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ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 1. 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
Bestuur: het bestuur van de Gemeente; 
Gemeente: de Nederlands-Israëlitische Gemeente Drenthe; 
Godsdienst: de Joodse godsdienst; 
Halachisch: als vastgelegd in het totaal van goddelijke en rabbijnse wetgeving die gefundeerd is in de 

Thora en opgetekend in de rabbijnse literatuur; 
IPOR: het Interprovinciaal Opperrabbinaat; 
Jaar: het burgerlijk kalenderjaar; 
Jood: ieder mannelijk of vrouwelijk persoon die halachisch Joods bekend is; 
NIG: Nederland-Israëlitische Gemeente behorende tot het NIK; 
NIK: Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap; 
 
Artikel 2. 
De Gemeente is een zelfstandig onderdeel van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) 
De leden van de Gemeente zijn tevens lid van het NIK. 
 
 
HET LIDMAATSCHAP 
 
Artikel 3. 
Alleen Joden kunnen lid zijn van de Gemeente. Joden woonachtig buiten de provincie Drenthe die niet lid 
zijn van de NIG in wier gebied zij wonen kunnen alleen lid worden als de voornoemde NIG en de 
Gemeente dat met elkaar overeenkomen. Buitenleden zijn leden van de Gemeente die tevens lid zijn van 
de NIG in wier gebied zij wonen. In bijzondere individuele gevallen kan het Bestuur met opgave van 
redenen anders bepalen. 
 
Artikel 4. 
Bij aanmelding is het (buiten)lid verplicht de volgende gegevens aan te leveren: aanspreektitel, 
voorletters, achternaam, geboortedatum, woonadres, postadres, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen) en 
andere NIG (bij buitenleden). Mochten één of meer van deze gegevens later wijzigen dan is het (buiten)lid 
verplicht deze wijziging(en) zo spoedig mogelijk aan de secretaris van de Gemeente door te geven  
 
Artikel 5. 
Inschrijving in het ledenregister heeft ten gevolge dat de aan het lidmaatschap verbonden verplichtingen 
ingaan op de eerste dag van de maand, volgende op die waarin de inschrijving heeft plaatsgevonden. De 
rechten gaan in op de datum van inschrijving. De rechten en verplichtingen van de leden worden geregeld 
in dit reglement. 
 
Artikel 6. 
Beëindiging of verlies van het lidmaatschap vindt plaats door: 
a. overlijden; 
b. als niet meer voldaan wordt aan het gestelde in artikel 3; 
c. opzegging; 
d. het niet binnen drie maanden na officiële ingebrekestelling door het Bestuur voldoen aan financiële 

verplichtingen tegenover de Gemeente; 
e. opzegging door het Bestuur naar aanleiding van ernstig wangedrag, dit ter beoordeling van het Bestuur. 
 
Artikel 7. 
Beëindiging of verlies van het lidmaatschap in de in artikel 6 genoemde gevallen ontheft niet van de 
verplichting tot betaling van reeds verschuldigde bijdragen. In het geval, bedoeld in het vorige artikel sub 
c, is de bijdrage over het gehele lopende jaar verschuldigd. 
 
Artikel 8. 
Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend per aangetekende brief. 
 
(vervolg op blz. 4 met artikel 9) 
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HET BESTUUR 
 
Artikel 9. 
Het Bestuur van de Gemeente bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. 
 
Artikel 10. 
Bestuursleden treden af na een ambtstermijn van 10 jaar, en zijn herkiesbaar. Minimaal drie maanden 
voor het verstrijken van één of meer ambtstermijn(en) informeert het Bestuur alle Gemeenteleden 
schriftelijk wie de beoogde opvolger(s) is/zijn voor het/de aftredende bestuurslid/leden. Ieder Gemeentelid 
kan binnen één maand na ontvangst van het voorstel schriftelijk bij het Bestuur reageren onder 
vermelding van bezwaren en eventueel het voorstellen van (een) andere gegadigde(n). Na bespreking en 
overweging van de eventueel binnengekomen reactie(s) beslist het Bestuur vervolgens de definitief wie de 
opvolger(s) zal/zullen zijn. Vóór het aflopen van de betreffende ambtstermijn(en) informeert het Bestuur 
de Gemeenteleden schriftelijk wie de opvolger(s) zal/zullen zijn. 
 
Artikel 11. 
Tot de taak van het Bestuur behoort onder meer: 
a. het vaststellen van dit Reglement; 
b. het beheer en onderhoud van de bezittingen der Gemeente; 
c. het toezicht op het beheer en onderhoud van voormalige bezittingen der Gemeente die overgedragen 

zijn aan derden; 
d. het in stand houden en bevorderen van een religieus, cultureel en sociaal Joods leven; 
e. het naar behoefte doen zorgen voor sociaal, cultureel en pastoraal werk; 
f. het nemen van beslissingen in gevallen waarin dit Reglement niet voorziet. 
 
Artikel 12. 
De Gemeente kan vertegenwoordigd worden door één of meer bestuursleden. 
Het Bestuur kan ook een derde machtigen om haar te vertegenwoordigen. 
 
 
DE SECRETARIS 
 
Artikel 13. 
De secretaris draagt zorg voor het voeren van de ledenadministratie waarin wordt bijgehouden wie er lid 
zijn van de Gemeente. 
 
 
DE PENNINGMEESTER 
 
Artikel 14. 
De penningmeester is belast met de ontvangst van de inkomsten, de betaling van de uitgaven en de 
financiële administratie van de Gemeente. 
 
Artikel 15. 
De penningmeester is verplicht alle gelden van de Gemeente te plaatsen op een ten name van de 
Gemeente staande rekening bij één van de grote banken. 
De penningmeester kan over de saldi der Gemeente zelfstandig beschikken. 
 
Artikel 16. 
Bij afwezigheid van de penningmeester kan deze vervangen worden door een ander lid van het Bestuur. 
 
Artikel 17. 
De penningmeester overlegt jaarlijks aan het Bestuur een financieel overzicht betreffende het afgelopen 
jaar. 
 
(vervolg op blz. 5 met artikel 18)
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INKOMSTEN EN UITGAVEN 
 
Artikel 18. 
Van de Gemeenteleden wordt een door het Bestuur vastgestelde contributie geheven. De som van de 
geheven contributies moet voldoende hoog zijn om de uitgaven te dekken. Onder die uitgaven vallen o.a. 
de bijdragen aan het IPOR en NIK, de Waterschapslasten, Bankkosten, honorering boekhouder, 
verzekeringspremies, reiskosten, krantenabonnementen, kosten Loeach en de bijdrage aan Stichting 
Emmer Sjoel Sjemmesj. In bijzondere gevallen kan het Bestuur met opgave van redenen voor een 
individueel lid een lagere contributie vaststellen. 
 
Artikel 19. 
Jaarlijks wordt in de maand januari aan de Gemeenteleden een factuur voor de contributie verzonden. 
Deze factuur moet binnen één maand worden voldaan. Als ook na éénmalige aanmaning betaling 
achterwege blijft zal het Bestuur de procedure van artikel 6 lid d uitvoeren. 
 
 
PRIVACY 
 
Artikel 20. 
De Gemeente verzamelt en registreert alleen die gegevens van haar (oud)leden die nodig zijn voor het 
uitoefenen van haar taken. 
De secretaris registreert, mits van toepassing: aanspreektitel, voorletters, achternaam, geboortedatum, 
woonadres, postadres, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), datum begin lidmaatschap, wel of niet 
buitenlid, andere NIG (bij buitenleden), datum einde lidmaatschap, en geselecteerde begraafplaats. 
De penningmeester registreert, mits van toepassing: aanspreektitel, voorletters, achternaam, 
geboortedatum, woonadres, postadres, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), datum begin lidmaatschap, 
wel of niet buitenlid en datum einde lidmaatschap. En bovendien per jaar: factuurdatum en bedrag 
contributie, datum en bedrag ontvangst contributie, datum aanmaning, datum ingebrekestelling. 
Gegevens worden verder niet gedeeld. 
 
Artikel 21. 
Leden en buitenleden hebben het recht om de juistheid te controleren van hun eigen bij de Gemeente 
geregistreerde gegevens. Het (buiten)lid dient daartoe een schriftelijk verzoek te richten aan de 
Secretaris. Binnen drie weken zal een schriftelijke opgave verzonden worden van de betreffende 
gegevens. De opgave wordt alleen verstuurd aan het bij de Gemeente bekende postadres van het 
betreffende (buiten)lid. 
 
Artikel 22. 
De gegevens worden door de Secretaris en door de Penningmeester ieder opgeslagen op een computer 
onder een account voorzien van een wachtwoord. De beide computers bevinden zich uitsluitend op het 
huisadres van de Secretaris, resp. de Penningmeester. Op de computers is een deugdelijk anti-
viruspakket geïnstalleerd. Updates voor het op de computers draaiende operating systeem worden 
regelmatig geïnstalleerd. 
 
Artikel 23. 
De website van de Gemeente, www.nigd.nl, is enkel bedoeld voor het verstrekken van informatie over de 
Gemeente. De website registreert geen gegevens en plaatst geen cookies. 
 
 
BEGRAAFPLAATSEN en BEGRAFENISSEN 
 
Artikel 24. 
Alle Joodse begraafplaatsen in de provincie Drenthe staan onder toezicht van het Bestuur. 
 
Artikel 25. 
Uitsluitend (buiten)leden van de Gemeente hebben recht op een uitvaart en teraardebestelling op een 
Joodse begraafplaats der Gemeente (maar zie ook het volgende artikel). Alle daarmee gemoeide kosten 
zijn voor rekening van de naaste belanghebbenden. 
 
(vervolg op blz. 6 met artikel 26) 
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Artikel 26. 
In uitzondering op het vorige artikel kunnen ook Joden die geen (buiten)lid van de Gemeente waren een 
uitvaart en teraardebestelling krijgen op een Joodse begraafplaats in de provincie Drenthe. Dit onder 
voorwaarde dat een bedrag gelijk aan 10 maal de jaar-contributie van het lopende jaar wordt afgedragen 
aan de Gemeente. Ook in dit geval zijn alle kosten van de uitvaart en teraardebestelling voor rekening van 
de naaste belanghebbenden en zijn de artikelen 28, 29, 30 en 31 van toepassing. 
 
Artikel 27. 
Elk Gemeentelid kan in overeenstemming met het Bestuur een graf reserveren. Deze reservering betreft 
de selectie van de begraafplaats, dus niet van de locatie van het graf op deze begraafplaats. De 
reservering vervalt, zodra de betrokken persoon heeft opgehouden lid te zijn of in gebreke blijft van 
betaling, zonder dat op terugbetaling der betaalde gelden aanspraak kan worden gemaakt. 
 
Artikel 28. 
Een begrafenis kan alleen plaatsvinden na toestemming van het Bestuur. De toestemming kan slechts 
verleend worden na tijdige overlegging van: 
- - het door een ambtenaar van de burgerlijke stand afgegeven verlof tot de begrafenis én 
- - een schriftelijke verklaring dat alle kosten van de begrafenis voldaan zullen worden. 

 
Artikel 29. 
De uitoefening van de godsdienstplichten bij stervenden en overledenen geschiedt onder 
verantwoordelijkheid van het Bestuur. 
 
Artikel 30. 
Een begrafenis kan naar eigen inzicht geregeld worden, mits geen inbreuk wordt gemaakt op de 
bepalingen van de Godsdienst, op dit reglement en op de wettelijke regelingen van de burgerlijke 
overheid. 
 
Artikel 31. 
Een grafzerk mag slechts geplaatst worden na goedkeuring door en toestemming van het Bestuur. De 
toestemming kan slechts verleend worden als aan alle verplichtingen aangaande de Gemeente is 
voldaan. Het Bestuur kan aan het verlof tot het plaatsen van een grafzerk nadere voorwaarden verbinden. 
Alle kosten van de zerk, waaronder aanschaf, inscripties, plaatsing en onderhoud, zijn voor rekening van 
de naaste belanghebbenden. 
 
Artikel 32. 
Het Bestuur bemiddelt in de zorg voor het onderhoud van de begraafplaatsen. 
 
 
INWERKINGTREDING 
 
Artikel 33. 
Dit Reglement is vastgesteld en inwerking getreden op 1 juni 2018 / 18 siewan 5778. Op dezelfde datum 
is het voorgaande reglement vervallen. 
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