Instellingsbesluit commissie Zingeving
Artikel 1 - Begripsomschrijvingen
Stichting
: de Stichting J.H. van Oosbreelezing
Bestuur
:het bestuur van de Stichting J.H. van Oosbreelezing
Commissie
: de op 1 januari 2016 ingestelde Commissie Zingeving
Artikel 2 - Instelling
Op grond van de in artikel 9 van de statuten verleende bevoegdheid stelt het bestuur van
de Stichting J.H. van Oosbreelezing per 1 januari 2016 de Commissie zingeving in.
Artikel 3 - Taak/Doelstelling
De Commissie Zingeving heeft tot doel op basis van deskundigheid adviezen uit te
brengen aan het bestuur van de stichting op het gebied van zingeving in brede zin. Deze
adviezen dienen te passen bij de visie op de natuur, de mens en de samenleving van het
Apostolisch Genootschap. Adviezen kunnen gevraagd en ongevraagd gegeven worden.
Artikel 4 - Samenstelling van de Commissie
Het bestuur benoemt de leden van de Commissie en wijst de voorzitter en de secretaris
aan. Leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid van
herbenoeming. De commissie bestaat uit minimaal tien (met inbegrip van de voorzitter
en secretaris)en maximaal twintig leden.
Artikel 5 - Profiel van de leden van de Commissie
Bij het zoeken naar leden of plaatsvervangend leden van de Commissie zal het bestuur er
voor zorg dragen dat zo veel als mogelijk van de volgende wetenschappen een
beoefenaar in de commissie aanwezig is: Filosofie, theologie, psychologie, sociologie,
natuurwetenschappen, techniek, geschiedenis, rechten, geneeskunde,
informatietechnologie, communicatie, pedagogiek.
Artikel 6 - Vergaderfrequentie/verslaglegging
De commissie vergadert tenminste twee keer per jaar. Ze brengt jaarlijks een schriftelijk
verslag van haar werkzaamheden uit. Activiteiten van de commissie buiten het kader van
de stichting worden eerst met een door het bestuur van de stichting daartoe benoemde
vertegenwoordiger besproken.
Artikel 7 - Werkwijze van de Commissie
De werkwijze van de Commissie wordt door de commissieleden op voorstel van de
voorzitter vastgesteld.
Artikel 8 - Relatie tussen bestuur en Commissie
De werkzaamheden van de Commissie alsmede de door haar uit te brengen adviezen of
door haar te organiseren activiteiten geschieden onder de volledige verantwoordelijkheid
van het bestuur.
Artikel 9 - Financiële middelen van de Commissie
De Commissie heeft geen eigen begroting. De leden van de Commissie hebben recht op
een vergoeding van de reiskosten gemaakt voor de commissievergadering op basis van
de kosten van openbaar vervoer tweede klas. Declaraties worden ingediend bij de
penningmeester van het bestuur van de stichting.
Indien de commissie activiteiten wil ontwikkelen waar kosten mee gemoeid zijn wordt
tijdig een begroting voorgelegd aan de penningmeester van het bestuur. Pas na
verkregen toestemming kunnen ten laste van de stichting uitgaven worden gedaan.
Artikel 10 - slotbepaling
In die situaties waarin niet door dit instellingsbesluit wordt voorzien beslist het bestuur.

