
Bijlage bij aanvraagformulier voorkeurlidmaatschap 
 

Perforatieregeling 

 

1. Perforatie naar een andere wijkgemeente is toegestaan tenzij er in de afgelopen 

12 maanden ook al gebruikt gemaakt is van de perforatieregeling. 

 

2. Gemeenteleden die verhuizen naar De Meent (waaronder de dislocaties m.u.v. Het 

Boveneind, Prinses Christinaplantsoen 90-92, 3905 JZ) en locaties zoals 

Dennenhorst en De Koekoek (gerekend naar de conditie van de bewoners) worden 

gerekend tot de wijkgemeente waartoe zij voor de verhuizing behoorden, tenzij zij 

te kennen geven te willen behoren tot de wijk waarin zij nu wonen. 

a. De betreffende (dis)locaties van De Meent zijn: 

De Meent, Grote Beer 10, 3902 HK 

Zonnestaete, Grote Beer 12 t/m 26, 3902 HK 

Dragonder, Pampagras 112 t/m 116 (even en oneven), 3902 SV 

D’n Aok, De Palmen Grift 653, 3901 NS 

b. De locaties van Dennenhorst zijn: 

Noord, Stationsstraat 23, 3905 JG 

Eikenlaan, Eikenlaan 2, 3901XA 

Kerkewijk, Kerkewijk 201, 3904 JD 

Sloep, Sloep 1, 3904 SZ 

c. De Koekoek is gevestigd op Nieuweweg 30, 3901 BE 

 

3. Bij afwijzing van een perforatieverzoek kunnen de betrokkenen een beroep doen 

op de Algemene Kerkenraad. De kerkenraad van de wijk waar betrokkenen wonen 

is verantwoordelijk voor de communicatie tijdens dat proces. 

 

4 Er is een pastorale regeling, niet zijnde perforatie, voor bijzondere gevallen. 

 

 

 

 

 
 

Procedure 

 
1. Gemeenteleden kunnen een overschrijfformulier afhalen/aanvragen bij het kerkelijk bureau. 

Na invullen en ondertekenen dient dit formulier weer op het kerkelijk bureau ingeleverd te 
worden. 

2. Als de aanvraag aan de voorwaarden voldoet wordt het voorkeurlidmaatschap in het 

ledenregistratiesysteem verwerkt en ontvangen de gemeenteleden bericht van de wijziging 
van het kerkelijk bureau. In dit bericht staat ook vermeld dat het gemeentelid bij verhuizing 

blijft behoren tot de wijkgemeente van voorkeur. Hij of zij moet – ook bij verhuizing naar een 
andere woonplaats – zelf aangeven elders ingeschreven te willen worden. 

3. Als het verzoek tot perforatie wordt afgewezen informeert de geografische wijk – waar de 
gemeenteleden op dat moment staan ingeschreven – de aanvragers over de genomen 

beslissing. 

 

 

 

 

 


