Bisdom Haarlem-Amsterdam

Benoemingsaanvraag

Aanvraagformulier benoeming/ontslag bestuursfunctie Parochie
Naam Parochie:

te:

Functie:

Vice-voorzitter

Penningmeester

Secretaris

Bestuurslid

Soort benoeming:

Eerste1

Tweede

Derde*

Ontslag

* Alleen in uitzonderingssituaties kan men voor een derde bestuurstermijn benoemd worden. Motiveert u de reden voor
herbenoeming hieronder s.v.p. goed.

Ingangsdatum:
Datum aanvraag:
Voornamen:
Achternaam:
Geboortedatum:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Motivatie benoeming:

Naam voorzitter parochiebestuur :
Datum instemming parochiebestuur:
Naam deken en dekenaat:
Handtekening kandidaat

Plaats:

Handtekening voorzitter bestuur

Handtekening secretaris bestuur

Datum:

1

Onderstaande geldt alleen in geval van een eerste benoeming, wilt u dan s.v.p. meesturen:
Kopie identiteitsbewijs (S.V.P. in een apart bestand meesturen, om deze makkelijk te kunnen verwijderen)
Verklaring kennisneming Algemeen Reglement voor het bestuur van een Parochie (zie pagina 2)
Kopie Verklaring Omtrent Gedrag (bij aanvraag benoeming penningmeester)

U wordt vriendelijk verzocht dit formulier uit te printen, te ondertekenen en (met bijlagen) ingescand te verzenden naar
benoeming@bisdomhaarlem-amsterdam.nl. Indien elektronisch verzenden niet mogelijk is, kunt u de stukken opsturen
naar: Bisdom Haarlem-Amsterdam, t.a.v. Benoemingen, postbus 1053, 2001 BB Haarlem.
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Bisdom Haarlem-Amsterdam

Benoemingsaanvraag

Verklaring kennisneming Algemeen Reglement voor het Bestuur
van een Parochie in de R.-K. Kerk in Nederland
Ondergetekende
Naam kandidaat

Verklaart:
1. dat hij/zij heeft kennis genomen van het ‘Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van
de R.-K. Kerk in Nederland’; (het Algemeen Reglement is te downloaden op www.bisdomhaarlemamsterdam.nl)
2. dat hij/zij benoembaar is overeenkomstig art. 27 van voornoemd Algemeen Reglement
Art. 27, lid 1 stelt: “Als bestuursleden zijn benoembaar katholieken, die uitmunten door een vast geloof,
een rechtschapen levenswandel en een wijs oordeel”;
3. dat hij/zij in het volle bezit van zijn/haar burgerlijke rechten is;
4. dat hij/zij geen echtgenoot, bloedverwant of aanverwanten van een lid van het kerkbestuur is (Dit is van
toepassing tot en met de graad van bloedverwantschap tussen neven c.q. nichten, volgens Art. 28, lid
c van het Algemeen Reglement);
5. dat hij/zij niet door het bestuur in loondienst is aangesteld, en geen leveringen van goederen en betaalde
diensten ten behoeve van de Parochie verricht (Art. 28, lid d van het Algemeen Reglement);
6. dat hij/zij goed en trouw beheer van de kerkelijke goederen van de Parochie belooft; de
pastoor/administrator bij te staan door het geven van advies op pastoraal terrein en zijn/haar
werkzaamheden ten behoeve van de Parochie zal uitoefenen in overeenstemming met het katholiek
geloof en het kerkelijk recht en het beleid van de Bisschop van Haarlem-Amsterdam.
Plaats:

Datum:

Handtekening

U wordt vriendelijk verzocht dit formulier uit te printen, te ondertekenen en (met bijlagen) ingescand te verzenden naar
benoeming@bisdomhaarlem-amsterdam.nl. Indien elektronisch verzenden niet mogelijk is, kunt u de stukken opsturen
naar: Bisdom Haarlem-Amsterdam, t.a.v. Benoemingen, postbus 1053, 2001 BB Haarlem.
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