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4?$Ë?G HUMPï {Gem Geldermalsen'

Op vij ftien december negentienhonderd vierennegentig, verscheen voor mij, Mr COENRADUS ÀNTONïUS MÀRIA
KLEIPOOL, notaris ter standplaats Rumpt (Gemeente
Ge.l-dermal-sen)

;

de heer Adrianus de Weijer, rijbewijsnunmer 011606027,
administrateur, wonende te 4153 XK Beesd, Parkweg '7,
geboren te Tiel op eenentwintig oktober
negentienhonderd tweeendertig en gehuwd,
ten deze handel-ende als qevolmachtigde van:
1. I dC HCCr

CORNELIS JÀÀP DEN BOER, paspoortnummer

782344W, enginee ring manager, wonende

te 4L9I

KS

Geldermalsen, Du indoornstraat 35a, qeboren Le
Vlaardingrer-Àmba cht op achtentwintig april- negentienhonderd zeve nendertig en gehuwd
2 . I de Heer PÀUL JOHAN ÀRTHUR CÀIvIPAGNE, paspoortnummer
K029033, apotheker, wonende te 41-91 HH Gel-dermalsen,
Thorbeckestraat 15, geboren te Terneuzen op
eenentwintig september negentienhonderd vij fenveeren gehuwd
I tig
"-Y
De comparant verklaart dat zí1n volmachtgevers
respectievelijk voorzitter en secretaris zijn van
Verenigingr genaamd: "DEPARTEMENT GELDERMÀLSEN DER
MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 't ÀLGEMEEN", welke verenigríng
j-s gevestigd te Geldermalsen, adres 419]. HH,
Thorbeckestraat 15.
Op de algemene l-edenvergadering van qemelde vereniging
gehouden op vier oktober negentienhonderd vj-erennegentigr is besloten de statuten van de vereniging te wij zigen en qeheel opnieuw op te stel-l-en om deze in overeenstemming te brengen met de Wet der Maatschappij tot Nut
van het Algemeen
Van gemeld besluit bl-ijkt. uit een uittreksel- uit de
notulen van gemel-de vergadering we]-k uittreksel- aan
deze akte wordt gehecht
De statuten welke door de algemene vergadering zí3n
vastgestel-d luiden al-s volgt: -----Áa

OPRICHTING EN NAÀM

Arti-ke]De vereniging j-s opgericht op zes jul-i achttienhonderd
eenenveertig. Zii is genaamd "DEPARTEMENT GELDERMÀLSEN
DER MÀATSCHÀPPIJ TOT NUT VÀN 'T ALGEMEEN"
1-

ZETEL

Artike]. 2
De vereniging is gevestigd te Gel-dermalsen
Gel-dermal-sen)

(Gemeente

.

STÀTUS

Artikel-

3

oe .te.etrigingr is l-i-d van de Maatschappij tot Nut van 't
Àlgemeen en verklaart als zodanig de statuten van die

Maatschappij, onder de naam "Wet der MaatschappÍj tot
Nut van 't Àlgemeen" , vastqestel-d op vi j f entwintig
april negrenti-enhonderd tweeennegentig, te erkennen en
te aanvaarden als grondslag van haar statuten en reglementen, zowel- als van haar bel-eid en werkzaamheid. Van
deze Wet der Maatschappij is een exemplaar aan deze
statuten gehecht
BEGRIPSBEPÀLINGEN

Artikel 4
In deze statuten wordt in het vervolg verstaan onder:
"Maatschappij ": de Maatschappij tot Nut van 't ÀIge-

meen

"Wet der Maatschappij ": de statuten der vereniging
"Maatschappij tot Nut van 't Algemeen".
"Hoofdbestuur": het Hoofdbestuur van de vereniging
"Maatschappij tot Nut van 't Algemeen".
"Ledenvergadering" : de algemene vergadering van leden
der verenÍging "Departement Gel-dermalsen der

Maatschappij tot Nut van 't Algemeen

'OEL
Arti-kel5
De verenj-ging stelt ztch t.en doe.l-, in overeenstemming
met de doelstel-ling van de Maatschappij, het welzijn,
in de ruimste zr-rr, van individu en gemeenschap te
bevorderen. Zíj gaat daarbij uit van een gezindheid tot
dienstverleningl aan de medemens en van de onafhankeIijkheÍd van enige groeperingt van l-evensbeschouwel-J-jke,

politieke of
Àrtikei 6

economj-sche aard

MIDDELEN

tracht haar doel te verwezenlijken:
door midde] van de ej-gen werkzaamheid en van die van
haar instel-lingen.
georganiseerd door
b) door deelname aan activiteiten,
het hoofdbestuur der Maatschappij of door het bestuur van het district waartoe de vereniging behoort
c) door samenwerking met andere organisaties, onder
handhaving van de eigen identiteit.
d) door andere activiteiten die bevorderlijk kunnen
zí1n voor het bereiken van haar doel-einden
De verenigingi
d)

LEDEN

Leden der vereniging zi)n zii, die zich ter verkrijging van dit l-idmaatschap hebben aanqemeld bij

het bestuur. Om tot het lidmaatschap te kunnen
worden toegelaten, dienen zí) de leeftijd van achttien jaren te hebben bereikt.
Het lidmaatschap der verenigling is voorbehouden aan

natuurl-íjke personen. Rechtspersonen kunnen sl-echts
als begunstiqer worden toegefaten
GEWONE LEDEN

De wij ze van aanmeldingr ter verkrijging van het
l-j-dmaatschap als gewoon lid wordt geregeld in het
huj-shoudeli j k regl-ement.
Het l- j-dmaatschap eindigt op de wj-j ze als aangegeven

in artikel 35, eerste lid, van boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek. Àrtikel 35, l-eden 2en3en
artikel 36 van boek 2 van het Burgerll jk Wetboek
zl)n van overeenkomstige toepassing.
Gewone l-eden hebben het recht de ledenvergaderingen
bij te wonen en aan de daarin te houden discussies
en stemmingen deef te nemen, met inachtneming van de
in het huishoudelij k reglement te stel-l-en regels
Gewone leden betal-en een contríbutie, vastgestel-d
door de l-edenverqraderj-ng

ERELEDEN

leden die ztch voor de vereniging bij zonder
verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen tot erelid
worden benoemd bij besl-uit van de fedenvergadering,
op voordracht van het bestuur of van tenminste tien
l-eden, die hiertoe een schriftelijk verzoek, vergezeld van een toefj-chting, bij het bestuur hebben
i rrya'li
anÁ
!rrYusr9rrv.
In bij zondere gevallen kan het qestelde in het
vorige lid ook toepassing vinden ten aanzien van
personen die geen l-id zijn van de vereniging
Het aantal ereleden der verenigring kan nj-et groter
zrJn dan een vij fde deel van het totaal aantal
l-eden, met een maximum van tien.
4. I Erel-eden hebben dezel-fde rechten als gewone l-eden. 5. I Ereleden betalen qeen contributie
Gewone

JONGERENLEDEN

Personen beneden de l-eeftijd van achttien j aren,
doch niet jonger dan vijftien jaren, kunnen worden
toegelaten tot het jongeren-l-Ídmaatschap.
Jongeren-leden worden bij het bereiken van de achttienjariqe l-eeÍt,ijd automatj-sch gewoon lid.
De wijze van aanmelding a1s jongeren-l-id wordt gereseld in het huishoudelíjk reglement.
De j ongeren-Ieden zLJrr grerechtigd afzonderlij k te
vergaderen. zLj kunnen uit hun midden een jongerencommissie benoemen, die aan het bestuur, gevraagd
of ongievraagd voorstel-len kan doen en advies kan
Q€ve rt

I

De jongeren-Ieden zi-ln gerechtigid aanwezíg te zL)n
in de ledenvergaderj-ng en aan de díscussies deel te
nemen. Zij hebben echter geen stemrecht.
Ê
Jongeren-leden betal-en een contríbutie vastgesteld
door de ledenvergadering.
1. De jongeren-commissie kan activíteiten ontwikkelen
in overleg met het bestuur. Al-vorens verplichti-ngen
aan te gaan, êf dan niet van financiële aard, behoeft de jongeren-commissie de goedkeuring van het

bestuur.
ïndi-en de jongeren-commissie voor eigen activiteiten
geldmidde len bijeen wil brengen, behoeft zíJ voor
het behee r daarvan het toezicht van het bestuur, --volgens r egrels in het huishoudel-ij k reglement te
stel-len.

ORGÀNEN VÀN

BELEID EN BESTUUR

Àrtikei i1
De orqanen van beleid en bestuur der vereniging ziln:
a) I De ledenvergaderíng
b) I Het bestuur
c) lHet dagelijks bestuur
LEDENVERGÀDERING

-

Artikel L2
Het be.l-eid der vereniginq wordt bepaald door de
ledenvergadering. Àan haar komen a}le bevoegdheden
toe, die niet doo r de wet of deze statuten aan
andere organen zL jn opgedragen.
De l-edenvergader ing komt tenminste eenmaal per j aar
bijeen en voorts zo dikwij ls als het bestuur dit
nodig oordeel-t.
verzoek van tenminste een zodanig
Op schriftelijk
aantal l-eden al-s bevoegd j-s tot het uitbrengen van
een tiende gedeel-te der stemmen in de ledenvergadering, is het bestuur verpl-icht tot het bijeen
roepen van een fedenvergadering, op een termijn van
niet langer dan vier weken. Het verzoek bevat een
opgtave van de te behandel-en onderwerpen. Indien aan
het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan, op de wijze waarop het bestuur de
l-edenvergaderÍng bij eenroept .
De l-eden worden voor de ledenvergaderinq tenmj-nste
veertien dagen van tevoren opgeroepen door een
persoonlijke schriftelijke oproeping dan wel- door
een mededeling in een ter plaatse veelgelezen bl-ad.
Onverminderd het bepaal-de in de artikelen 28, 29 en
31 dezer statuten, wordt al- hetgeen verder het
bijeenroepen en het houden der l-edenvergadering en
de besluitvorming daarin betreft, geregeld in het

huishoudelij k regl-ement.
Van de ledenvergaderingen worden notulen giehouden,
wel-ke in de volgende ledenvergadering aan goedkeuring worden onderworpen.
BESTUUR

Àrtikef 13
Het bestuur van de vereniging wordt door de ledenvergadering uit de leden benoemd. Het bestaat uit
tenminsLe vijf personen. De benoeming geschiedt uit
een door het bestuur opgemaakte voordracht van zo
mogelijk twee benoembare personen voor elk te benoemen bestuursl-id. Het l-idmaatschap van het bestuur is
onverenj-gbaar met het bekleden van een bezol-digde
functie in dienst der verenigiing.
2. Indien het bestuur te enigier tijd uiL minder dan
vijf leden bestaat, blijft het. bevoegd. Àlsdan dient
zo spoedig mogel-ijk in de vacature(s) te worden
voorzien
?
De bestuursleden worden benoemd voor een periode van
vier jaren. Bij periodieke aftreding zLJn ziJ een
maal- terstond herbenoembaar voor eenzelfde periode.
Indien het bestuur unaniem van gevoelen is, dat
zulks in het belang is van de contínuiteit in het
bestuur, kan de fedenvergaderinq besluiten een
aÍtredend bestuursl-id dat reeds eenmaal is herbenoemd, voor een derde periode te benoemen
De periodie ke aftreding geschiedt volgens een door
het bestuur op te maken rooster en gaat in op de dag
der ledenve rg'adering, waarin in de opvolging wordt
A,

voorzi-en

bestuursleden nemen op het rooster
plaats in van degenen die zLJ zLJn
de
van aftreding
opgevolgd.
Àl- hetgeen verder betrekkj-ng heeft op de benoeming
en de periodÍeke aftreding der bestuursleden wordt
geregeld in het huishoudelijk reglement.
FUNCTIES IN HET BESTUUR
Arti-ke]- 14
De voorzitter van het bestuur wordt in die functie uit
de bestuursleden benoemd door de ledenvergadering. Het
bestuur benoemt uit zijn midden een vice-voorzitter,
een secretaris en een penningmeester, alsmede een
plaatsvervanger voor de beide laatstqenoemde functiona5. Nieuw benoemde

rl- s sen
TÀÀK VÀN HET BESTUUR

Arti-kel 1-5
1
Het bestuur is bel-ast met de voorbereiding en de
uj-tvoering van de besluiten der fedenvergaderíng
) Àan het bestuur is opgedragen:

a)

b)

Het voortdurend onderzoek met betrekking tot de
vraag of zích bj-nnen het werkgebied der vereniging omstandigheden of ontwikkelingen voordoen, wel-ke aanl-eiding geven tot enigerlei binnen de
doelstel-lingr der vereniging val-lende activiteit.
Het onderhouden van contact met het hoofdbestuur
der Maatschappij, met het bestuur van het district waartoe de vereniging behoort en met andere

departementen der Maatschappij
Het houden van toezicht op de naleving der statu-ten en reglementen van door de vereniging in het
Ieven geroepen instell-ingen.
d) Het houden van toezicht op het functioneren van
ingrestel-de commissj-es .
Het bestuur neemt bij de uitvoeringt van ziJn taak de
van toepassing zijnde bepafingen in acht, opgenomen
in de Wet der Maatschappij, 1n deze statuten en in
c)

3.

het huishoudelijk reglement.

BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR

Artikei i6
Het bestuur is krachtens delegatJ-e door of met goedkeuring van de ledenvergadering bevoegd tot het doen
van schenkingen, het verl-enen van subsidies, het sl-uiten van overeenkomsten tot het verstrekken van geldleninqen, het deelnemen in risicodragende ondernemingen,
het aangaan van fusies, het aangaan van geldleningen, het verl-enen van garanties, al-smede tot het nemen van
besluiten tot het aanqaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen entot het aangaan van overeenkomsten waar bi- .
de vereniging z:-ch als borg of hoofdelijk medeschul-denaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich
tot zekerheidsstell-ing voor een schuld van een ander
verbindt. Voor het aangaan van fusies is tevens de
goedkeuring van het hoofdbestuur van de Maatschappij
vereisc
VERTEGENWOORDIGING

Àrtike]. 17
Het bestuur vertegenwoordiqt. de verenigíng in

en

buiten rechte. De vertegenwoordigingsbevoegdheid
komt mede toe aan twee gezamenlíjk handel-ende leden
van het dagelij ks bestuur.
) Onverminderd het bepaal-de in artikel 20, tweede lid,
van deze statuten, kan het bestuur in bijzondere
gevallen een zijner l-eden machtigen om ter uitvoering van een bepaald besl-uit de vereniging alleen te
vertegenwoordigen. Van deze machtiging wordt in het
besl-uit melding gemaakt
SCHORSING EN ONTSLÀG BESTUURSLEDEN

Indien het bestuur van mening is dat een bestuurslid
door zí1n optreden de vereniging schade toebrengt,
dan wel in strijd handel-t met de wetten, statuten en
reglemenLen welke op de vereniging van toepassing
zLJn, kan het besluiten aan de l-edenvergadering een
voorstel te doen tot schorsing of ontslag van dat
bestuurslid.
Het besluit als in het voriq lid bedoeld kan slechts
tot stand komen bij een meerderheid van tenminste
twee,/derde der schriftelijk uitgebrachte stemmen, in
een vergadering waarin ten minste drie/vierde van
het aantal zitting hebbende bestuursl-eden aanwezigl
IS
De ledenvergadering besl-j-st op een voorstel- al-s in

het eerste lid van dit artikel
meerderheid van stemmen

bedoeld, met g:ewone

BEëINDTGING LIDMAATSCTAP BESTUUR
a)

b)

l-idmaatschap van het bestuur eindiqit:
door het einde van het l-idmaatschap der verentgang.

door ontsl-agname.
door peri-odi-eke af treding, niet gevolgd door her-

benoeming.

een besluit tot ontslagrverlening, genomen
door de ledenvergadering.

d) door

krachtens rechterlijke uitspraak
zlJrr goederen heeft verloren
Het best uur kan beslíssen dat het vermel-de in het
vorig l- id sub e in een bepaald geval gleen reden
oplever t tot beëindiging van het bestuursfidmaate) wanne er het l-id
het b eheer over

schap.

DÀGELTJKS BESTUUR
Àrtikel 20

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester
vormen te zamen het dagel-ijks bestuur der verenigÍng.
2. Het dagel ijks bestuur is belast met zaken van dageIijks beh eer en bel-eid. Het bereidt de vergraderingen
van het b estuur voor en geeÍt uitvoering aan de door
het bestu ur genomen besluiten
?
Het dagel- ijks bestuur neemt beslissingen in daartoe
door het bestuur gedelegeerde zaken. Zaken al-s
bedoeld i n artikel 16 dezer statuten zijn van dele-

gatie

aan

het dagrelijks bestuur uitgezonderd.

VERGADERTNGEN VÀN BESTUUR EN DÀGELIJKS BESTUUR

Artikel- 21f. I af hetgeen betreft de wij ze van bj- j eenroeping en het
lnouden der vergaderj-ngen van het bestuur en het

2.
3.

dagelijks bestuur en de totstandkoming der besluiten, wordt geregel-d in het huishoude.l-ijk reglement.
Van de vergaderíngen van het besLuur worden notulen
gehouden. De notulen worden in de volgende vergadering aan de goedkeuring van het bestuur onderworpen.
Van de vergaderingen van het dagetijks bestuur
samengestel-d, die ter kennis
worden besluitenlijsten
worden gebracht van het bestuur.

COMMTSSIES

Àrtikel 22
Het bestuur kan ztch doen bij staan door één of meer'
commissies van advies of beheer.
2. Voor commissies met ee n blijvende opdracht stelt het
bestuur een reglement vast, waarin haar samenstellinq, taak en werkwijz e worden omschreven. Dit
reglement mag niet in strijd zijn met enige wetteIijke of statutaire bepaling welke op de vereniging
van toepassing 1s. Het bestuur benoemt de leden
dezer commissies. fn elk daarvan heeft tenminste één

bestuurslid zitting.
Voor de voorbereiding en/oÍ uj-tvoering van taken, welke naar hun aard of tijdsduur een beperkte strekkingr hebben, kan het bestuur commissies ad hoc
instellen. Het besl-uit tot instell-ing van een zodanige commissie, regel-t haar samenstelling, haar opdracht en haar bevoegdheden. Het bestuur benoemt eï
de feden van.
Het bestuur is bevoegd een ingestelde commissie op
te heffen, wanneer het de taak daarvan als geèindigd
beschouwt of wanneer andere redenen van dwingende
aard daartoe aanl-eiding geven

TNSTELLTNGEN
23

Àrtikel-

Bij besluit der ledenvergadering kunnen, met toepassing van artikel 12 van de Wet der Maatschappj-j,
ter behartiging van bepaal-de bel-angen instell-ingen
in het l-even worden geroepen

ïnstellingen kunnen zowef wat haar structuur en
doelstellÍng als wat haar werkzaamhej-d betreft,
nimmer in de plaats treden van de vereniging.
Instel-l-ingen kunnen niet met haar werkzaamheden
beginnen, zolang aan de eisen welke in artikel 1,2
van de Wet der Maatschappij zí}n gesteld, niet i-s
- -^ 1 ^1 ^ ^ *
V UILIO,d.JI

De instel-l-ing:en brengen jaarl-ijks in de l-edenvergadering versl-ag uit over het afgel-open j aar

INKOMSTEN EN UITGÀVEN

Artj.ke]. 24
l. lne inkomsten der vereniging bestaan uit:

a)

de contributies der l-eden.
van begunstigiers
subsidies en bijzondere bijdragen
opbrengsten van beleggringten en bezitti-ngen.
erfstel-l-ingen, legaten en schenkingen.

b) bi j dragen
d)
e)

)

f) andere baten.

De uitgaven der verenigring worden zoveel mogelij k
gedaan op basis van een begroting, wel-ke is goed

gekeurd door de ledenvergadering.
het bepaalde in artikel- t6 dezer statuten zullen in beginsel geen uitgaven worden gedaan
welke rechtstreeks ten l-aste van het vermogen komen.

3. Onverminderd
BOEKHOUDTNG

Àrtikel-

25

de vermogenstoestand der vereniging en van alhetgeen haar inkomsten en uitgaven, zowel als haar
bezittj-ngen en belegrqingen betreft, wordt op zodanige wijze boek gehouden dat daaruit te aflen tijden
haar rechten en verplichtingen en het door het bestuur gevoerde financiël-e beheer, kunnen worden

1. Van

gekend
Het boekj aar van de vereniging loopt van een
september tot en meL eenendertig augustus
daaraanvolgrend.
3. De boekhouding wordt gevoerd door de penningmeester.
2.

Diens taak wordt nader geregel-d in het huishoudelijk
reglement.

REKENTNG EN VERÀNTWOORDING

Àrtikel- 26
Het bestuur brengt in de l-edenvergadering binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de ledenvergadering, verslag uit over zj-ln in het afgelopen boekj aar
gevoerde bestuur en beheer en doet onder overl-egging
van de nodige beschej-den rekeningr en verantwoording.
2. De rekening bestaat ten minste uit een bafans en een
staat van baten en lasten, vergezeld van een toelichting.
3. De l-edenve rgadering benoemt jaarlijks een commissie
van tenmin ste twee l-eden, di-e geen deel mogen uitmaken van he t bestuur, welke commissie wordt bel-ast
met het on derzoek der rekening en verantwoording. De
commissie brengt verslag uit van haar bevindingen
aan de led envergaderj-ng. Leden kunnen sl-echts drie
maal achte T elkaar in de kascommissie worden benoemd.
ADMINTSTRATIE EN ÀRCHIEF

Artikef
1J D-e

27

"."g

voor de administratie

en voor het archief is

opgedragen aan de secretaris

het daaromtrent bij de wet bepaalde
worden omtrent de bewaring van het archief regels
gesteld in het huishoudelijk regrlement. Het best,uur
houdt toezicht op de nalevingr daarvan

2. Onverminderd

WIJZIGING EN ÀANVULLING DER STATUTEN

Artikel

28

fn de statuten der vereniging kan geen verandering
worden gebracht dan door een besluit, genomen door
een l-edenvergaderin g, waartoe is opgeroepen met de
mededelinq dat daar in wij ziging van de statuten
zal- worden voorgest eld. De oproeping moet schrifteIij k aan af le l-eden persoonlijk gieschieden, ten minste veertien dagen vóór de dag waarop de vergaderinq zal worden geh ouden.
Een voorstel, als b edoel-d in l-id L, kan worden

ingediend door het bestuur, dan wel door tenminste
een zodanig aantal l-eden als bevoegrd is tot het
uitbrengen van een tiende gedeel-te der stemnen in de
Iedenvergaderingr .
Zíj die de oproeping tot de }edenvergadering ter
behandeling van een voorstel- tot stat.utenwi j zigring
hebben gedaan, moeten gedurende de j-n het eerste lid
van dit artj-kel- genoemde termj-jn en tot na afloop
van de dag waarop de vergaderi-ngr wordt gehouden, een
afschrift van het voorstel, waarin de voorgiedragen
wijziging woordel-ijk is opgenomen, op een daartoe
geschikte plaats voor de l-eden ter Lnzage legqen
Bovendien wordt zodanig afschrift grel-ijktíjdig met
de oproeping aan alle l-eden toegezonden.
Een besl-uit tot statutenwij ziging behoef t ten mins'utwee/derde van de uitqebrachte stemmen, in een
vergadering waarin ten minste twee/derde van aIIe
l-eden aanwezigi of vertegenwoordÍgid is. rndien het
vereiste aantal, l-eden niet aanwezigt of vertegenwoordj-gd is, wordt na verloop van twee weken, doch
uiterlijk binnen vier weken daarna, een tweede
vergradering gehouden, waarin over het voorstel zoal-s
dat in de eerste vergadering aan de orde is geweest,
kan worden besloten ongeacht het aantaf aanwezige of
vertegenwoordigde l-eden, mj-ts met een meerderhej-d
van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
Een statutenwij ziging behoeft de goedkeuringr van het
hoofdbestuur der MaatschaPPij
Een statutenwij ziging treedt niet in werking dan
nadat hiervan een notariéle akte is opgemaakt. Deze
akte zal- niet worden verleden voordat de notaris die
daarmede is belast schriftelijk bericht heeft ontvanqen dat de in het vorige lid genoemde goedkeuring
.

is verl-eend.

wij ziging der statuten wordt mede verstaan
aanvul-IÍng daarvan.

7. Onder

de

ONTBTNDING

besluit tot ontbinding der vereniging kan
slechts worden genomen met inachtneming van het
bepaal-de in artikel 1,7 van de Wet der Maatschappij .
Ten aanzien van de oproeping der l-eden en van de
totstandkomÍng van het besluit zijn de leden 1-, 2 en
3 van artikel 28 dezer statuten van overeenkomstige
Een

coepassing

LIOUIDÀTIE

Artikel 30
t. l wadat een besl-uit tot ontbinding der vereniging is
genomen geschiedt de vereffening door het bestuur.
Z. lHet bestuur maakt een liquidatieplan op, dat op een
daartoe bijeengeroepen algemene vergTadering wordt
vastgesteld en ter kennisname aan het hoofdbestuur
der Maatschappij wordt toeqezonden.
Het vermoqen van een opgeheven departement kan
geheel of gedeel-tefijk worden overgedragen aan het
hoofdbestuur
Al-s er geen algremene ledenvergaderinq als bedoel-d
onder 2 wordt of kan worden bijeengeroepen, stelt
het hoofdbestuur een liquidatieplan vast.
Na afloop der vereffening zull-en de boeken en bescheiden der vereniging worden overgedragen aan de
Maatschappij, teneinde al-daar tenminste gedurende de
wettelijke termijn van tien jaren te worden bewaard.
Het hoofdbestuur kan toestemming geven tot een
andere voorziening.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Arci-ke]. 3 i
De fedenverqadering stel-t een huishoudelijk regl-ement vast, waarin bepalingen worden opgenomen be-

treffende de interne inrichting der verenigingl. Het
die in strijd zijn met
deze statuten of met de Wet der Maatschappij
) Wijziging of aanvulling van het huishoudetijk reglement kan geschieden op voorstel van het bestuur, dan
wel op schriftelijk voorstel van tenminste tien
l-eden. Het besluÍt tot wijziging of aanvulling
behoeft een meerderheid van twee/derde van de in de
Iedenvergadering uitgebrachte stemmen
mag geen bepalingen bevatten

Het huishoudelijk reglement en de wijzigingen en
aanvul-l-ingen daarvan behoeven de goedkeurÍng van het
hoofdbestuur der Maatschappij

SLOTBEPÀ].ING

t!tl
i

Artikel- 32
In gevallen wel-ke niet zLJn geregel-d in het Burgrerlij k
Wetboek en waarin deze statuten of het huishoudelijk
reglement niet voorzien, of bij twijfel ten aanzien van
de strekking van het daarj-n bepaa]de, beslist het beSCriLir

bl-ijkt uit een aan deze akte
De comparant is mij notaris bekend. Van het bestaan van
voormelde volmacht is mij , notaris, genoegzaam
gebl-eken.De comparant verkl-aart te dezer zake domicil--i^.
te kiezen ten kantore van de notaris, bewaarder van
deze minuut-akte
Wzu\RVAII AKTE, in minuut opgemaakt is verleden te Rumpt,
ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld. Na
zakel-ijke opgave van de inhoud van deze akte aan de
comparant heeft deze verklaard van de inhoud van deze
akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezLng
daarvan geen prils te stel-l-en. Vervol-qens is deze akte
na beperkte voorlezing door de comparant en mij,
notaris, ondertekend.
Van voormel-de volmacht
aahanhJYUfrvvrru
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