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Statuten  

1) A.T.S., locatie, registratie, de financiën  

a) De vereniging draagt de naam "Adventist Theological Society – Nederlandse tak."  

b) Zij is gevestigd te Utrecht.  

c) De statuten zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.  

d) boekjaar is het kalenderjaar.  

2) Doel en Missie  

a) Doel en Missie  

Adventist Theological Society - Nederlandse tak, hierna te noemen ATS , is de Nederlandse 

tak van de internationale non-profit organisatie Adventist Theological Society, gevestigd in 

Collegedale, Tennessee, Verenigde Staten, opgericht als ondersteuning voor de wereldwijde 

Zevende-dags Adventisten Kerk ter bevordering van bijbelse, theologische en historische 

studies en ter ondersteuning van de boodschap en missie van de wereldwijde Kerk.  

b) Kernwaarden 

1. ATS erkent de Bijbel als de basis autoriteit op het gebied van geloof en leven, zij houdt vast 

aan Christus als de enige Verlosser van de wereld. Zij bevestigt de fundamentele 

geloofspunten van de Zevende-dags Adventisten Kerk (Fundamental Beliefs of the Seventh-

day Adventist Church) als zijn theologische positie en houdt zich aan de hermeneutische 

positie van het document "Methoden van bijbelstudie" (Methods of Bible Study), zoals 

besloten door het uitvoerend comité van de Generale Conferentie op haar vergadering in de 

herfst van 1986 (eerst gepubliceerd in Adventist Review, 22 januari 1987). ATS legt de nadruk 

op het gericht zijn op een gebalanceerde theologische positie. Daarom bakent ATS zich af van 

elke vorm van theologisch extremisme en wijst zowel enerzijds theologisch liberalisme als 

anderzijds legalistische en letterlijke interpretaties van de Schrift af. 

c) ATS wil haar taken vervullen door de volgende punten van de leer van de Zevende-dags 

Adventisten Kerk te benadrukken:  

i) ATS bevestigt dat de plaatsvervangende dood van Christus aan het kruis zowel de 

hoogste openbaring van Gods liefde voor de mensheid is, en tevens ook het verzoenend 

offer voor de zonde. Zijn leven is een perfect voorbeeld, om door zijn volk opgevolgd te 

worden. Door Zijn plaatsvervangende dood betaalde Hij de straf voor de zonde, biedt 

vergeving aan en bewerkt dankbaarheid door het reddende geloof voor allen die Hem 

aannemen. Het kruis staat centraal in alle aspecten van het dagelijkse leven. 

ii) ATS houdt vast dat de Bijbel Gods Woord is. Het is het geïnspireerde en de onfeilbare 

Openbaring van de Waarheid in geschreven Vorm. De Bijbel legt zichzelf uit, vormt de 

basis en kader voor theologisch onderzoek en dient als onfeilbare maatstaf voor het 

leven.  

iii) ATS ondersteunt het gebruik van historisch-grammaticale Bijbelinterpretatie, waarbij ze 

de noodzakelijkheid van de behoefte aan bijstand van de Heilige Geest erkent. ATS 

verwerpt die wijze van bijbelstudie, waarbij methoden – welke dan ook – worden 

toegepast, die vasthouden aan het principe van de kritiek, dat de Bijbel menselijk 

verstand, traditie of ervaring ondergeschikt (onderworpen) is. 



iv) ATS bevestigt een letterlijke interpretatie en betekenis van Genesis 1 tot 11 als een 

objectieve feitelijke beschrijving van de oorsprong en de aanvankelijke geschiedenis van 

de aarde, dat de wereld in letterlijk zes opeenvolgende 24-uurs dagen werd geschapen, 

dat de aarde later werd vernietigd door een letterlijke, wereldwijde vloed, en dat de tijd 

verstreken sinds de scheppingsweek in termen van een korte chronologie wordt 

gemeten van enkele duizenden jaren. 

v) ATS bevestigt op grond van de historische visie/zienswijze op de profetie en het jaar-dag 

beginsel zoals onderwezen in de Schrift, een reëel bestaan van het heiligdom in de hemel 

en het onderzoekend oordeel van de gelovigen, dat in 1844 begon. 

vi) ATS is van mening dat de geschriften van Ellen G. White meer dan alleen pastorale 

autoriteit bezit, tevens gelooft zij dat God tot haar gesproken heeft, zoals Hij heeft 

gedaan via de Apostelen en de Profeten. Hij heeft zichzelf in het verleden geopenbaard, 

om de weg te wijzen aan Zijn volk in termen van Zijn wil en de manier waarop Hij hen 

adviseert om Hem te ontmoeten. De Bijbel alleen is de enige basis voor de Adventleer, 

de geschriften van Ellen White - ondergeschikt aan de Schrift, moeten worden 

beoordeeld aan de hand van de Bijbel. Haar geschriften zijn een waardevol instrument 

om de Schrift te bevestigen en te verlichten.  

vii) ATS bevestigt en erkent de wereldkerk der Zevende-dags Adventisten, als de beweging 

die door God is geroepen om de boodschappen van de drie engelen uit Openbaring 14:6-

12 te verkondigen aan de wereld, om hen voor te bereiden op de op handen zijnde 

wederkomst van Christus. 

viii) ATS bevestigt haar trouw aan de wereldkerk der Zevende-dags Adventisten, dat elk lid 

verplicht is dit werk te ondersteunen door het betalen van tienden, giften, het geven van 

persoonlijke inzet en door een positieve invloed.  

d) Doelen en Taken  

i) De specifieke doelstellingen van ATS zijn:  

(1) Juist en evenwichtig Bijbels onderzoek en interpretatie onder Zevende-dags 

Adventisten (professionele geleerden, theologen, docenten, predikanten en 

studenten) aan te moedigen. 

(a) Openbare waarheden te verkennen om ze beter te begrijpen.  

(b) Het instellen van een geestelijke en intellectuele sfeer, die vriendschap en 

dialoog tussen haar leden aanmoedigt en die hun moreel en als broeders en 

zusters ondersteunt.  

(c) Vast te houden aan de fundamentele waarheden en de godsvrucht 

(godvrezendheid) van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten in het 

uitoefenen van haar educatieve taken, van haar kerkelijk gemeenschapsleven en 

in het vervullen van haar zendingstaken. 

(d) het organiseren van Bijbel symposia en bijeenkomsten in diverse steden in 

Nederland als ATS Nederlandse tak te voorzien van presentaties, discussies en 

verspreiding van theologische waarheden.  

(e) Het onderhouden van contacten met deskundigen en theologen buiten de 

grenzen van de Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten.  



(f) Theologische onderzoek publiceren.  

(g) Een positieve houding in het kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten en 

in de samenleving in het algemeen te zijn.  

3) Onbaatzuchtigheid  

a) De vereniging streeft uitsluitend charitatieve doeleinden na en heeft geen winstoogmerk.  

b) De middelen van de Vereniging mogen alleen worden gebruikt voor wettelijke doeleinden.  

c) De leden ontvangen in hun hoedanigheid als lid geen bedragen uit middelen van de 

vereniging. Niemand kan profiteren van de uitgaven die vreemd zijn aan het doel van de 

vereniging, of onevenredig hoge vergoedingen ontvangen.  

4) Lidmaatschap  

a) Leden zijn natuurlijke personen, rechtspersonen en gemeenschappen, die bijzonder 

geïnteresseerd zijn in theologie, de leerstellingen van het Kerkgenootschap der Zevende-dags 

Adventisten verdedigen en participeren om de taken en doelen van de vereniging te 

bevorderen en / of financieel bij te dragen.  

De leden geven te kennen door middel van een schriftelijke aanvraag, hun interesse in het 

lidmaatschap van de vereniging en stemmen in met de doelstelling van de vereniging (§ 2).  

b) De toelating van de leden  

i) De opname wordt gedaan d.m.v. het schriftelijk invullen van een lidmaatschapsformulier. 

ii) De opname vindt plaats door:  

(1) Het ondergetekende lidmaatschapsformulier waardoor blijk wordt gegeven van 

instemming met de verenigingsstatuten, een onvoorwaardelijke erkenning van de 

taakstelling en een actieve ondersteuning van de doelstelling en waarden van de 

ATS; 

(2) schriftelijke toestemming van het bestuur en;  

(3) de ontvangst van de contributie.  

iii) Een lidmaatschap bij ATS Nederlandse tak, omvat ook het lidmaatschap in ATS 

internationaal.  

iv) Een juridische aanspraak op lidmaatschap bestaat niet.  

c) Verlies van het lidmaatschap  

i) Het lidmaatschap wordt beëindigd door overlijden, uittreden, verwijdering of uitsluiting. 

ii) De intrekking geschiedt door een schriftelijke verklaring aan het bestuur. De intrekking 

kan slechts verklaard worden voor het einde van het kalenderjaar, er wordt een 

opzegtermijn van een volledige kalendermaand gehanteerd.  

iii) Een lid kan worden verwijderd uit de ledenlijst als gevolg van een besluit van het 

bestuur, als het ondanks twee schriftelijke aanmaningen niet tot betaling van de 

contributie is overgegaan. Het betreffende lid wordt schriftelijk in kennis gesteld van de 



beslissing van het bestuur. Er kan niet in beroep worden gegaan tegen de beschikking 

van het bestuur. Een nieuwe aanvraag kan op ieder moment worden opgemaakt.  

iv) Een lid kan met onmiddellijke ingang worden uitgesloten, als hij/zij de statuten van de 

vereniging minacht of ATS op een verkeerde manier voorstelt/vertegenwoordigt, de 

doelstelling van ATS schendt of het lid aangeeft dat hij/zij niet langer eens is met de 

doelstelling en de opdracht van de vereniging (§2). Het bestuur beslist over de uitsluiting. 

Een dergelijke uitsluiting van een lid moet met tweederde meerderheid van het bestuur 

als bestuursbesluit worden aangenomen. Het lid moet vóór de beslissing/besluitvorming 

gelegenheid worden gegeven zijn/haar standpunt te verdedigen. De beslissing wordt het 

lid schriftelijk meegedeeld met vermelding van de reden. Binnen drie maanden na 

ontvangst van het schriftelijk besluit per post kan het uitgesloten lid in beroep gaan bij 

het bestuur. Tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering zal het bestuur haar positie 

bepalen tot het ingediende bezwaar. Het lidmaatschap van het betroffen lid 

‘rust’/’vervalt’ totdat het bestuur hierover een beslissing neemt. Tot voortzetting van het 

lidmaatschap is een meerderheid van tweederde van de bestuursleden vereist. De 

gerechtelijke weg is uitgesloten. 

5) Contributie 

a) De leden betalen een jaarlijkse contributie.  

b) De hoogte van de bijdrage en de looptijd zal worden bepaald door de Algemene 

Ledenvergadering met een meerderheid aan stemmen.  

c) Het bestuur kan, in individuele gevallen, volledige of gedeeltelijke vrijstelling van de 

contributie geven.  

6) Organen  

a) Organen van de vereniging zijn:  

i) Het Bestuur  

ii) De Algemene Ledenvergadering.  

b) Het Uitvoerend Comité van ATS Internationaal. Zij zijn uiteindelijk eindverantwoordelijk voor 

de koers die ATS Nederlandse tak vaart.  

7) Het Bestuur  

a) Het bestuur bestaat uit minimaal zeven leden, allen zijn lid van het kerkgenootschap der 

Zevende-dags Adventisten en moeten een goede reputatie hebben: 

b) De voorzitter, de secretaris, de penningmeester, een vertegenwoordiger van de jongeren 

divisie en drie andere leden. 

c) Het Dagelijks bestuur: de voorzitter, de secretaris en penningmeester. Zij vertegenwoordigen 

de vereniging naar binnen en naar buiten.  

d) Het Bestuur wordt door de Algemene Ledenvergadering voor een termijn van twee jaren 

gekozen. De herverkiezing van bestuursleden is mogelijk. Ieder bestuurslid wordt afzonderlijk 

gekozen. Elke zittende bestuurder blijft tot na het kiezen van het nieuwe bestuurslid, in 

functie totdat zijn/haar nieuwe opvolger is gekozen. Mocht het noodzakelijk zijn, doordat 

een bestuurslid als gevolg van ontslag, ziekte of overlijden, omdat hij/zij de statuten van de 



vereniging heeft geschonden of omdat hij/zij ATS in diskrediet heeft gebracht er een 

bestuurspositie vacant is, dan kan deze persoon vervangen worden, vereist is dat minimaal 

tweederde van het bestuur aanwezig is om een tijdelijk persoon aan te wijzen. Deze persoon 

zal slechts tijdelijk aanblijven tot de volgende Algemene Ledenvergadering. Hier kan de 

gekozen persoon in de tussentijd zich weer verkiesbaar stellen, samen met anderen die ook 

als kandidaat beschikbaar zijn voor deze functie.  

e) Het bestuur is verantwoordelijk voor al de lopende zaken van de vereniging die niet worden 

toegekend door de statuten van een ander lichaam:  

i) Voorbereiding, bijeenroepen en het leiden van de Algemene Ledenvergadering; 

ii) Uitvoeren van besluiten uit de Algemene Ledenvergadering;  

iii) Correcte boekhouding, het opstellen van jaarverslagen, tot opzetten van een begroting; 

iv) Opname en uitsluiten van leden.  

f) Het bestuur is besluitvaardig als alle leden schriftelijk met een termijn van 14 (veertien) 

dagen na verzending van de voorzitter gereageerd hebben en minstens  4 (vier) leden 

aanwezig zijn.  

g) Het bestuur neemt besluiten bij een meerderheid van stemmen. Als blijkt dat er een gelijk 

aantal stemmen is, wordt de stem van een lid van het Dagelijks bestuur doorslaggevend. 

h) Bestuursbesluiten moeten worden vastgelegd in notulen en moeten worden verzonden naar 

alle bestuursleden.  

i) Bestuursbesluiten kunnen ook schriftelijk of telefonisch worden afgewikkeld indien urgent. 

Alle bestuursleden moeten instemmen met deze wijze (schriftelijk of telefonisch) van 

besluitvorming. De bestuursbesluiten worden schriftelijk vastgelegd in het daarbij behorende 

protocol.  

8) Leden  

a) De Algemene Ledenvergadering wordt bijeengeroepen eenmaal per jaar.  

b) Een buitengewone Algemene Ledenvergadering, indien vereist door belanghebbenden van 

de vereniging, of wanneer er ten minste een derde van de leden schriftelijk vraagt om een 

vergadering . 

c) Het bijeenroepen van de leden d.m.v. een vergadering wordt schriftelijk door het dagelijks 

bestuur gedaan. Er moet een termijn van tenminste drie weken in acht worden genomen en 

de leden moeten gelijktijdig in kennis worden gesteld van de agenda. De termijn begint na 

verzending van de uitnodiging. De poststempel op de enveloppe is leidend. De uitnodiging 

wordt schriftelijk verstuurd naar alle bekende adressen in het ledenbestand aanwezig.  

d) Het bestuur, als hoogste orgaan van de vereniging is eindverantwoordelijk voor alle taken. Zij 

is met name verantwoordelijk voor de volgende zaken:  

i) Ontvangen en goedkeuren van het jaarverslag en de jaarrekening;  

ii) Vaststelling van de hoogte van de bijdrage en de vervaldag;  

iii) Wijziging van de statuten en de ontbinding van de vereniging;  



iv) Licenties van alle regelgeving voor het bedrijfsleven t.a.v. de vereniging;  

v) Benoeming van ereleden;  

vi) Verkiezing (benoeming) van de accountant, die noch deel van het bestuur noch van een 

door het bestuur benoemde commissie mag uitmaken, om de boekhouding met inbegrip 

van de jaarbalans te verifiëren en hierover in de Algemene Ledenvergadering verslag te 

geven. 

vii) Iedere statutair bijeengeroepen vergadering wordt als quorum voor besluitneming 

erkend/toegelaten, onafhankelijk van het aantal verschenen verenigingsleden.  

e) De Algemene Vergadering staat onder leiding van de voorzitter, bij diens afwezigheid door 

een ander bestuurslid. Als er geen bestuurslid aanwezig is, bepaalt de Algemene 

Ledenvergadering, een dagvoorzitter. De voorzitter wordt specifiek voor een onderdeel 

gekozen, dan wel voor de duur van de stemming van de voorafgaande discussie, daarna 

wordt het voorzitterschap overgedragen aan een ander bestuurslid die wordt gekozen door 

de Algemene Ledenvergadering.  

f) De methode van stemmen wordt bepaald door de voorzitter. Als er gestemd wordt over een 

stemgerechtigd lid moet dit geheim zijn voor deze persoon.  

g) De bestuursvergadering is niet openbaar. De voorzitter kan met instemming van een 

meerderheid van de leden gasten toestaan.  

h) Voor zover in de statuten niets anders is aangegeven, heeft de Algemene Ledenvergadering 

beslissingsbevoegdheid bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen 

wordt een aanvraag als geweigerd verworpen/beschouwd. 

i) Elk lid heeft één stem.  

j) De beslissingen van de Algemene Ledenvergadering leidt tot een protocol, ondertekend door 

de secretaris en de voorzitter van de Algemene Vergadering.  

9) Statuten  

a) Voor wijziging van de statuten is een meerderheid vereist van drie vierde van de aanwezige 

bestuursleden.  

b) Over het statuut kan alleen worden gestemd op de vergadering indien zij is opgenomen als 

agendapunt. Tevens moet bij de uitnodiging voor de vergadering aan de leden, zowel de 

bestaande als de voorgestelde nieuwe verandering van tekst bijgevoegd zijn.  

c) een wijziging van het doel van de vereniging (§ 2) kan alleen worden aanvaard met de 

instemming van een meerderheid van driekwart van alle leden, met de schriftelijke 

toestemming van de aanwezige leden op de vergadering.  

d) statuutveranderingen, die door regelgeving, gerechtelijke, fiscale of om formele redenen 

nodig zijn, kunnen door het bestuur unaniem akkoord bevonden worden. Deze wijzigingen 

moeten schriftelijk worden meegedeeld aan alle leden binnen een maand van de vereniging. 

10) Ontbinding van de Vereniging  

a) Voor het besluit om de vereniging te ontbinden, is een vereiste van drie vierde meerderheid 

van de aanwezige leden op de vergadering nodig. Het besluit kan pas worden genomen na 

tijdige aankondiging en uitnodiging voor de vergadering.  



b) Indien de algemene vergadering anders beslist, is de voorzitter bevoegd vereffenaar.  

c) Na de ontbinding of nietigverklaring van de vereniging of het verlies van haar voormalige 

doelstelling komen al de financiële middelen toe aan ATS International die het uitsluitend 

dient te gebruiken voor haar missionaire doeleinden.  

11) Scheidbaarheid  

a) Indien een afzonderlijke bepaling van deze statuten ongeldig blijkt te zijn, blijft de geldigheid 

van de overige bepalingen onverlet.  
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