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Heden, twee december -------negentienhonderd
zevenenzeventig, verscheen voor mij, Herman Willem Semmelink, notaris ter standplaats Apel- -------doorn: -----------------------------------------------------"
de Heer Johan Wilhelmus KemË' zonder beroep, wonende te Apeldoorp, Waalstraat 19, ge oren te Arnhem op tien december negentienhonderd
negen. ------------------------------------"
De comparant verklaarde: -----------------------------------.
In de algeme~e ledenvergadering van de te Apeldoorn gevestigde vereniging IIVolkstuindersvereniging Apeldoorn Zuid", ge ...
·
houden te Apeldoorn op zeventien novembernegentienhonderd--zevenenzeventig,
----------------~--------------------------tot "welke.vergadering alle leden zijn opgeroepen met inachtneming van het bepaalde in de statuten en in Artikel 4 1 en
4 2 van Boek I van h e t Burgerl~~ Wetboek, werd met d e vereiste meerderheid besloten om de statuten in het geheel o~nieuw als volgt vast te stellen, waarbij de· comparant werd
gemachtigd de notariële akte v an statuten~ziging
te doen
opmaken en deze te ondertekenen. ---------------------------.
De comparant verklaarde vervolgens, zulks ter uitvoering van
~orenbedoeld besluit, de statuten van voornoemde vereniging
in het gebeel opnieuw vast te stellen als volgt: -----------------------------------NAAM. -----~---------------~~----.
Artikel 1. ----------~-----------------~---.
f.>evereniging draagt de naam "Volkstuindersvereniging
-----"Apeldoorn-Zuid
ll
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Artikel 2. -----~-------------------------------------------.
De ~ereniging is statutair gevestigd te Apeldoorn. ---------.
------------------------ DUUR. ---------------------------Artikel ~. -------------------------------~-----------------.
De vereniging is opger-L cnt, dedato één april negentienhonderd
zevenenzevt;)ntig en is aangegaan voor onbepaalde tijd. ------- ..
-------------

....---

..... _-_ ...._--

DOEL.

--------------

•.-------.-----

...

Arti k eI L}". ---------.------"--~.:..----•• -------------------••
1 . De v e r-eni.gd.ngheeft t en doel het bever-der-en van het tuinieren als amateur in de ruimste zin des woords. ---- ---"
2. De versniging tracht dit doelondermeer
te bereiken door:
a",' het tir-acht.en te "v"erkrijgenvan geschikt terrein bestemd
voor volkstninen, zo mogelijk met een permanent karakter. -------------------------------------------------b. het beheren van een of meerdere volkstuincomplexen.
--c , r . l. a t geven van voorlichLing en het organiseren van cursussen betreffende het tuinieren als amateur. --------d. het aankopen van zaden, planten en andere tuinbenodigdheden ten behoeve van haar leden. --------------~----e. het organiseren van excursies, tentoonstellingen
op
het gebied van tuinieren als amateur. ----------------f. het samenwerken met gelijk gerichte verenigingen,
ook
in andere gemeenten. ---------------------------------g. het uitgeven van een eigen verenigingSblad.
-----------
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;. Ter ond.ersteuning van de aktiviteiten vermeld onder a
tot en met g onder lid 2 van dit artikel maakt de vereniging deel ui~ van Het Algemeen Verbond van Volks~
tuinders Vereeni~ingen in Nederland. ------~-------------Leden, Ereleden, Leden van Verdienste, Kandidaatleden en ---Ondersteunende leden. --------------------------------------Artikel s. -------------------------------------------------1 . Als lid kunnen.worden toegelaten meerderjarige natuurlijke
personen, aan wie naar het oordeel van het bestuur een
tuin als in lid 2 bedoeld in gebruik kan worden gegeven.
2. Ieder lid heeft recht op het gebruik van een door het --bestuur aan hem aan te wijzen volkstuin. -----------------;. Tot Erelid kunnen w or-den benoemd meerderjarige natuurlijke
personen die - geen lid van de vereniging zijnde - zich --jegens de vereniging bijzo~der verdienstelijk hebben g e ~
maakt. -----------------------.------:-------------- -------4 . Tot Lid van Verdie.nste kunnen worden benoemd de leden, --die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstel~K hebben gemaakt. --------------------------------------- --5. Als kandidaatlid kunnen worden toegelaten meerderjarige
natuurl~ke personen die schriftelijk te kennen hebben gegeven een tuin als in lid 2 bedoeld in gebruik te willen
nemen, doch voor wie nog geen tuin beschikbaar is. ----Kandidaé'l.t-ledenz.i,innog tS~en leden der verenigin~. -----6 . Ondersteunende leden zijn natuurlijke personen en rechts. personen die de vereniging steunen met een jaarl~kse bijdrage zonder dat daaruit enige verplichting voortvloeit
voor de vereniging. -------~----------------------------------------

------------
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Artike 1 6 . ---------------"------= -.::-------------------;..------1.·Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden enl
of kandidaatleden. --------------------------------------2. Bijniet-toelating als lid kan de algemene vergadering
~lsnog tot toelating besluiten. -------------------------3. Ere-leden en Leden van Verdienste worden benoemd door de
Algemene Vergadering op voordr~çht van het bestuur. ----------------------- AANVANG L ID M A A T S C H A P . -------------------Artikel 2. -------------------------------~-----------------1 . Het lidmaatschap vangt aan b~ de toetreding tot de vereniging. --------------------------~---------------------2. Het moment van toetreding moet blijken uit een door het
bestuur schriftelijk verstrekte kennisgeving van toelating.
------------E IN D E
L ID t1A A T S C H A F E N K
' ANDIDAAT- IID M A A T S C H A P .---Artikel 8. -::--------= ----------------.---.-:.::::---------= -:.::::-::::--1 . Het lidmaatschap eindigt: ----------'---------------------t a •.door
overlijden van het lid; --- ------------- --------b.ldoor opzegging door het lid; -------------------------c. door opzegging namens de vereniging; -----------------d. door ontzetting (royement). --------------------------2. Bijoverlijden kan het lidmaatschap desgewenst overgaan op
de echtgeno(o)t(e) of een van de wettige erfgenamen in de
eerste graad of een stiefkind, mits aan het gestelde in
artikel 5 van lid 1 wordt voldaan en mits betrokkene bij --

3.

o l'

-een andere volkstuindersvereniging niet is geroyeerd. --Een lid kan b~ het verenigingsbestuur een verzoek indienen om na zijn o~erlijden een bepaalde relatie vóór anderen
in aanmerking te laten komen voor de overname van zijn
tuinhuur, welke relatie zonodig de opstallen en dergel~~e
van de erfgenamen dient over te nemen. Het verenigingsbestuur zal zijnbeslissing schriftelijk aan het betrokken
lid mededelen. ------------------------------------------3. Opzegging door het lid kan tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtenming van een opzegtermijn van -twee maanden, schriftelijk geschieden aan het bestuur~ In
bijzondere gevallen kan het bestuur ten gunste van het lid
hiervan afwijken. -----------------------------------------,
4. Opzegging namens de vereniging kan geschieden mits met --goedkeuring van de algemene vergadering, tegen het einde
van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van vier Weke!l en mits schriftelijk door het bestuur
aan het lid bekend gemaakt wanneer: -----------------------,
a. een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de atatuten voor het lidmaatschap gesteld te voldoen en ----b. wanneer redelijkerW\lsvan de vereniging niet gevergd -kan worden het lidmaatschap te Latren voortduren. ----- .•
5. Een lid kan binnen vier weken, nadat hem een besluit ---waarblj de verplichtingen vfu~ de leden zijnverzwaard, is
bekend geworden of is medegedeeld, door opzegging van zijn
lidmaatschan de toepasselijkheid van het desbetreffend be!sluit te zijnen opzichte uitsluiten. Vorenstaande geldt--Iniet indien de verplichtingen van de leden van geldelijke
laard z~~ verzwaard. -------------------~---------------.
6. qntzèttin~ (royement) kan worden u i cg esp r-o k en door het best':lurna ~ngebrekestelling waarbij het lid in de gelegenhe~d ~ord~ gesteld binnen veertien dagen alsnog aan zijn __
verpl~cht~ng te voldoen, wanneer een lid in strijd met de
statuten, reglementen of besl1,lÏ
ten van de vereniging
_
handelt, of de vereniging opzettelijk benadeelt.
_
? Bij ontzetting uit .het lidmaatschap zal betrokkenene ten __
. jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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spoedigste - in ieder geval binnen een week nadat de ontzett~ng is uitgesproken - schriftelijk van het besluit in
k7nn1~
gelijktijdigeopgave va~ de mot~vat~e worden
tot hetgest01d,
genomen onder
besluit.
_
Binne~ een maand na, ontvangst van de kennisgeving van het
beslu1t tot ontzett1ng staat voor het betrokken lid beroep open op de algemene vergadering.
_
Maakt het lid gebruik van zijn recht op beroep dan is het
bestuur verplicht een algemene vergadering uit te schr~ven, te houden binnen een maand na ontvangst van het b€:rgepschrift.
Wordt hieraan binnen de gestelde termijn
rri.e t voldaan dan vervalt automatisch de ontzetting.
,_
,G~durende de berOe]1stermijnen hangende het beroep is het
l1.d gesch?rst. Gedurende de schorsingsternrijnkan het betrokken l1.d geen van zijn lidmaatschapsrechten uitoefenen.
-

De verplichting van het lid zijntuin te onderhouden -----blDft gedurende de schorsingstermijn bestaan tenzij het bestuur anders beslist. -------------------------------------.
8. Het hiervoor bepaalde ten aanzien van het lidmaatschap --is voorzover mogelijk van overeenkomstige toepassing op -het kandidaat-lidmaatschap met dien verstande dat het kan-_
didaat-lidmaatschap tevens eindigt bij d e aanvang van hetlidmaatschap.-------------------------------------~------~
------.--------------- GELDMIDDELEN~ -----------------------Artikel
9.
De geldmiddelen
worden gevormd door:
_

---------------------=-::-------------------------

a. inleggelden'; ---------------------~----------------------b. contributies; -----------------~--------------------------

c. baten van in gebruik geven van grond; -------------------d. gekweekte rente; ----------------------------------------e. toevallige baten. -------------------------------~------------JAARLIJKSE BIJDRAGE EN ANDERE VERPLICHTINGEN. --~----Artikel 10. ------------------------------------------------1. De leden en de kandidaatleden zDn gehouden tot het beta~
len van een jaarlj.jl<:se
bijdrage zoals die door de algemene
vergadering is vastgesteld. -----------------------------2. Op grond van, sociale indicatie is het bestuur bevoegd ---maar niet verplicht in naar haa.r oordeel noodzakelijke gevallen gehele of gedeeltelljke ontheffingen van de verplichting tot het betalen van de jaarlijkse bljdrage te- verlenen. --------------------------------------------------3. Hoogte en karakter van de jaarlijkse bijdrage, alsmede van
de inleggelden, worden jaarlijks in de Algemene Vergadering
vastgesteld. ------- ------------------------------------4. De leden zijnverplicht de hun tot gebruik a.angewezen tuin
goed en regelmatig te onderhouden. ----------------------5. De leden zijn~ehouden tot het betaleI;l.
van een'periodieke-vergoeding wegens het gebruik van d.ehun toegewe- -------zen tuin, zoals deze door de algemene vergadering is ---vastgesteld. De hoogte van deze vergoeding kan per tuin verschillend zijn. ----------~~-----------------------------------------------

V E R E N IG IN G S JA A R .

------------.--------
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Artikel 11. ---------:---------:-------~--------------------Het verenigingsjaar loopt van één jarmari tot eenendertig december. -------------------_.-- ----------_.- -----------------------H E T B E S T U U R e (B ~N O E M I~Q
- SCHORSING - O N 'I'S L A G 1.
-----.Artikel 12. ------------------------------------------------1. Het bestuur van de vereniging wo~dt door de algemene vergadering uit de leden benoemd. --:------------------------2. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenm.inste v~f
leden. --------------------------~---------------------3. De bestuursleden worden gekozen voor de tijdvan drie jaar»
4. De.voorzitter wordt in functie gekozen; de andere functies worden door het bestuur onderling verdeeld. ----------5. Elk bestuurslid treedt af, volgens een door het bestuur op te maken roost0r van aftreding. De aftredende is terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vakature wordt
benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijnvoor~anger. -------------- ---------------------------------6. De verkiezing van bestuursleden geschiedt zo mogelijk uit
meer kandidaten dat er vakatures in het bestuur zijn. De

--------------
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verkiezing geschiedt uit een voordracht van het bestuur en/of tenminste v ij UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f led.
ene ------------------~
70 1 Een bestuurslid kan, ook al is hU voor een bepaalde
tUd benoemd, te allen tijde door het bestuur tot de
~er~tkome~de algemene vergadering worden geschorst
1nd1en: --------------------------------------------a. h ij in strijd met de Wet d e statuten, reglementen
en/of besluiten van de vereniging handelt; ------~
b. hij d e belangen v án de vereniging niet naar behoren behartigt. -------------~--------------------In de eerstvolgende algemene vergadering wordt bet
ontslag of de schorsing ter beslissing voorgelegd
aan de leden.. Deze vergadering dient binnen een
maand na het ontslag of de schorsing te worden uitgeschreven. ----- ----------------------------------Het bestuurslid dat is ontslagen danwel geschorst,
casu quo z~n functie heeft neergelegd, is verplicht
de in z ~ j n bezit zijn d e administratieve bescheiden ---en verdere eigendommen van de vereniging binnen veer~
tien dagen over te dragen aan een door het bestuur
aan te wijzen bestuurslid. -------------- -----.---.---8. Het bestuurslidmaatschap
eindigt met onmiddellijke
ingang: _.---- ---------.-----------~.----------------a •. b ij overlijden v an h et bestuurslid;
--------------b$lbij beëindiging van het verenigingslidmaatschap
--van het bestuurslid. --------------------- -------.-.--.------------

.. T A A K

EN

BEVOEGDHEDEN.

-----------..:.-----

~rti):el 12.:_ ._----= ---:: - - - = : - : : : : : . - : - - - - - - - . : '- - - - - , - - - - - - - - - - - - 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging met uitzondering van die handelingen als zodanig in d e sta tu te n vermeld.. -----:------------------.
2. Uit het bestuur wordt het dagelijks bestuur gevormd
bestaande uit de voorzitter, sekretaris en penningmeester aan welk college de dagelijkse leiding van --de vereniging wordt opgedragen. -_.- ----------------3. Indien het aantal bestuursleden beneden het aantal
v1,jfis gedaal d , blijft h et bestuur bevoegd. H et is
echter verplicht zo spoedig mogelijk - in ieder geval binnen vier weken een algemene vergadering te --!beleggen waarin de voorziening in de open plaats of
Ide open plaatsen aan de orde komt. ------- ---------4.iHe~ bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelij~he i d bepaalde onderdelen van haar taak te do en+ud t >
I voeren door commissies die. door het bestuur als ---! zodanig worden benoemd onder'nadere goedkeuring van
Id e algemene vergadering. ----. --------------------5.,Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene
vergadering bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten inzake kopen, verkopen, verwerven~ verhuren, --vervreemden huren of bezwaren van onroerende goederer:
en van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als
horK of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt. --------Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en te~~~~~~a ~~n _~e.::.o_e!
__~O_~d_e_r:_g_e_d_~a_n_,_v_o_o_~z_o_v_e
__~e_..:-~e_:~
i

I ~ :~
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In gebruik geven van volkstuinen van het eigen complex valt buiten het bepaalde in dit lid. ----------Het bestuur is, mits met goedkeuring van de alge-mene vergadering bevoegd tot het opleggen van boete en/of andere maatregelen. Tegen deze maatregel is beroep mogel~k op de algemene vergadering. ------------

-----------------

VERTEGENWOORDIGING.

------------------

Artikel 14. -------------------------------------------De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd: --------------------------------------------------

door het dagelijks bestuur voor zaken genoemd onder
artikel 13 lid 5; ----------------------------------2. door voorzitter tezamen met sekretaris en/of penningmeester voor alle andere zaken met uitzondering van
het genoemde onder lid 3 van dit artikel; ----------3. door de penningmeester, daartoe door het bestuur ---schriftelijk gemachtigd, voor het kwiteren van nota's
en het regelen van giro en/of bankzaken; -----------4. door voorzitter, of bij diens ontstentenis de sekretaris bjj gerechtsprocedures, na daartoe bekomen ---schriftelijke machtiging van het b e stu u r-, -----------1.

-------ALGEtlEJ!E.VERGADERING (ALGEMEEN) ..------------Artikel 15. -------------------------------------------'jaarlijks,uiterlijk zes maanden na afloop van het vereniginasjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering~ gehouden. -- --- --------------------------~---1. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden
toe, die niet door de Wet of de Statuten aan andere
organen z~n opgedragen. ----------------------------2. In de algemene vergadering komen onder meer aan de
orde: ------ - --------------------~----------------a. het jaarverslag over het door he~ bestuur in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleidl ------b. het jaarverslag over het gevoerde financiele beleid onder- overlegging van balans en staat van --baten en lasten; -- -----------------------------c , het verslag van d e k a a c o m m i . a s i.e
; ----------------d. de benoemiüg van de kascommissie voor het volgend
verenigingsjaar; --------------------------------e. d e begroting voor het nieuwe verenigingsjaar; ---f. het benoemen van een of meer afgevaardigden voor
het komende congres van het Algemeen Verbond van
Volkstuinders Vereenigingen in Nederland. -~------

--------------

TOEGANG EN

STEM RECHT.

--------------------

Artikel 16. -------------------------------------------1.1 Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden
en kandidaat-leden van de vereniging met uitzondering
van de onder .lid2 van dit artikel genoemde leden.--2. Geen toegang hebben geschorste leden en/of geschorste bestuursleden behalve t~dens behandeling van het
agendapunt waarin hun schorsing, ontzetting of ont,slag aan de orde komt. --------- -------------------3. Ieder lid van de vereni~ing dat niet geschorst is
heeft stemrecht en kan eén stem uitbrengen. ---------

/4-. UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Een lid dat niet geschor-st is, kan zijn stem door een
i

schriftelijke daartoe gemachtigd ander lid laten uit-

I ~ 'I

..~~~~~e~id~e~_~~~_~~~_~~~~~~~_~~~~~~~~~~~_~~~_~~~_~~~_
K an d i.de
a .t Leden hebben g een . stemrecht.
_
c

------------------ BIJEENROEPING ..
-----------------------

Artijsel 1 7 . -------:-------..:-= ---------------- ----,1 . . De algemene vergaderingen worden b1jeengeroepen door
het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan
de adressen van de leden~ De termUn voor oproeping
bedraagt tenminste zeven dagen. -------~------------2. Algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls --het bestuur zulks wenselijk oordeelt, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 15. ~--------3. Voorts is het bestuur op schriftel1jk met redenen omkleed verzoek v an tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende
deel van de stemmen verplicht to t het bijeenroepen van
een algemene vergadering op een term3jn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen -veertien da.gen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de
verzoeke,rs zelf tot die b1jeenroeping overgaan door -oproeping overeenkomstig het gestelde onder lid 1 -van dit artikel danwel bij advertentie in tenminste
een veel geLezen dagblad in de gemeente waar de 'vereniging statutair is gevestigd. ---------------------.----.----.---.O O R Z IT lrE R S C H A P
- NOTULEN.
--------------Artikel 1 8 . _ ,_-V-:-::.
_ _-_~.::.:m::_:::=.:.:.-_..:_:-::::::::==_
_
1. De-aïgèmene vergaderingen worden geleid door de ---voorzitter van de vereniging of zijnplaatsvervanger.
Bij afwezigheid van voorzitter of zijnplaatsvervanger treedt een der andere bestuursleden - door het
bestuur aan te wijzen - als voorzitter
op •.Wordt ook
op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, -dan voorziet de vergadering daarin zelve. ----------2. Van het verhandelde in ~~ke vergadering worden door
de sekretaris of een ander door het bestuur daartoe
aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd en daarna door de voorzitter en de sekretaris
worden ondertekend. ---------------------------------

I

------------------ BESLUITVORMING. -------------:------Artikel 19. ------------ -----~----------------------.1 . Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel --van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. ---------- - ------2. Wordt echter onmiddell~k na het uitspreken van het -in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid ----daarvan betwist dan vindt een nieuwe stemming plaats,
wanneer de meerderheid van de vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geSChiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de ---rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming9 -----

8.

13-I·voor zov.er de ~tatuten.of de wet niet and8.rs bepa~
len, worden alle beslulten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uit-UTS
gebrachte. stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd
als niet te zijn uitgebracht. -----------------------jihgfedcba
v a n personen
niemand de vol·
4 . Indien b ~ een verkiezing
strekte meerderheid heeft verkregen,
heeft een twee- .
de ste~~ing plaats. Heeft alsdan weer niemand de --_.
volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herI stemmingen plaats, totdat hetz~ een persoon de vol- strekte meerderheid
heeft verkregen,
hetz~ tussen -twee personen is gestemd en de stemmen staken. -----.
Bij gemelde herstemmingen
(waaronder niet is. begrepen
de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de
p er-so n en , o p \\li8 bl,j de voorafgaande
stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd
de persoon, op wie b ij
die voorafgaande
stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
Is bij die voorafgaande
stemming
het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht,
dan wordt door loting uitgemaakt,
op w ie van d ie personen b i] d e nieuwe stemming geen
stemmen ~eer kunnen worden uitgebracht.
Ingeval b ij
een stemming tussen twee personen de stemmen staken,
beslist het lot wie van beiden is gekozen. ---------.
5. Indien de stemunen staken over een v o o rste l niet.rak en d e de verkiezing
van p erso n en ,
dan i.s het voorstel verworpen.. -------------------------------------.
6. Alle stemmingen geschieden mondeling,
tenz~ de voorzitter een schriftelijke stem m in g gewenst acht. Over
p e rso n e n w or-d.t sc h rifte lijk
gestemd; Schriftelijke ---stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming b~ accla~atie is mogelijk, tenzij
een of meer stemgerechtigden
hoofdel~ke stemming ---I

verlangt. -------------------------------------------

7 . Een eenstemmig b e slu i t v a n a lle le d e n , ook al z~n -_.
deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met
voorkennis van het bestuur genomen, d.ezelfde kracht als een besluit v an d e algemene vergaderi.ng. --------8. Zolang in e e n . algemene vergadering
alle leden aanwezig o f v erteg en w o o rd ig d
z~ n , k u n n en geldige beslui,
lte n
genomen worden, mits met algemene stemmeni-. omtre n t
alle aan de orde komende onderwerpen,
- behalve een voorstel tot statuten~ziging
of ontbinding - ook al heeft geen opro~ping plaatsgeha.d of
is deze niet op de voorgesch.J:>even wijze' geschied of
is enig ander voorschrift
omtrent het oproepen en
houden van vergaderin.gen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen. -----------------------------

S T A T U T E N W IJZ IG IN G

.. -------------------.

Artikel 20. ------~---------------:::::--------------------.
1. Inde statuten van de vereniging kan geen verandej ring
w or-d.en g e b ra c h t dan door een besluit
van een --lalgemene vergadering,
waartoe is opgeroepen met de --

9.

mededeling

(

àat aldaar

wijzigingen

van de statuten

zal worden voorgesteld. --------~_----~-------------2. Z~ die de oproeping tot de algemene vergadering ter
behandeling v an een voorstel tot statuten~ziging --hebben gedaan moeten tenminste zeven dagen voor de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin -de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op
een daartoe geschikte plaats voor de leden ter
inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de --UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afsch r-L f t als hiervoor bedoeld, aan.alle leden toegezonden. --------------------------------------------3. Een besluit tot statutenwUziging behoeft tenminste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een verg a d e r - L n g w a a r - L n tenminste twee/derde van de leden
tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/
derde v an de leden tegenwoordig of v er-t eg en w o o r-d f.g d
dan wordt na een v/eek doch in ieder geval binnen --vier weken daarna een tweede vergadering b~eengeroepen, waarin over het voorstel zoals dat in de
vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht
het aantal tegenwoordige of vertegenwoordi~deleden,
k an w o r-d en b e sLo t e ri , mits m et een meerderheid v a n --tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. --4.. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Voor --het compareren DD het verlijden van de desbetreffende
akte is ieder bestuurslid bevoegd. ------------------

--------------------- ONTBINDING. ----------------------

Artikel 2 1 . ------~ ..- . - - - = - - - . - - . . . : : - - . - : . . . '- - - - - - : . . . - . - - - - - - - - - - - - - - De"vereniging k an worden ontbonden door een besluit
van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 v an artikel 20 is van overeenkomstige
toepassing. ----------------------------------------(
2_ Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten t~de van het besluit tot ontbinding lid waren.
Ieder hunner ontvangt een gel~k deel~ B ij het
besluit tot ontbinding kan echter Dok een andere be'"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
stemming aan het batig saldo worden gegeven. --------

1:

v .,

------------

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. -----"""---~_-------

Artikel 22. --:= '--.:.-= = = --= -= ---------- -------- -----~ .------'; L D e algemene vergadering zal het huishoudelijk reglement vaststellen. ----------~_---------- -----------2 . Het huishoudelijk reglement mag niet in strijdmet de
Wet zijn, ook waar die geen dwingend recht bevat, ---noch met de statuten. -----------~---~---------------

----------------- SLOTBEPALINGEN. ---------------------Artikel 23. ---------------:---------------------------1.·In bestuurs-, commissie- en algemene vergaderingen
besluiten worden genomen of stemmingen
j kuTillengeen
worden gehouden over punten die niet in de agenda --Ider·vergadering v~rmeld.z~n, zul~s met uitzondering
van het bepaalde ln artlkel 19 lld 8. ---------------

-----------~ ~ ~ .~ .~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -----,

'i\~i J,

1 0 .. • zyxwvutsrqpon

12. jBeSliSSingen in alle zaken waarin b~ Wet, Statuten
o f H u i S h O U de.L ijk R eg lem en t niet i s v o o .r-z i.en , b eru saan de algemene verten ,
b eh o u d en s
d e verantwoording
gadering, · b ij h et b e st uu r , --------------------------'De comparant is ~j, n o taris,
bekend. ------------------\-Jaarv an a1st~.)in m in u u t o p g em aak t,
is v e rle d e n
te A p e l-doorn, ten dage in h et h o o fd dezer ak te vermeld.------- _
o p g av e v a n d e L n h o u d v an deze ak te aan d e- ,~
Na zak elijk e
verschenen persoon, heeft deze verklaard van de in h o u d --"
v an deze ak te te h eb b en kennis genomen en o p volledige---'
v o o rlezin g
d aarv an
geen p r i.j s te stellen. -------------Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de-comparanten en mij, notaris, ondertekend. -------------(getekend), JoW",Kemp; H"W.Semmelink. --------------------
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