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Heden, één en twintig januari
negentienhonderd vier en negentig, verschenen voor mij, Meester-
Thomas Johannes van Waveren, kandidaat-notaris, wonende te
Heiloo, hierna ook te noemen: notaris, als plaatsvervanger van—
Meester Harm Vrieling, notaris ter standplaats de gemeente
Zijpe:
1. de heer Martin Carel Bigot, zonder beroep, geboren

te Petten op vijf juli negentienhonderd vijftig, wonende-
1755 NS Petten, Singel 7, gehuwd;-

2. de heer Jan Gijsbert Gezlnus Schipper, group manager
production, geboren te Schagen op drie februari negentien-
honderd vijftig, wonende 1755 NS Petten, Singel 5, gehuwd;-

3. de heer Johannes Gerardus Beukers, ondernemer, geboren te—
Schoorl op twintig juli negentienhonderd acht en veertig,—
wonende 1755 NN Petten, Ir. van de Banstraat 14, gehuwd;—

welke verklaarden dat door hen een vereniging is opgericht-
waarbij zij tevens als leden zijn toegetreden en dat zij voor
deze vereniging bij deze de statuten vaststellen als volgt:-
Van de gemelde besluiten blijkt uit een door de secretaris der—
vereniging opgemaakt en gewaarmerkt uittreksel uit de notulen
van gemelde vergadering, het welk aan deze akte zal worden
gehecht.
De als gemeld door de algemene vergadering vastgestelde statu
ten luiden als volgt:
NAAM EN ZETEL.
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: Dorpsraad Petten.-
De vereniging is gevestigd te Petten in de gemeente Zijpe.-
DOEL. —
Artikel 2.
Het - op non-politieke, kerkelijk neutrale basis - behartigen—
van de belangen van de inwoners en bezoekers van Petten en
omgeving, in samenwerking met andere organisaties op hetzelfde-
gebied werkzaam, als:

het optreden als intermediair tussen voormelde belangengroep-
en onder andere de gemeente, provincie, gewest en Hoogheem
raadschap; .
stimuleren van dorpsactiviteiten

DUUR
Artikel 3 =
De vereniging werd opgericht op één november negentienhonderd
drie en negentig. —
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde duur
LEDEN, DEELNEMERS. BEGUNSTIGERS.
Artikel 4.
De vereniging kent leden, ereleden, deelnemers en begunstigers.-
Gewoon lid is diegene, die de minimum leeftijd van zestien jaar-



heeft bereikt, zich als lid heeft aangemeld en als lid door het-
bestuur of de algemene vergadering is toegelaten, overeenkom
stig het hierna bepaalde in artikel 5.
Erelid is diegene, die door de algemene vergadering als zodanig-
met algemene stemmen is benoemd, op grond van zijn bijzondere—
verdiensten voor de vereniging.-
Ook een rechtspersoon kan lid of erelid zijn.
Deelnemer is diegene, die aan de activiteiten van de vereniging-
deelneemt, doch die de gemelde minimum leeftijd van zestien ja-
ren nog niet heeft bereikt en als deelnemer is toegelaten,
overeenkomstig het hierna in artikel 5 bepaalde.-
Begunstiger is diegene, die zich als zodanig heeft aangemeld en-
als zodanig door het bestuur is toegelaten; hij steunt de
vereniging met een financiële bijdrage, waarvan het minimi
jaarlijks door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Deelnemers en begunstigers hebben geen andere rechten en ver
plichtingen dan die welke hen bij deze statuten zijn toegekend..
De vereniging kan afdelingen hebben die geen rechtspersonen
zijn.
AANMELDING EN TOELATING
Artikel 5.
1. Diegene die lid of deelnemer wenst te worden dient zich-

daartoe schriftelijk op te geven, middels een door de ver
eniging te verstrekken formulier, waarop tenminste dienen te-
worden opgeven voornamen, naam, adres en geboortedatum en
voorts die gegevens die voor het bepalen van de
contributie verplichting van belang zijn.
Het bestuur beslist over het al dan niet toelaten
De secretaris deelt deze beslissing van het bestuur onver—
wijldschriftelijk aan de kandidaat mede. Een eventuele
afwijzing moet geschieden met opgave van redenen.-
Indien een kandidaat in eerste instantie niet is toegelaten,
kan hij binnen drie weken na ontvangst van de kennisgeving—
in beroep gaan bij de algemene vergadering. Het beroep moét-
schriftelijk worden ingediend bij de secretaris. Op de-
eerstvolgende algemene vergadering wordt dan over het al dan-
niet toelaten beslist.
Een deelnemer die de leeftijd van zestien jaren bereikt-
wordt door dat enkele feit, lid van de vereniging.'
Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adres-
sen van alle leden, deelnemers en begunstigers zijn vermeld.-
Bij aanmelding van een rechtspersoon als lid, kan het be
stuur eisen dat die rechtspersoon aangeeft wie hem zal—
vertegenwoordigen.

8. Door fusie van een lid dat rechtspersoon is, gaat het lid-
maatschap over op de verkrijgende rechtspersoon.

EINDE LIDMAATSCHAP.
Artikel 6



Het lidmaatschap eindigt:-
door overlijden;
door schriftelijke opzegging van het lid;
door ontzetting;-
door schriftelijke opzegging door de vereniging.-
wanneer de rechtspersoon dat lid is ophoudt te bestaan.

Opzegging door het lid aan de vereniging of door de vereni—
ging aan het lid kan slechts geschieden indien de opzegging—
schriftelijk geschiedt met inachtneming van een opzegtermijn-
van vier weken en tegen het einde van enig verenigingsjaar.—
Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd
indien of van de vereniging of van het lid redelijkerwijs
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortdu
ren.
ledere opzegging in strijd met het hiervoor bepaalde doet
het lidmaatschap eerst eindigen op het vroegst toegelaten
tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. Een
lid kan voorts met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een—
maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of-
zijnver plichtingen zijn verzwaard hem bekend is geworden of-
meegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van toepas
sing.
Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang
opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit tot fusie-
is meegedeeld of een besluit tot omzetting van de vereniging-
in een andere rechtsvorm . Omzetting van de vereniging in
een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap met—
beperkte aansprakelijkheid kan niet geschieden zolang een-
lid nog de mogelijkheid heeft om krachtens dit artikel op te-
zeggen.

6. Ten aanzien van een bestuurslid geschiedt de opzegging
namens de vereniging en de ontzetting uit het lidmaatscha;
door de algemene vergadering .-
Hem staat geen beroep open als hierna bedoeld.
Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in-
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de—
vergadering handelt, of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt. ——-
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.—
Degene ten aanzien van wie een besluit tot ontzetting is
genomen, wordt hiervan ten spoedigste schriftelijk met
opgave van redenen in kennis gesteld. •
Tegen een dergelijk besluit kan de betrokkene schriftelijk
bij de algemene vergadering in beroep komen binnen één maand-
na ontvangst van de kennisgeving. Tenzij de betrokkene laat—
weten dat het beroep ook op een eerstvolgende algemene
vergadering kan worden behandeld roept het bestuur binnen
vier weken na ontvangst van het schriftelijk ingediende



beroep een algemene vergadering bijeen waarin het beroep
wordt behandeld. Gedurende dé beroepstermijn en hangende het-
beroep is de betrokkene geschorst, evenwel met dien verstan—
de dat hij in de gelegenheid wordt gesteld en bevoegd is
zich op de algemene vergadering waarin het beroep wordt
behandeld te verdedigen en het woord te voeren. Hij heeft in-
die vergadering echter geen stemrecht.

9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar—
eindigt blijft de jaarlijkse bijdrage, inclusief eventuele
verhogingen, geheel verschuldigd.

Artikel 7
Het in het vorige artikel bepaalde is voor wat betreft het
eindigen van deelnemerschap van overeenkomstige toepassing.
SCHORSING
Artikel 8
1. Ingeval van een besluit tot ontzetting of lopende de perio-

de, waarin het bestuur een onderzoek instelt hetwelk tot
ontzetting kan leiden, kan het bestuur een lid of deelnemer-
schorsen .
De overige bepalingen van de beide vorige artikelen zijn op—
een dergelijk besluit van overeenkomstige toepassing.
Gedurende de periode van schorsing is het lid niet bevoegd
zijn lidmaatschapsrechten op welke wijze dan ook uit te
oefenen •
Hem kan de toegang tot de bij de vereniging in gebruik •
zijnde okalen en terreinen worden ontzegd.

Artikel 9.
Indien het bestuur onvoldoende termen aanwezig acht om tot ont—
zetting te besluiten kan het bestuur een lid of deelnemer voor—
een periode van ten hoogste drie maanden schorsen. Het bepaalde-
in de artikelen 6 en 7 is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 10
De rechten en verplichtingen van een deelnemer en van een
begunstiger kunnen zowel door de betrokkene als door de ver —
eniging door schriftelijke opzegging tegen ieder tijdstip
worden beëindigd.
De jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar blijft—
echter geheel verschuldigd, doch het bestuur kan indien het
daartoe termen aanwezig acht, hiervan ontheffing verlenen.
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN ^
Artikel 11
1. Een vereniging en degenen die krachtens wet en statuten bij—

haar organisatie zijn betrokken moeten zich zodanig jegens—-
elkaar gedragen als hetgeen door redelijkheid en billijkheid-
wordt gevorderd ~
Een tussen hen krachtens wet, gewoonte, deze statuten,enig——
reglement of besluit geldende regels zijn niet van-
toepassing voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar—



maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
zou zijn.-

Artikel 12.
1. Ieder lid en iedere deelnemer heeft toegang tot de algemene—

vergadering en heeft de bevoegdheid daar het woord te voeren-
en voorstellen te doen.
Slechts leden hebben stemrecht. Een stem kan door
een schriftelijk gemachtigde worden uitgebracht, mits deze-
machtiging vóór de aanvang der vergadering bij het bestuur-
is ingeleverd en door Iret bestuur akkoord is bevonden.-
Onverminderd het overigens bij de wet of bij deze statuten—
bepaalde, hebben leden en deelnemers het recht om gebruik te-
maken van de door het bestuur aan te wijzen faciliteite
nen/of eigendommen van de vereniging.-
Dit gebruik en die deelname dient te geschieden
overeenkomstig de bestaande of nog te maken reglementen, be-
sluiten en gebruiken en voorzover deze er niet zijn of in
bepaalde situaties niet voorzien, op de voorwaarden zoals
deze nader door het bestuur worden opgesteld.-
Aan het lidmaatschap verbonden verbintenissen kunnen slechts-
ontstaan als de statuten dit toelaten of door een besluit
van de algemene vergadering.-
Afgezien daarvan, kan de vereniging niet ten behoeve van •
haar leden rechten bedingen of te hunner laste verplich
tingen aangaan. Zij kan slechts nakoming van bedongen rech—
ten jegens en schadevergoeding van een lid vorderen als deze-
er uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven

Artikel 13 .
1. Personen die deel uitmaken van andere organen dan de algeme—

ne ledenvergadering van de vereniging en die geen lid zijn,—
kunnen in de algemene vergadering het stemrecht niet
uitoefenen.
Het aantal van door hen gezamelijk uitgebrachte stemmen zal—
echter niet meer mogen zijn dan de helft van het aantal der—
door de leden uitgebrachte stemmen.

2. Het stemrecht over besluiten waarbij de vereniging aan be
paalde personen, anders dan in hun hoedandigheid van lid of—
van een orgaan, rechten toekent of verplichtingen kwijt-
scheldt komt aan deze personen, hun echtgenoot en bloedver-
wanten in rechte lijn niet toe.

JAARLIJKSE BIJDRAGEN.
Artikel 14.
De leden en deelnemers zijn gehouden tot de betaling van een-
ieder jaar opnieuw door de algemene vergadering vast te
stellen bijdrage.
Zij kunnen daartoe in categoriën worden ingedeeld, die een—
verschillende bijdrage betalen.-
In bijzondere gevallen, uitsluitend ter beoordeling van het-



bestuur, kan. hiervan voor het geheel of voor een gedeelte
ontheffing worden verleend. Tevens kan de algemene vergadering—
besluiten dat bij de aanvang van het lidmaatschapsrecht of
deelnemerschap inschrijfgeld verschuldigd zal zijn.—
Het bestuur bepaalt op welke wijze de leden aan hun financiële—
verplichtingen moeten voldoen.
Personen van wie het lidmaatschap of deelnemerschap een
aanvang heeft genomen, is geëindigd of die zijn geschorst,
zijn over het jaar waarin een dergelijke gebeurtenis
plaatsvindt, de contributie geheel verschuldigd.-
Wanneer dit naar het oordeel van het bestuur redelijk is, kan-
het bestuur in speciale gevallen besluiten het verschuldigde—
geheel of gedeeltelijk niet in te vorderen. Een zodanig-
besluit wordt door de penningmeester schriftelijk aan de
betrokkene medegedeeld, waarna betaling van het wei-
verschuldigde binnen dertig dagen moet plaatsvinden, bij
gebreke waarvan het besluit vervalt en het gehele bedrag wei-
verschuldigd blijft. Alle kosten vallende op de invordering-
van de contributies, gemaakt met gewone zowel als met
buitengewone middelen, zoals door tussenkomst van de
deurwaarder of een incasso-bureau, komen voor rekening van de-
betrokkene. Het inschakelen van een deurwaarder of een
incasso-bureau geschiedt krachtens een bestuursbesluit.
BESTUUR
Artikel 15.
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie-

en ten hoogste negen personen •
2. De algemene vergadering beslist over het aantal bestuursle

den. Bestuurders kunnen ook buiten de leden worden benoemd..—
De benoeming geschiedt uit de leden, uit één of meer binden—
de voordrachten, behoudens het hierna in dit artikel bepaal-
de.
Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel
het bestuur als tien leden
De door het bestuur opgemaakte voordracht wordt bij de—
oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht-
door tien of meer leden moet voor de aanvang van de-
vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen-
door een met tenminste twee/derde meerderheid van het aantal-
uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene verga
dering genomen in een vergadering waarin tenminste de helft—
van het aantal leden vertegenwoordigd is.

3. Is er geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene
vergadering aan de opgemaakte voordrachten overeenkomstig
het voorgaande lid, het bindend karakter te ontnemen, dan is-
de algemene vergadering vrij in de keus.-
Indien er meer dan één bindende voordracht is gemaakt, dan-



geschiedt de benoeming uit die voordrachten samen. Leden die-
tevens lid zijn van de gemeenteraad van Zijpe, kunnen geen
bestuurslid worden.
Opzegging, schorsing of ontzetting als lid van de vereniging-
houdt in dat het bestuurslidmaatschap eindigt.
Een bestuurslid kan door leden of, indien aanwezig, afdelin—
gen buiten één der vergaderingen worden benoemd. Het bestuur-
biedt de leden de gelegenheid om kandidaten te stellen. De
aldus gestelde kandidaten worden met algemene stemmen be
noemd.
Een bestuurslid is te allen tijde bevoegd zelf ontslag te
nemen. In een vacature binnen het bestuur moet worden voor
zien indien het aantal bestuursleden daardoor beneden de
drie daalt
Een bestuurslid kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd
benoemd, te allen tijde door de algemene vergadering worden—
ontslagen of geschorst. Hij kan door de algemene vergadering-
worden ontslagen wanneer hij iets doet of nalaat in strijd
met de bepalingen van de wet of deze statuten, dan wel zich—
schuldig maakt aan wanbeheer.
Een veroordeling tot herstel van de dienstbetrekking tussen—
de vereniging en de bestuurder kan door de rechter niet
worden'uitgesproken
Bij een vacature binnen het bestuur worden alle functies ter-
beschikking gesteld, waardoor een fungerend bestuurslid de
mogelijkheid heeft om van functie te wisselen. Een aftredend-
bestuurslid is terstond herkiesbaar. Het nieuwbenoemd be
stuurslid aanvaardt zijn functie direct, tenzij de algemene—
vergadering een ander tijdstip vaststelt.-
De bestuursleden nemen op het rooster van aftreden de plaats-
in van hun voorganger.
Een bestuurslid wordt gekozen voor een periode van drie
jaar.

BESTUURSFUNCTIES..
Artikel 16
Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secreta
ris en een penningmeester aan. Het bestuur kan voor elk hunner—
uit zijn midden een vervanger aanwijzen
Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
De voorzitter bepaalt, waar en wanneer een bestuursvergadering—
wordt gehouden
De secretaris roept op tot de vergadering. Hij is tevens ver
plicht tot een vergadering op te roepen, indien tenminste twee—
bestuursleden hierom verzoeken.
De voorzitter stelt de agenda vast. Hij is verplicht een be
paald onderwerp op de agenda te plaatsen op verzoek van tenmin—
ste twee bestuursleden.
De voorzitter is bevoegd de beraadslaging over een bepaald



onderwerp te sluiten, tenzij alle overige aanwezige bestuurs-
leden eenstemmig anders besluiten.-
Bestuursbesluiten worden genomen met een gewone meerderheid van-
stemmen.
VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN.
Artikel 17.
De voorzitter, of bij afwezigheid zijn vervanger, leidt zowel-
de algemene vergaderingen als de bestuursvergaderingen.-
Van het verhandelde zowel in een bestuursvergadering als in de-
algemene vergadering maakt de secretaris notulen op, die na-?-
vastStelling door de voorzitter en de secretaris worden onder
tekend.
Zij die een vergadering bijeenroepen zijn bevoegd te vorderen
dat hiervan op kosten van de vereniging een notarieel pro
ces-verbaal wordt opgemaakt.
BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING..
Artikel 18
1. Behoudens beperkingen volgens deze statuten is het bestuur-

belast met het besturen van de vereniging
Indien het aantal bestuursleden beneden het door de algemene-
vergadering vastgestelde aantal is gedaald, blijft het
bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk-
een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening
in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid
bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door
commissies die door het bestuur worden benoemd.
Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene verga
dering, bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot het
verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen,
het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich
als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor
een schuld van een derde verbindt. De voorwaarde van goed
keuring door de algemene vergadering, geldt mede voor de
bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging ter
zake van deze handelingen.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden-
beroep worden gedaan.

5. Wanneer de goedkeuring van de algemene vergadering mocht
ontbreken, dan stelt de wederpartij een redelijke termijn
aan de algemene vergadering ter bekrachtiging van een in lid-
4 genoemde handelingen. Verloopt de redelijke termijn dan is-
de wederpartij niet gebonden.
Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene-
vergadering voor besluiten tot:-
I. onverminderd het bepaalde onder II, het aangaan van-

rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een-



viji'Uc

bedrag of waarde van éénduizend gulden (ƒ 1.000,--)-
te boven gaande. Voornoemd bedrag wordt jaarlijks in de-
jaarvergadering opnieuw vastgesteld.

II.a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of-
genot verkrijgen en geven van registergoederen;

b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereni—
ging een bankkrediet wordt verleend;

c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter
leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen
het gebruik maken van een aan de vereniging verleend
bankkrediet;

d. het aangaan van dadingen;
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren—

van arbitrale procedures, doch met uitzondering van
het nemen van conservatoire maatregelen, en van het
nemen van die maatregelen, die geen uitstel kunnen
lijden.

f. het sluiten, wijzigen of beëindigen van arbeidsover
eenkomsten.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden—
geen beroep worden gedaan.
7. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd

door het bestuur. Bovendien zijn de voorzitter en de secre
taris gezamenlijk bevoegd tot vertegenwoordiging. Het in lid-
4 en lid 6 bepaalde, is op hen van overeenkomstige toepas
s ing

8. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig
belang heeft met een of meer bestuurders of commissarissen-
moet dit aan de algemene vergadering worden voorgelegd en—
kan zij een of meer personen aanwijzen om de vereniging te-
vertegenwoordigen.-
Elke bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een-
behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien-
het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee-
of meer bestuurders behoort, is ieder van hen voor het
geheel aansprakelijk terzake een tekortkoming, tenzij deze
niet aan hen is te wijten en zij niet nalatig zijn geweest
in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te—
wenden.

ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 19
l. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle be

voegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het—
bestuur of andere organen zijn opgedragen.-

2. Tenminste één keer per jaar, uiterlijk zes maanden na afloop-
van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering, de—
jaarvergadering, gehouden. ~

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls



het bestuur dit wenselijk oordeelt of wanneer het volgens de-
wet of statuten verplicht ia.

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste—
een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen
van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bij
eenroepen van een algemene vergadering op een termijn van
niet langer dan vier weken.

TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 20.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de-

vereniging, alle deelnemers en alle begunstigers. Geen-
toegang hebben geschorste leden en deelnemers en geschorste—
bestuursleden.
Over toelating van andere dan de in lid l bedoelde personen—
beslist de algemene vergadering.-

3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één-
stem.
Hetzelfde geldt voor een persoon als bedoeld in artikel 13
lid 1.

4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemach
tigd ander lid uitbrengen

JAARVERSLAG/REKENING EN VERANTWOORDING.
Artikel 21.
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en—

dertig december.-
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de

vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te
allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden
gekend.

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes
maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlen-
ging van deze termijn door de algemene vergadering zijn
jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en—
een staat van baten en lasten met een toelichting, rekening—
en verantwoording over de gang van zaken in de vereniging en-
het gevoerde beleid in het afgelopen boekjaar aan de verga
dering.
Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en
verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit haar midden-
een commissie van tenminste twee personen, die geen deel-
mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de-
rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de—
algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.-
De balans en de staat van baten en lasten worden ondertekend-
door de bestuurders en commissieleden en indien aanwezig in—
de vereniging, de commissarissen. Ontbreekt de ondertekening-
van een hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen
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melding gemaakt.
Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bij-
zondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van on-
derzoek zich door een deskundige doen bijstaan.-
Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar ge—
wenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas •
en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden-
der vereniging te geven.

6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene-
vergadering worden herroepen, doch slechts door de gelijk
tijdige benoeming van een andere commissie. Goedkeuring van—
deze stukken door de algemene vergadering verleent het
bestuur olledige décharge, voor zover dit uit de stukken
blijkt

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2-
en 3 tien jaren lang te bewaren.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 22
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de-

secretaris. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de—
adressen van de leden en de deelnemers volgens het register—
bedoeld in artikel 5 lid 6
De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen,-
de dag van oproeping en van de vergadering niet meegerekend.-
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen ver
meld, onverminderd het bepaalde in artikel 23.-
De kennisgevingen bevatten de vermelding van tijd en plaats—
van de te houden vergadering alsmede de agenda, behoudens
het bepaalde in artikel 23 lid 4

4. Indien aan een verzoek, als bedoeld in artikel 19 lid 4,
binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de-
verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan op de wijze—
als is bepaald in lid l van dit artikel.

5. Indien de verzoekers niet in staat zijn de vergadering-
bijeen te roepen op de wijze als in het vorige lid is be-
doeld, kunnen zij de vergadering bijeen roepen door middel—
van een advertentie in een ter plaatse waar de vereniging is-
gevestigd veelgelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan—
anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de
vergadering en het opstellen van de notulen. '•

AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 23.
1. De agenda van de jaarvergadering bevat tenminste de volgende-

punten:
a. het jaarverslag van de secretaris en de rekening en

verantwoording van de penningmeester met het verslag van—
de commissie, belast met de financiële controle;

b. de benoeming van de financiële controle-commissie voor

11



het volgende verenigingsjaar;-
c. voorziening in de eventuele vacatures;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij-

de oproeping voor de vergadering.
De agenda van een algemene vergadering wordt overigens door—
het bestuur vastgesteld, met inachtneming van hetgeen in dit-
artikel is bepaald.

3. Op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden, of-
zoveel minder als tezamen bevoegd zijn één/tiende gedeelte-
van de stemmen in een algemene vergadering uit te brengen,—
is het bestuur verplicht een opgegeven punt op de agenda te-
plaatsen, mits zodanig verzoek wordt ontvangen tenminste
tien dagen vóór de algemene vergadering, de dag van ont
vangst en van de vergadering niet meegerekend.-
Wordt een verzoek om een punt op de agenda te plaatsen, niet-
ontvangen vóór de hiervoor bepaalde dag, dan kan het bestuur-
alsnog besluiten het opgegeven punt op de agenda te plaat
sen. De secretaris dient daarvan zo mogelijk onverwijld
schriftelijk mededeling aan de leden te doen. Heeft geen
zodanige mededeling plaatsgevonden, dan kan de algemene
vergadering besluiten het opgegeven punt niet in behandeling-
te nemen.
Indien'een opgegeven punt niet in behandeling wordt genomen,-
zal het punt op de agenda van de eerstvolgende algemene
vergadering moeten worden geplaatst.

6. In afwijking van het vorenstaande moet een voorstel tot-
statutenwijziging worden ontvangen tenminste dertig dagen-
vóór de algemene vergadering, de dag van ontvangst en van de-
vergadering niet meegerekend. Het bepaalde in lid 4 is in
dat geval niet van toepassing.
Het bestuur is verplicht alle vereiste maatregelen te tref—
fen overeenkomstig het in artikel 26 bepaalde.

BESLUITVORMING.
Artikel 24
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de-

voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen,
is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een geno
men besluit, voor zover gestemd werd over een niet schrifte—
lijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het
vorige lid bedoeld oordeel, de juistheid daarvan betwist,'
dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid-
der vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit
verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de-
oorspronkelijke stemming.

3. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten-
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briefjes .-
4. Voor zover deze statuten of de wet niet anders bepalen—-

worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen-
met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.—
Blanco uitgebrachte stemmen worden beschouwd als niet te
zijn uitgebracht.
Over personen wordt altijd schriftelijk gestemd. Over zaken—
wordt mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of de algemene-
vergadering bij meerderheid van stemmen anders besluit
Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte-
meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of
ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming
tussen de voorgedragen kandidaten plaats.
Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid
verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij
één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen,-
hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.-
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de
tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen,
op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel
uitgezonderd de personen, op wie bij die voorafgaande stem
ming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.-
Is bij'die voorafgaande stemming het geringste aantal stem-
men op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door
loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe
stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen-
staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.-
Een eenstemmig besluit van alle leden of afgevaardigden, ook-
al zijn deze niet in een vergadering bijeen heeft, mits met—
voorkennis van het bestuur dezelfde kracht als een besluit
van de algemene vergadering.

9. Wanneer er sprake is van aangesloten verenigingen, zal de-
algemene vergadering bestaan uit afgevaardigden die door de—-
leden zijn gekozen. De wijze van verkiezing geschiedt over
eenkomstig de leden 2 tot en met 7 van dit artikel.
Iedere vereniging kiest een afgevaardigde. Elk lid moet
middelijk of onmiddelijk aan de verkiezing kunnen
deelnemen. Artikel 15 lid 2, 3 en 4 zijn van overeenkomstige-
toepassing. Artikel 13 is van overeenkomstige toepassing op—
personen die deel uitmaken van eventuele andere organen van—
de vereniging en die geen afgevaardigde zijn.

10.Zolang in een algemene vergadering alle afgevaardigden der
aangesloten verenigingen aanwezig of vertegenwoordigd zijn,.—
kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene
stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen,
- tenzij het een voorstel tot statutenwijziging of tot
ontbinding betreft -, ook al heeft geen oproeping plaats-
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gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of-
is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van-
vergaderingen of een daarmee verband houdend formaliteit
niet in acht genomen.

11.Een deelnemer die de leeftijd van zestien jaren heeft
bereikt en die op grond van artikel 5 lid 6 lid is geworden—
van de vereniging kan zijn stemrecht zelf uitoefenen

12.Een stem wordt geacht niet te zijn uitgebracht in de volgen—
de gevallen:
a. De persoon die zijn stem uitbrengt is geen lid van de

vereniging en is op grond van deze statuten niet bevoegd—
te stemmen.

b. De persoon die zijn stem uitbrengt heeft de leeftijd van—
zestien jaren nog niet heeft bereikt en is op grond van
deze statuten niet bevoegd te stemmen.

c. Een stem is uitgebracht door iemand wiens geestesvermo
gens blijvend of tijdelijk gestoord zijn of die onder
curatele staat, of dronken is.

d. Het uitbrengen van de stem is tot stand gekomen onder in—
vloed van dwang, bedrog, of misbruik van omstandigheden.—
In voorkomende situaties vindt er een herstemming plaats.-

Artikel 25
1. Een besluit van de algemene vergadering, bestuur of een

ander orgaan van de vereniging, dat in strijd is met de wet—
of statuten, wordt geacht niet te zijn genomen, tenzij uit
de wet iets anders voortvloeit

2. Wanneer een besluit ongeldig is, omdat het is genomen on
danks het ontbreken van een door de wet of statuten voorge
schreven voorafgaande handeling van of mededeling aan een
ander dan het orgaan dat het besluit heeft genomen» dan kan—
het door die ander worden bekrachtigd. Is voor de ontbre
kende handeling een vereiste gesteld dan geldt dat ook voor'—
de bekrachtiging. •
Bekrachtiging brengt hetzelfde gevolg met zich mee als zou
zijn ingetreden wanneer de uitvoering vooraf was geschied.-
Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een rede
lijke termijn, die aan de ander is gesteld door het orgaan
dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie-
het was gericht.
Buiten de in lid twee en drie genoemde gevallen is er geen
bekrachtiging mogelijk.-
Een besluit van een. orgaan van de vereniging is onverminderd-
het in de wet omtrent de mogelijkheid van vernietiging -
bepaalde, vernietigbaar: -
a. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die-

het tot stand komen van besluiten regelen.' - - -
b. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid die door-

artikel 11 wordt geëist. - •
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c. wegens strijd met een reglement. Tot de bepalingen als-
bedoeld in a behoren niet die welke de voorschrifen
bevatten waarop in lid 2 wordt bedoeld.-

6. Ken door de vereniging verrichte rechtshandeling is
vernietigbaar, indien daardoor het doel werd overschreden en-
de wederpartij dit wist of zonder eigen onderzoek moest
weten;.
slechts de vereniging kan een beroep op deze grond tot
vernietiging doen.
Vernietiging geschiedt door een uitspraak van de rechtbank
van de woonplaats van de vereniging:
a. op een vordering tegen de vereniging van iemand die een

redelijk belang heeft bij de naleving van de verplichtin—
gen die niet zijn nagekomen of;

b. op een vordering tegen de vereniging zelf ingesteld
krachtens bestuursbesluit tegen degene die door de presi—
dent van de rechtbank is aangewezen of een daartoe gedaan-
verzoek van de vereniging: in dat geval worden de kosten—
van het geding door de vereniging gedragen..

8. Indien een bestuurder in eigen naam de vordering instelt,
verzoekt de vereniging de president van de rechtbank iemand—
aan te wijzen, die terzake van het geding in de plaats van
het bestuur treedt.

9. De bevoegdheid om de vernietiging van het besluit te vorde
ren, vervalt één jaar na het einde van de dag, waarop hetzij-
aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij de
belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of
daarvan is verwittigd.

10.Een besluit dat vernietigbaar is op grond van lid 5 onder a,-
kan door een daartoe strekkend besluit worden bevestigd;
voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te
bevestigen besluit. De bevestiging werkt niet zolang een
tevoren ingestelde vordering tot vernietiging aanhangig is.—
Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde—
besluit als opnieuw genomen door het latere besluit, tenzij—
uit de strekking van dit besluit het tegengestelde voort
vloeit.

11.Een onherroepelijke uitspraak die de nietigheid van een
besluit van de vereniging vaststelt of die zulk een besluit—
vernietigt, is voor een ieder, behoudens derden verzet en
request civiel, bindend, indien de vereniging partij in het—
geding is geweest.Request civiel komt ieder lid toe.

12.Is het besluit een rechtshandeling van de vereniging die
tot een wederpartij is gericht, of is het een vereiste voor—
de geldigheid van zulk een rechtshandeling, dan kan de nie—
tigheid of vernietiging van het besluit niet aan de weder
partij worden tegengeworpen, indien deze het gebrek dat aan—
het besluit kleefde kende noch behoefde te kennen. Niettemin-



kan de vernietiging of nietigheid van een besluit tot benoe—
ming van een bestuurder of een commissaris aan de benoemde
worden tegengeworpen; de vereniging vergoedt echter diens
schade indien zij het gebrek in het besluit kende noch
behoefde te kennen.

STATUTENWIJZIGING.
Artikel 26.
In deze statuten kan geen verandering worden gebracht dan door—,
een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen—
met de mededeling dat in die vergadering wijzigingen van de
statuten zullen worden voorgesteld. De termijn voor oproeping
tot-
een zodanige vergadering bedraagt tenminste zeven dagen. Zij
die
de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van
een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten
minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat-
voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgeno—
men, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage
leggen, tot na de afloop van de dag waarop de vergadering wordt-
gehouden en bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld—
aan alle leden toegezonden. Wanneer de vereniging uit afdelin—
gen bestaat of de algemene vergadering is samengesteld uit
afgevaardigden, moet het voorstel tot statutenwijziging ten
minste veertien dagen voor de vergadering ter kennis worden
gebracht; de vorige zin is alsdan niet van toepassing.-
Het bovenstaande is niet van toepassing indien in de algemene
vergadering alle leden of afgevaardigden aanwezig of vertegen
woordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene-
stemmen wordt genomen. Buiten het in de vorige zin genoemd
geval kan een besluit tot statutenwijziging slechts rechtsgel-
dig worden genomen met de meerderheid van twee/derde van de
uitge brachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste-
drie/vierde van het aantal leden tegenwoordig of vertegenwoor
digd is. Is dit aantal leden niet tegenwoordig of vertegenwoor—
digd dan wordt een nieuwe vergadering bijeen geroepen, niet
eerder dan tien dagen en niet later dan dertig dagen na de
eerste vergadering, en gehouden, waarin over het voorstel zoals-
dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht
het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigende leden, kan-
worden besloten met een meerderheid van twee/derde van het
aantal uitgebrachte stemmen. Een statutenwijziging treedt niet—
in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt,
op een in die akte te vermelden niet eerder gelegen tijdstip.
De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de
wijziging en het gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore-
van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
Artikel 27.
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Op wijzigingen in deze statuten en reglementen en op ontbinding-
van de vereniging die krachtens de wet moeten worden openbaar-—
gemaakt, kan voordat deze openbaarmakingen en, in geval van
statutenwijziging de voorgeschreven openbaarmaking van de
gewijzigde statuten is geschied, geen beroep worden gedaan
tegen
een wederpartij en derden die daarvan onkundig waren.
ONTBINDING EN VEREFFENING -
Artikel 28
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de

algemene vergadering. Op een dergelijk besluit zijn de bepa-
lingen van het artikel 26 van overeenkomstige toepassing.-

2. De vereniging wordt voorts ontbonden :
a. bij het intreden van een gebeurtenis die volgens deze

statuten de ontbinding tot gevolg heeft en die niet een-
besluit of een op ontbinding gerichte handeling is, of—-
na faillietverklaring door hetzij opheffing van het
faillissement wegens de toestand van de boedel, hetzij—
door insolventie;

c. door het geheel ontbreken van leden
. Voor zover de rechter geen andere vereffenaar heeft benoemd—
treden ter vereffening van het vermogen van een ontbonden :
vereniging de bestuurders als zodanig op. Op hen zijn bepa
lingen omtrent de benoeming, schorsing, het ontslag en
toezicht op de bestuurders van toepassing.

. De vereniging blijft na ontbinding voortbestaan voor zover
dittot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en-
aankondigingen die van haar uitgaan moet aan haar naam
worden toegevoegd; in liquidatie

. De vereniging houdt in geval van ontbinding op te bestaan op-
het tijdstip waarop geen aan hem dan wel aan de vereffenaar—
of faillissementscurator bekende baten aanwezig zijn. Houdt—
de vereniging op te bestaan, dan doet hij het bestuur dan
wel de faillissementscurator of vereffenaar daarvan opgaaf
aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.

Artikel 29
1. Een vereffenaar heeft dezelfde bevoegdheden plichten en

aansprakelijkheid als een bestuurder voor zover deze ver
enigbaar zijn met zijn taak als vereffenaar. ledere veref
fenaar doet aan de registers waar de vereniging is inge
schreven opgaaf van zijn optreden als zodanig en van gege
vens over zichzelf die van een bestuurder worden verlangd.
Blijkt de vereffenaar dat de schulden de baten vermoedelijk—
zullen overtreffen, dan doet hij aangifte tot faillietver
klaring tenzij alle schuldeisers desgevraagd instemmen met
voortzetting buiten faillissement.
De vereffenaar draagt hetgeen na de voldoening der schuldei—
sers van het vermogen van de ontbonden vereniging is overge—
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bleven in verhouding tot ieders recht over aan de leden. In-
dit laatste geval kan besloten worden om een andere bestem
ming aan het batig saldo te geven. Heeft geen ander recht op-
het overschot dan keert de vereffenaar uit aan de Staat die—
het zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van de vereni
ging besteedt. =

4. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de
vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn. Indien achter—.
af nog een schuldeiser of gerechtigde tot het saldo opkomt .
of van het bestaan van een bate blijkt kan de rechtbank op •
verzoek van een belanghebbende de vereffening heropenen en
zo nodig een vereffenaar benoemen. In dat geval herleeft de—
vereniging, doch uitsluitend ter afwikkeling van de her
opende vereffening. De vereffenaar is bevoegd van elk der-
gerechtigden terug te vorderen hetgeen deze teveel uit het-
overschot heeft ontvangen.

. De voorgaande bepalingen van dit artikel zijn niet van-
toepassing op vereffening in faillissement.

Artikel 30
1. In geval van faillissement van de vereniging die aan de-

heffing van vennootschapsbelasting is onderworpen, zijn de-
artikelen 131,138,139,149 en 150 van Boek 2 BW welke
respectievelijk handelen over rechtsvorderingen tussen de
naamloze vennootschap en een bestuurder, aansprakelijkheid
van een bestuurder, onjuiste jaarrekening of jaarverslag,
taakvervulling door raad van commissarissen en aan
sprakelijkheid van commissarissen, van overeenkomstige
toepassing.
In geval van faillissement of surséance van betaling van de—
vereniging worden de aankondigingen krachtens de Faillisse
mentswet in de Nederlandse Staatscourant opgenomen door
hem die met die openbaarmaking is belast, mede ter inschrij—
ving in het register waarin de vereniging bij de
Kamer van Koophandel en Fabrieken is geregistreerd.

Artikel 31
1. De boeken en bescheiden van een ontbonden vereniging moeten—

bewaard worden gedurende tien jaren na afloop van de veref
f ening —
Bewaarder is degene die bij of krachtens de statuten dan wei-
door de algemene vergadering als zodanig is aangewezen.—

2. Ontbreekt een bewaarder en is de laatste vereffenaar niet
bereid te bewaren, dan wordt een bewaarder 20 mogelijk uit
de kring van degene die bij de vereniging waren betrokken op-
verzoek van een belanghebbende benoemd door de kantonrechter-
binnen wiens rechtsgebied de vereniging woonplaats had.
Rechtsmiddelen staan niet open.-
Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet
de bewaarder zijn naam en adres opgeven aan de registers
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waarin de ontbonden vereniging was ingeschreven.-
OMZETTING.
Artikel 32 = —
1. De vereniging kan zich omzetten in een andere rechtsvorm
2. Voor omzetting is vereist:

a. een besluit tot omzetting genomen met inachtneming van d
vereisten voor een besluit tot statutenwijziging en-
genomen met de stemmen van tenminste negen tienden van d
uitgebrachte stemmen;

b. een besluit tot wijziging van de statuten;
c. een notariële akte van omzetting dat de nieuwe statuten-

bevat; .
d. voor een omzetting van de vereniging in een stichting is

bovendien een rechterlijke machtiging vereist. Slechts d
vereniging kan machtiging tot omzetting verzoeken aan de
rechtbank onder overlegging van het notarieel ontwerp va
de akte.

Het bestuur van de vereniging doet opgave van de omzetting-
ter inschrijving in de openbare registers waarin zij moet—
zijn en moet worden ingeschreven.
Omzetting beëindigt het bestaan van de vereniging niet
Na de omzetting dient de vereniging te worden ontbonden en-
haar vermogen te worden vereffend overeenkomstig artikel 2£

AFDELINGEN.
Artikel 33-
Hetgeen in deze statuten is bepaald omtrent de benoeming van—
bestuursleden, toegang tot de algemene vergadering, verkiezinj
van afgevaardigden, bevoegdheden van de algemene vergadering t
oproeping tot een algemene vergadering, is van overeenkomstig!
toepassing op de afdelingen van een vereniging die geen recht;
personen zijn en die een algemene vergadering en een bestuur—
hebben; deze afdelingen kunnen voornoemde onderwerpen overeen
komstig de statuten neerleggen in een afdelingsreglement
FUSIE
Artikel 34
Indien de vereniging is ontbonden en er reeds uit hoofde van •
vereffening een uitkering aan de leden is gedaan, dan mag de—
vereniging niet fuseren
De vereniging mag niet fuseren gedurende faillissement of
surséance van betaling.-
Met uitzondering van de verkrijgende rechtspersoon houden
de fuserende rechtspersonen door het van kracht worden van de
fusie op te bestaan.
Artikel 35.
1. Het bestuur van de vereniging stelt, samen met het bestuur

van de rechtspers(o)on(en)( een voorstel tot fusie op.
2. Dit voorstel vermeldt tenminste:

a. de rechtsvorm, naam en zetel van de vereniging en van d



andere rechtspers(o)on(en);
b. de statuten van de verkrijgende rechtspersoon zoals die—

luiden en zoals zij na de fusie zullen luiden of, indien-
de verkrijgende rechtspersoon opnieuw wordt opgericht,—
het ontwerp van de akte van oprichting;

c. of en welke voordelen in verband met de fusie worden-
toegekend aan een bestuurder of commissaris of aan een-
ander die bij de fusie is betrokken;
de voornemens over de samenstelling na de fusie van het
bestuur en als er een raad van commissarissen zal zijn,
van die raad;
voor elk van de verdwijnende rechtspersonen het tijdstip—
met ingang waarvan financiële gegevens zullen worden
verantwoord in de jaarrekening of andere financiële
verantwoording van de verkrijgende rechtspersoon.
de voorgenomen maatregelen in verband met de overgang van-
het lidmaatschap of aandeelhouderschap van de verdwijnen—
de rechtspersonen;
de voornemens omtrent voortzetting of beëindiging van
werkzaamheden;

h. wie in voorkomend geval het besluit tot fusie moéten-
goedkeuren .

3. In een-schriftelijke toelichting geeft het bestuur van -
elke te fuseren rechtspersoon de redenen voor de fusie met-
een uiteenzetting over de verwachte gevolgen voor de werk-
zaamheden en een toelichting uit juridisch, economisch en—
sociaal oogpunt.
Het bestuur van elke te fuseren rechtspersoon is verplicht-
de algemene vergadering in te lichten over na het voorstel-
tot fusie gebleken belangrijke wijzigingen in de omstan-
digheden die de mededelingen in het voorstel tot fusie of in-
de toelichting hebben beïnvloed.

5. Het besluit tot fusie wordt genomen door de algemene --
vergadering. Het besluit mag niet afwijken van het voorstel—
tot fusie

6. Een besluit tot fusie kan eerst worden genomen na verloop
van een maand na de dag waarop de vereniging en de andere
rechtspers(o)on(en) de nederlegging van het voorstel hebben -
aangekondigd

7. Een besluit tot fusie wordt genomen op dezelfde wijze als
een besluit tot wijziging van de statuten.
Het voorstel tot fusie wordt ondertekend door de bestuurders-
van elke te fuseren rechtspersoon; ontbreekt de handtekening-
van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van
redenen melding gemaakt
De fusie geschiedt bij notariële akte en wordt van kracht
met ingang van de dag na die waarop de akte is verleden. De—
akte mag slechts worden verleden binnen zes maanden na de
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laai,:;

aankondiging van de nederlegging van het voorstel of, indien-
dit als gevolg van gedaan verzet niet mag, binnen een maand—
na intrekking of nadat de opheffing van het verzet uitvoer
baar is geworden.

10.De verkrijgende rechtspersoon doet de fusie binnen acht
dagen na het verlijden inschrijven in de handels-, vereni—
gingenen stichtingenregisters van de woonplaats van elke—
gefuseerde rechtspersoon en van zichzelf, naar gelang van-
ieders inschrijfplicht. Daarbij wordt een afschrift van de-
akte van fusie met de notariële verklaring aan de voet-,
daarvan ten kantore van elk register neergelegd.-
De verkrijgende rechtspersoon doet binnen een maand
opgave van de fusie aan de beheerders van andere openbare
registers waarin overgang van rechten of de fusie kan worden
ingeschreven. Gaat door fusie een registergoed op de ver
krijgende rechtspersoon over, dan is deze verplicht binnen—
deze termijn aan de bewaarder van de openbare registers,-
bedoeld in afdeling 2 van titel l van Boek 3 van het Burger—
lijk Wetboek, de voor de inschrijving van de fusie vereiste—
stukken aan te bieden.

11.De rechtspersonen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor
verbintenissen die, ten laste van de rechtspersoon waarin-
zij gefuseerd zijn geweest, zijn ontstaan na de fusie en—
voordat een venietiging die door de rechter is uitgesproken.-

REGLEMENTEN.
Artikel 36.
De algemene vergadering kan bijzondere reglementen vaststellen.-
Deze reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar-
die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
Voor de eerste maal zullen als bestuursleden van de vereniging—
optreden: • —
1. de comparant de heer Martin Carel Bigot voornoemd, als voor—

zitter; —
2. de comparant de heer Jan Gijsbert Gezinus Schipper voornoemd-

als secretaris; —
3. de comparant de heer Johannes Gerardus Beukers voornoemd

als penningmee s te r ;•
4. mevrouw Adryaantje Elisabeth Bras, wijkverpleegkundige,-

geboren te Den Helder op negen mei negentienhonderd acht en—
veertig, wonende 1755 PB Petten, Jan van Gentstraat 13,"
gehuwd, als lid;

5. de heer Franciscus Johannes Maria Erinkveld, opzichter
Staatsbosbeheer, geboren te Nijmegen op acht en twintig no
vember negentienhonderd drie en vijftig, wonende 1755 LB
Petten, Korfwaterweg 14, gehuwd, als lid;
de heer Peter Jan Geusebroek, rijksambtenaar, geboren te-
Petten op dertig maart negentienhonderd acht en vijftig,—
wonende 1755 NM Petten, Hondsbosschestraat 7, gehuwd, als-
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te Schoorl op achttien mei negentienhonderd vijf en veertig,-
wonende 1755 PM Petten, Bergeendstraat 59, gehuwd, als lid;—

van wie de onder l, 2 en 3 genoemden respectievelijk de func
ties van voorzitter, secretaris en penningmeester zullen bekli
ien. -—,
Voor de tenuitvoerlegging van deze akte verklaarden de compa
ranten woonplaats te kiezen ten kantore van de wettelijke
bewaarder van deze minuut.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.'
Waarvan akte,

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de versche-
nen personen hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van—
deze akte•te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing
daarvan geen prijs te stellen.-

\;

de heer Piet Glas, hoofd technische dienst, geboren te Scha-
gen op negen december negentienhonderd negen en veertig,
wonende 1755 NS Petten, Singel 35, gehuwd, als lid;-
de heer Cornelis Mantel, tekenaar, geboren te Alkmaar op—
negentien juli negentienhonderd één en zestig, wonende
1755 NN Petten, Ir. van de Banstraat 12, gehuwd, als lid;-
mevrouw Geertruida Cornelia Tamis, zonder beroep, geboren-

in minuut opgemaakt, is verleden te Schagerbrug op de datum als-
in het hoofd van deze akte is vermeld.

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de compa-
ranten en mij, notaris, ondertekend.

rfas getekend: M.C. Bigot, J.G.G. Schipper, J.G. Beukers,
H. Vrieling.

Uitgegeven voor afschrift,


