
8. Toelatingscriteria 
 
Artikel 8.1 
De vereniging hanteert in haar toelatingscriteria verschillende categorieën van toetsing. De 
volgende categorieën zijn onderscheiden: 
1. grondslag en doel; type organisatie; achterban; 
2. externe controle en certificering. 
 
Artikel 8.2 
Als een organisatie aan alle criteria voldoet, wordt ze als gewoon lid toegelaten. Voor leden 
staan de vergaderingen van de ledenraad en de sectievergaderingen open. Leden hebben 
actief en passief stemrecht. 
Indien een organisatie niet aan alle criteria voldoet of de wens te kennen geeft niet in de 
ledenraad te willen of te kunnen deelnemen, kan ze als participant toegelaten worden. 
Participanten kunnen alleen deelnemen aan vooraf voor hen opengestelde 
sectievergaderingen. Participanten hebben geen stemrecht. 
 
Artikel 8.3 
Als een organisatie niet als lid of als participant toegelaten wordt, kan de betreffende 
organisatie na twee jaar weer een aanvraag voor lidmaatschap indienen, mits ze vooraf 
helder kan aangeven dat ze naar haar inzicht bij de nieuwe aanvraag wél voldoet aan die 
criteria, waar ze bij een eerdere aanvraag niet aan voldeed. 
Bij toelating hanteert de vereniging de volgende criteria: 
1. grondslag en doel; type organisatie; 
de organisatie heeft een reformatorisch/evangelische signatuur en is als zodanig 
herkenbaar in haar statuten, organisatiecultuur en werkmethoden; 
statutair of beleidsmatig moet duidelijk zijn dat een organisatie internationaal 
dienstbetoon uitvoert ongeacht ras, politieke overtuiging en religie; 
in directe zin mag er geen binding zijn tussen een eventueel zendingsmandaat van 
een organisatie en internationaal dienstbetoon; 
de organisatie heeft aantoonbaar een maatschappelijke en/of kerkelijke achterban; 
de organisatie heeft een omzet van ten minste € 1.000.000,-- per jaar 
bestuursvorm en overige statutaire voorwaarden komen overeen met de voorwaarden 
voor het CBF-keurmerk. 
de organisatie maakt geen deel uit van een Internationale Organisatie of Netwerk dat 
de beleids- en uitvoeringsvrijheid van een lid van Prisma zodanig beperkt dat het lid 
niet vrij is samenwerkingsverband binnen Prisma aan te gaan. 
2. externe controle en certificering; 
de organisatie heeft het CBF-keur of heeft een aanvraag voor een dergelijk keur 
ingediend; koepels en kerkelijke organisaties staan onder accountantscontrole; 
de organisatie is transparant en legt op open wijze verantwoording af over de werving 
(verkrijging) en de besteding van haar middelen; 
de uitgaven in het buitenland worden aan een accountantscontrole onderworpen. In 
geval betrouwbare accountantscontrole in het buitenland praktisch niet uitvoerbaar is, 
moeten bestedingen anderszins aan een betrouwbare externe controle onderworpen 
kunnen worden. 
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Artikel 8.4 
De volgende stappen leiden tot besluitvorming bij een aanvraag tot lidmaatschap van een 
organisatie: 
De belangstellende organisatie dient een schriftelijk verzoek tot lidmaatschap in 
Het secretariaat stuurt de toelatingscriteria naar de organisatie en verzoekt om 
toezending van relevante stukken, die aantonen dat organisatie aan criteria voldoet 
De directie toetst de toegezonden stukken 
Indien door stukken blijkt dat organisatie aan criteria voldoet, volgt een gesprek met 
afvaardiging van de Prisma directie/bestuur en aanvragende organisatie 
De directie informeert de organisatie over het advies, dat zij na het gesprek aan het 
bestuur wil geven 
Bij negatief advies heeft de organisatie het recht om binnen twee weken 
heroverweging te vragen indien zij gegronde redenen meent te hebben dat advies op 
onterechte gronden tot stand is gekomen 
De heroverweging zal geschieden volgens de regels als vermeld in artikel 5.1 
Uiteindelijk advies wordt door het bestuur verwoord aan Algemene Vergadering 
Algemene Vergadering beslist over toelating aanvragende organisatie 
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