Bekendmaking Vereniging Theresiagemeenschap Borne
Hierbij maken we bekend dat de werkgroep Theresiagemeenschap Borne op 7 januari 2016 de
officiële status heeft verkregen van vereniging met als naam Theresiagemeenschap Borne.
Er is gekozen voor de verenigingsvorm om de Theresiagemeenschap Borne betere
bestuursmogelijkheden te bieden dan binnen de werkgroep mogelijk was en om te waarborgen dat
de leden inspraak hebben bij de gang van zaken met betrekking tot de Theresiagemeenschap Borne.
Nu de vereniging Theresiagemeenschap Borne een feit is, kunnen geïnteresseerden zich inschrijven
als lid.
In de oprichtingsakte worden als leden genoemd:
Lidmaatschap
1. Lid van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen van 18 (achttien) jaar en ouder, die het
doel en de statuten van de vereniging onderschrijven.
Het lidmaatschap is persoonlijk en niet voor overgang vatbaar.
2. Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot
de vereniging zijn toegelaten. Bij niet-toelating door het bestuur bestaat geen beroepsmogelijkheid
bij de algemene vergadering.
3. De secretaris van het bestuur houdt een ledenregister bij, waarin de namen en adressen van alle
leden zijn opgenomen.
Als een lid heeft ingestemd met de oproeping tot een algemene vergadering door middel van
communicatie langs elektronische weg, wordt het adres dat door het lid voor dit doel is bekend
gemaakt, in het ledenregister opgenomen
Zo spoedig mogelijk zal de ANBI goedkeuring worden aangevraagd.
Doelstelling
Het doel van de vereniging Theresiagemeenschap Borne:
Het levend houden van de banden die zijn ontstaan tussen parochianen van de voormalige
Theresiaparochie. Daartoe wil de vereniging als geloofsgemeenschap met nieuw elan werken aan de
vormgeving van een eigentijdse invulling van ons geloof en met eenieder die affiniteit heeft met de
spiritualiteit van de Theresiagemeenschap Borne.
1.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 het organiseren van vieringen, activiteiten en samenkomsten;
 het verder ontwikkelen van het open evangelische klimaat van de vereniging;
 het zo nodig exploiteren en beheren van een gemeenschappelijke ruimte;
 het organiseren van een leerhuis (catechese);
 het ontwikkelen van een plan voor diaconaal werk;
 het ontwikkelen van activiteiten voor scholen, ouders en kinderen;
 het gebruik maken van eigentijdse communicatiemiddelen;
 het samenwerken met andere organisaties met een gelijk of aanverwant doel;
 het werven van middelen om deze doelstellingen te kunnen realiseren
2. De vereniging heeft een katholieke achtergrond met een oecumenische spiritualiteit.
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Inschrijfformulier Vereniging Theresiagemeenschap Borne
Hierbij geef ik mij op als lid van de vereniging Theresiagemeenschap Borne

Naam

Voorletters

Voornaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Geboortedatum

Emailadres

Ik geef toestemming mijn emailadres te gebruiken voor het verstrekken van informatie met
betrekking tot de vereniging (bijvoorbeeld uitnodiging voor algemene ledenvergadering, vieringen en
andere activiteiten).

Datum

Handtekening

Formulier s.v.p. inleveren bij:
Grotestraat 79
7622 GB Borne
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