriftelijk een verzoek daartoe is
ingediend bij het bestuur, dat vervolgens het verzoek in de algemene vergadering aan de orde stelt.
Als leden zijn slechts toelaatbaar de rechtspersonen die de doelstellingen van de instelling
onderschrijven en daadwerkelijk willen meewerken aan de activiteiten van de instelling en van
welke rechtspersonen de statuten door de ter plaatse bevoegde bisschop zijn goedgekeurd.
Schorsing
Artikel 5.
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een bepaalde periode ingeval het lid bij herhaling in
strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of door gedragingen het
belang van de instelling in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is
geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
Einde lidmaatschap.
Artikel 6.
Het lidmaatschap eindigt:
1. a. wanneer de rechtspersoon ophoudt te bestaan, dan wel indien het bestuur van de instelling na
een besluit tot ontbinding van de desbetreffende rechtspersoon het lidmaatschap heeft
opgezegd;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de instelling.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het
kalenderjaar. Zij geschiedt door schriftelijke kennisgeving, welke voor de eerste december in het
bezit van de secretaris moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te
bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het
einde van het eerstvolgende kalenderjaar tenzij het bestuur anders besluit of van het lid
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de instelling kan tegen het einde van het lopende
kalenderjaar geschieden door het bestuur, met inachtneming van de opzeggingstermijn van
tenminste drie weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op
de eerste december niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de instelling, casu quo
aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten
worden, heeft voldaan. Opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het
lidmaatschap tot gevolge hebben, wanneer redelijkerwijs van de instelling niet gevergd kan worden
het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van
reden(en).
4. Waneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt,
blijft desalniettemin de bijdrage van het lopende kalenderjaar voor het geheel door het lid
verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
5. Een lid kan zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens
hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard, onverminderd de
mogelijkheid van opzegging volgens lid 2 van dit artikel.
Vermogen
Artikel 7.
1. Het vermogen van de instelling kan onder andere worden gevormd door:
- roerende en onroerende zaken;
- contributies van leden;
- omslagen;
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- donaties;
- subsidies;
- erfrechtelijke verkrijging en schenkingen.
2. Ieder lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering
wordt vastgesteld. Bovendien betaalt ieder lid de door de algemene vergadering vastgestelde
omslagen.
Bestuur.
Artikel 8.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de instelling, met inachtneming van het bepaalde in
artikel 9.
2. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de
algemene vergadering. Indien een aantal bestuurders is gedaald beneden het minimum, blijft het
bestuur toch bevoegd zolang tenminste twee bestuursleden in functie zijn. Het bestuur is verplicht te
bevorderen dat het bestuur zo spoedig mogelijk weer overeenkomstig deze statuten is samengesteld.
3. De bestuurders worden op voorstel van het bestuur of op voorstel van tenminste drie leden van de
algemene vergadering, door de algemene vergadering benoemd en komen uit de kring der
plaatselijke gemeenschappen. De bestuursleden vertegenwoordigen niet de leden van de instelling.
4. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan.
5. De voorzitter wordt op voordracht van de algemene vergadering benoemd door de Nederlandse
Bisschoppenconferentie.
6. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of uit zijn functie ontheffen. Voor een
besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste tweederde der geldig uitgebrachte
stemmen. Ten aanzien van de voorzitter kan de algemene vergadering de Bisschoppenconferentie
een verzoek doen tot schorsing of ontslag.
7. De bestuurders zijn bevoegd ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een
opzegtermijn van tenminste drie maanden.
8. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Jaarlijks treedt tenminste één
bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Het aftredend lid is terstond
herkiesbaar.
9. Tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen, voor overeenkomsten waarbij de instelling zich als borg of medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling van een derde verbindt, is
het bestuur slechts bevoegd na goedkeuring van de algemene vergadering.
Vertegenwoordiging
Artikel 9.
1. Het bestuur, alsmede de voorzitter of de secretaris tezamen met een ander bestuurslid zijn
bevoegd de instelling te vertegenwoordigen. Zij kunnen zich daarbij ook door een schriftelijke
gevolmachtigde laten vertegenwoordigen.
2. Aan de penningmeester kan door het bestuur beperkte of algehele volmacht worden gegeven voor
zover het de uitoefening van diens taak betreft.
3. Het in vorige leden van dit artikel bepaalde doet geen afbreuk aan het bepaalde in lid 9 van het
vorige artikel.
Boekjaar/verenigingsjaar, begroting en jaarstukken.
Artikel 10.
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Artikel 11.
1. Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering gehouden. Het
bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van tenminste een
balans en een financiëel verslag waaruit de ontvangsten en uitgaven blijken, rekening en
verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
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2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor de in het vorige lid
bedoelde vergadering, een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van
het bestuur, voor onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende casu quo
laatstverstreken boekjaar.
De commissie brengt ter vergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek
bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich op kosten van de instelling door
een deskundige doen bijstaan.
3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen,
haar desgewenst de kas en de waarden der instelling te tonen en inzage van de boeken en
bescheiden der instelling te geven.
4. Goedkeuring door de algemene vergadering van de rekening en verantwoording strekt het bestuur
tot décharge behalve voor wat niet uit de boeken blijkt.
5. Jaarlijks voor één december stelt de algemene vergadering de begroting vast voor het komende
boekjaar. De begroting wordt ingediend door het bestuur.
6. Een exemplaar van de goedgekeurde begroting en van de goedgekeurde jaarstukken worden zo
spoedig mogelijk ter kennisneming aan de Bisschoppenconferentie voorgelegd.
Controle kerkelijk gezag
Artikel 12.
De Bisschoppenconferentie is bevoegd inzage te nemen in de boeken en bescheiden van de
instelling om na te kunnen gaan of de goederen van de instelling voor de doelstelling worden
aangewend. Het bestuur verleent zijn medewerking indien de Bisschopppenconferentie een
dergelijk onderzoek wil instellen.
Algemene vergadering
Artikel 13
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden van het bestuur van de instelling en de
vertegenwoordigers van de leden.
2. Elk lid wijst twee vertegenwoordigers aan in de algemene vergadering.
3. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van een
termijn van tenminste vier weken. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden
schriftelijke mededeling waarin de agenda van de vergadering is opgenomen.
4. Behalve de in artikel 11 bedoelde vergaderingen zullen algemene vergaderingen worden
gehouden, zo dikwijls het bestuur dat wenselijk acht, alsmede zo dikwijls dat schriftelijk, met
opgave van de te behandelen onderwerpen, wordt verzocht door tenminste twee leden van de
instelling.
5. Na ontvangst van een verzoek als in lid 4 bedoeld, is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van
een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot
bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt
gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het
bestuur de algemene vergaderingen bijeen roept.
Artikel 14.
1 a. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de leden van het bestuur (hoewel geen lid van
de instelling zijnde) en ieder van de twee vertegenwoordigers van de leden van de instelling. Iedere
stemgerechtigde is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd
stemgerechtigde. Niemand kan voor meer dan één stemgerechtigde als gevolmachtigde optreden.
b. Besluiten kunnen alleen worden genomen indien tweederde van de leden ter vergadering
vertegenwoordigd is. Is hieraan niet voldaan, dan kan een tweede vergadering worden belegd
binnen dertig dagen; in deze tweede vergadering kunnen ongeacht het aantal vertegenwoordigde
leden besluiten worden genomen over de onderwerpen van de eerste vergadering, tenzij in deze
statuten anders is bepaald.
2. Een eenstemmig schriftelijk genomen besluit van alle vertegenwoordigers, ook al zijn deze niet
in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als
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een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris
aangetekend in notulen terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene
vergadering.
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van
voorstellen bij acclamatie is mogelijk mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter en met
instemming van de vergadering.
4. Over alle voorstellen wordt beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen, voor zover de
statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Bij verkiezingen is
diegene gekozen die meer dan de helft van de stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die
meerderheid heeft verkregen, wordt zonodig na een tussenstemming, een tweede stemming
gehouden tussen de twee personen, die bij die stemming het grootste aantal stemmen hebben
verkregen en is degene gekozen die bij die stemming de meerderheid van de stemmen op zich heeft
verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
5. Onder stemmen wordt verstaan geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen zijn geen geldige
stemmen. Degenen die blanco of ongeldig stemmen, tellen slechts mee om het quorum vast te
stellen.
6. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag der stemming is
beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt
betwist, vindt een nieuwe stemming plaats waarvan de meerderheid van de vergadering of, indien
de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk is geschied, een stemgerechtigde
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
Artikel 15.
1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een
der andere bestuursleden als voorzitter optreden.
2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of een door de
voorzitter aangewezen persoon notulen opgemaakt die in de volgende algemene vergadering
worden geagendeerd en vastgesteld.
Relatie met de bisschoppenconferentie.
Artikel 16.
De Bisschoppenconferentie wijst een van haar leden aan als referent voor de instelling. De
contacten van de instelling met de Bisschoppenconferentie verlopen via de bisschop-referent.
Statutenwijziging.
Artikel 17.
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben na een besluit van de algemene vergadering,
waartoe werd opgeroepen met toezending van de voorgestelde tekst van de wijziging van de
statuten. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste een en twintig
dagen bedragen.
2. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering waar
tenminste drievierde van het totaal aantal stemgerechtigden ter vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is, en met een meerderheid van tenminste tweederde van het aantal stemmen.
3. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige stemgerechtigden
tot statutenwijziging worden besloten op een volgende, tenminste vijf dagen doch uiterlijk dertig
dagen na de eerste te houden vergadering, met een meerderheid van tweederde van de stemmen.
Artikel 18.
Het in artikel 17 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle
stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met
algemene stemmen wordt genomen.
Artikel 19.

6
Deze statuten, alsmede wijzigingen van deze statuten, treden in werking, nadat de
Bisschoppenconferentie daaraan schriftelijk haar goedkeuring heeft verleend, en daarvan een
notariële akte is opgemaakt.
Ontbinding en vereffening.
Artikel 20.
1. De instelling wordt ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, genomen met
tenminste tweederde van het aantal stemmen in een vergadering waarin tenminste drievierde
gedeelte van de vertegenwoordigers van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Bij gebreke van het quorum kan, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of gemachtigde
vertegenwoordigers tot ontbinding worden besloten in een volgende, tenminste vijf dagen doch
uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van tweederde der
stemmen.
3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden
medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de instelling te ontbinden. De termijn voor
oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste veertien dagen bedragen.
4. Een besluit tot ontbinding van de instelling wordt van kracht na de schriftelijke goedkeuring van
de Bisschoppenconferentie.
5. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening
door het bestuur overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
6. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen
zodanige doeleinden als het meest met het doel van de instelling overeenstemmen. De vereffenaars
dragen het batig saldo daartoe over.
7. Na de ontbinding blijft de instelling voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen
voorzover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de instelling uitgaan, moeten
aan haar naam worden toegevoegd de woorden: ‘in liquidatie.’
8. De boeken en bescheiden van de instelling moeten worden bewaard door een door de
vereffenaars aan te wijzen natuurlijke of rechtspersoon, gedurende tien jaren na de vereffening.
Ontbinding door de Bisschoppenconferentie.
Artikel 21.
De Bisschoppenconferentie is bevoegd de instelling te ontbinden, indien naar haar oordeel de
activiteit van de instelling tot ernstige schade strekt van de kerkelijke leer of discipline of tot
ergernis van de gelovigen, nadat het bestuur is gehoord.
Huishoudelijk reglement
Artikel 22.
1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het
lidmaatschap, de introductie, het gedrag der contributies, de werkzaamheden van het bestuur, de
vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en gebruik van het eventuele
gebouw van de instelling en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling gewenst is.
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuur, dan wel indien dit schriftelijk wordt verzocht door
tenminste eenderde gedeelte van de vertegenwoordigers van de leden der instelling. De algemene
vergadering kan daartoe eerst besluiten nadat het bestuur, als het voorstel tot wijziging niet van hem
afkomstig is, de gelegenheid heeft gehad zich over deze wijziging te beraden.
3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die in strijd zijn met de
bepalingen van de wet, het kerkelijk recht of van de statuten.
Slotbepalingen.
Artikel 23.
Het bestuur verricht zijn werkzaamheden om niet; gemaakte onkosten kunnen aan de instelling
worden gedeclareerd.
Artikel 24.
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In alle gevallen waarin de wet, noch de statuten noch het huishoudelijk reglement voorziet, beslist
het bestuur.
Eerste bestuur
Voor de eerste maal zijn tot bestuursleden benoemd:
1. De comparant Eelke Jager: voorzitter
2. de comparant van Gerwen: secretaris en
3. de heer Georg Deutsch, geboren op vierentwintig mei negentienhonderddrieënvijftig, wonende te
Lisse, Ravelstraat 54, hoofd administratie, gehuwd, en van Oostenrijkse nationaliteit:
penningmeester.
Van de goedkeuring van bovenstaande statuten door de Nederlandse Bisschoppenconferentie en van
de benoeming tot voorzitter door diezelfde conferentie blijkt uit twee brieven de dato twee januari
jongstleden, waarvan kopieën aan deze akte zijn vastgehecht.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
De wettelijk verplichte legitimatie heeft volgens voorschrift plaatsgehad. Waarvan akte, in minuut
is verleden te Nuenen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van de
inhoud van deze akte aan de verschenen personen, hebben deze verklaard van de inhoud van deze
akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

