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STATUTENWIJZIGING

223O9APlPbr/R
Heden, vier december tweeduizend drie, verschenen voor mij, mr' Margriet ---
Oiifahootn, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, als waarnemer Van ----

ri. Els" Carolina Suvee, notaris te Oud-Beijerland:
1. mevrouw Anna de droot, medisch secretaresse, geboren te Oud-.

Beijerland op een en twintig januari negentienhonderd een en zestig (21-01'

1961), wonende te 3263 nÉ-OuO-eeijerland, Zoglwijcklaan 141,. zich----
tegitimerende met rijbewijs, nummer: 3165390123, gehuwd met de heer-----

Van Eck;
2. mevrouw Jannigie Teuntie de Koning, zonder beroep, geboren t9^------

Rotterdam op OiË en twiniig juli negentienhonderd twee en zestig (23-07----

1 962), wonende te 326 1 XÈ OuO-geijerland, seringenstraat 2Q, 1i.l -----
legitimerende met rijbewijs, nummer: 3190822558, gehuwd met de heer----
Prooij;-..-

3. de héer Patricius Wilhelmus Maria Josephus Straathof, bakker, geboren

te Woubrugge op vijftien maart negentienhonderd twee en zeventig (15-03--

1972'), wonádete 3261PN Oud-Beijerland, Bilderdijkstraat 5, zich ------
legitimerende met rijbewijs, nummer: 31 83376443, gehuwd;

4. dàheer Johannes Witnétmus HakvooÉ, teamleider maatschappel'tjk werk,
geboren te Rheden op negentien maart negentienhonderd vier en vijftig---
(tS-OS-1S54), wonenOe te gZO2TG Oud-Beijerland, Jan Tooropstraat 67,--'
zich legitimerende met rijbewijs, nummer: 3173580876, gehuwd, ï---

ten deze hándelende in hun hoedanigheid van respectievelijk secretaris,---------
penningmeester en bestuursleden van de te Oud-Beijerland gevestigde

speeltuinvereniging "Croonenburgh" en alszodanig die vereniging ten deze----
rechtsgeldig vertegenwoordigende ingevolge artikel 14 lid 1 van de statuten.-----
De veischenen pelsonen verklaarden dat de algemene ledenvergadering van..-
de vereniging gehouden op negen meitweeduizend drie (09-05-2003) met-----
algemene stemmen heeft besloten de statuten van de vereniging te wijzigen en

notarieel vast te leggen.--
Ter uitvoering van gèmeld besluit, waarvan een uittreksel aan deze minuut is----
gehecht, verÈlaardèn de verschenen personen dat de statuten voortaan zullen --

luiden als volgt:
STATUTEN
NAAM EN ZETEL
ARTIKEL 1

Oe vereniging draagt de naam: Speeltuinvereniging 'speelVlucht', gevestigd te -

Oud-Beijerland, hierna te noemen: de vereniging.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Oud-Beijerland.
Z'rj is aangesloten bij de Nederlandse Unie van Speeltuin-Organisaties----
uN.u.s.o."

DOEL
Artikel 2
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De vereniging heeft ten doel de gezonde behoefte tot beweging van
kinderen in góede banen te leiden door hen in de gelegenheid te stellen om

te spelen.
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het in stand houden van een -
bovenwijkse, open speeltuin, waarin ook minder valide kinderen-
mogelijkheden hebben om te spelen, het organiseren van clubwerk, het------
houden van feesten, tentoonstellingen, uitvoeringen en andere wettige
middelen, die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.----

DUUR
Artikel 3
De vereniging is opgericht op een januari negentienhonderd drie en zestig en is
aangegaan voor onbepaalde tijd.
LI DMAATSCHAP: DONATEU RS

1. De vereniging kent gewone leden, ereleden en donateurs. Waar in deze-----
statuten wordt gesproken van lid of leden wordUworden daaronder verstaan
zowel de gewone leden als de ereleden tenzij het tegendeel blijkt.

2. Gewone leden zijn zij, die als zodanig z'rjn toegelaten overeenkomstig het in
artikel 5 bepaalde.

3. Ereleden zrln z$, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de ----
vereniging of in het kader van de doelstelling der vereniging, door de ------
algemene vergadering daartoe zijn benoemd.

4. Donateurs zijn zij, die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten ---
van een jaarlijkse geldelijke bijdrage waarvan het minimum door de ------
algemene ledenvergadering wordt vastgesteld en die als zodanig door het -
bestuur zijn toegelaten

ARTIKEL 5
1. Gewone leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die op hun----

verzoek door het bestuur als lid zijn toegelaten.
Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot -
toelating besluiten.
Minderjarigen, die als lid wensen te worden toegelaten, dienen bij hun----
verzoek een schriftelijk bewijs van toestemming van hun wettel'tjk
vertegenwoord iger te overleggen. -----
Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene
vergadering benoemd. ----------
Donateurs melden zich aan bij het bestuur, dat over de toelating beslist. ---
Het bestuur deelt de toegelaten donateur onverwijld schriftelijk het minimum
van de jaarlijkse bijdrage mee. ------
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch----------
vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN
ARTIKEL 6
1. De leden zijn verplicht:

2.

3.

4.

- tot het betalen van een contributie;
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- de statuten en reglemente1 van de vereniging, alsmede de besluiten ----

van het bestuur, de algemène ledenvergadering en van eventuele
andere organen van de vereniging na te leven;
de belangen van de vereniging niet te schaden;
de overigê verplichtingen, welke de vereniging in naam van haar leden -
aangaat, of welke uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien,--
te aanvaarden en na te komen.

2. Ereleden zijn vr'rjgesteld van de verplichting tot contributiebetaling.-
3. Door de vereniging kunnen in naam van de leden géén verplichtingen -----

worden aangegaan, dan nadat het bestuur daartoe door de algemene
vergadering vertegenwoordigingsbevoegd is verklaard.

SCHORSING: EINDE LIDMAATSCHAP
ARTIKEL 7
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste --
drie maanden, ingeval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn
tidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang---
van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad.
Gedurende de periode dat een
lidmaatschap verbonden rechte

lid is geschorst, kunnen de aan het
n niet worden uitgeoefend.

ARTIKEL 8-----------
1. Het lidmaatschap eindigt: ---------

door overlijden van het lid
door opzegging door het lid;

c. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting. ------2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen-
het einde van een verenigingsjaar.
Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke voor een december-
tweeduizend vier (01-12-2004) in het bezit van de secretaris moet zljn.----
Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen. -
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap-
door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur-
anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het ----
einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met-----
inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken
wanneer het lid na daartoe bij herhaling te zijn aangemaand, op de eerste --
juni niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging---
heeft voldaan alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan ---
de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap---
gesteld mochten worden.-------
De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging tot gevolg ---
hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden -
het lidmaatschap te laten voortduren
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en). --

a.
b.
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4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer----
een lid lnltriiO met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging-
handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten-----------
spoedigste bij aangetekende brief van het besluit, met opgave van ------------

reden(en), in kennis stelt. ---
De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de --------
kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering.-----
Gedurénde de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Het besluit van de algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden -
genomen met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige --
stemmen.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de
reden of oozaak, eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het
geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3 van ------
Boek 2 Burgerlijk Wetboek kan een lid zich door opzegging van zijn
lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de ------
verplichtingen van geldel'rjke aard van de leden worden verzwaard
behoudens het in lid 2 van dit artikel bepaalde.

DONATEURS
ARTIKEL 9
1. Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen, dan die, welke----

hen bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
2. De rechten en verplichtingen van de donateur kunnen te allen tijde door de -

vereniging of door de donateur door opzegging worden beëindigd, met dien
verstande, dat bij opzegging door de donateur de bijdrage voor het lopende
verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.

3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
GELDMIDDELEN
ARTIKEL 1O

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies van de----
gewone leden, uit de bijdragen van de donateurs, uit entreegelden, uit----
eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en -
uit eventuele andere toevallige baten.

2. leder gewoon lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door --
de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld. -'----

3. De algemene vergadering kan bepalen dat nieuwe leden een entreegeld :-
dienen te betalen
De hoogte van het entreegeld wordt door de algemene vergadering ------
vastgesteld.

BESTUUR. BENOEMING. SCHORSING, ONTSLAG
ARTIKEL 11

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen.
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering. --
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2. De bestuurders worden door rlF algemene vergadering uit de leden van de -

vereniging benoemd, met dien verstande dat de voorzitter door de---
algemene vergadering kan worden benoemd buiten de leden.
Hèt bestuur w'rjst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan.

De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene vergadering-----
benoemd.

4.

3. Het bestuur is verplicht voor elke vacature een voordracht van één of meer -
personen op te maken. -----
Ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van -
een/tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering kan

eveneens een voordracht opmaken, die voor de aanvang van de--------
vergadering schriftelijk bij het bestuur moet zijn ingediend'
De algemene vergadering kiest uit de voorgedragen kandidaten. ---------------
Aan de voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een ----
met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit-
van de algemene vergadering.
ls slechts één kandidaat voorgedragen en wensen niet ten minste drie ----
aanwezige leden stemming, dan is die voorgedragen kandidaat zonder ------
stemming gekozen.
De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien--
zij daartoe termen aanwezig acht. ----
Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. ----------
Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit
tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.--
De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits--
dit schriftelijk geschiedt met inachtneming van een opzegtermijn van ten-----
minste drie maanden. -------
In een tussentijdse vacature wordt zo spoedig mogelijk voozien. Het -----
bestuur is verplicht, hiertoe zo spoedig mogelijk een algemene vergadering-
bijeen te roepen.
Jaarlijks treedt een bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken
rooster.
De aftredende is terstond herkiesbaar.
Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster van -------
aftreden de plaats van zijn voorganger in.

8. Het bestuur blijft bevoegd, ook al mochten tíjdelijk één of meer--
bestuu rsleden ontbreken.

BESTUURSTAAK
ARTIKEL 12
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. leder bestuurslid 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 bestuursleden behoort, is-.----
ieder van hen voor het geheel aansprakelijk tegenover de vereniging, tenzij-
hij bewijst, dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is, en dat hij niet----

5.

6.

7.
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nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan --

af te wenden. ---------
3. Het bestuur is bevoegd, onder zijn verantwoordelijkheid bePaalde-

onderdelen van zijn taak te doen uitvoere
leden door het bestuur worden benoemd

n door commissies, waarvan de --
en ontslagen. ---------

2.

3.

BESTUURSVERGADERING
ARTIKEL 13
1. Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de -----

voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlangen'
Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen
bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle
bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen. ------
a. Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 2"-"-

worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte geldige
stemmen, mits voor wat de in vergadering genomen besluiten betreft de
meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is;

b. Blanco stemmen zijn ongeldig. --:--
Over elk voorstel wordt afzonderl'rjk en mondeling gestemd, tenzij een --------
bestuurslid anders wenst.

5. a. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit -
heeft genomen, is beslissend. -----
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover ----
gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel;--

b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a. bedoelde-
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen---
besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, -----
indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming

6. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een--
door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt, die door de------
voorzitter en de notulist worden vastgesteld.

VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL 14
1. De vereniging wordt in- en buiten rechte vertegenwoordigd door het-

voltallige bestuur of door:
twee gezamenlijk handelende bestuursleden;

2. ledere bestuurder kan zich tezake van ztjn-----
vertegenwoordigingsbevoegdheid als in lid 1 bedoeld door een schriftelíjk .--
gevolmachtigde doen vertegenwoordigen, met dien verstande dat indien de
penningmeester wordt gemachtigd te beschikken over bank- of girosaldi-----
zulks slechts mogelijk is binnen de volmacht nauwkeurig omschreven
grenzen.--

3. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen,
vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van registergoederen, voor------
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk--------------
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot-------

4.
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zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het-.---
bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering.

4. Bestuursleden, aan wie krachtens deze statuten-
vertegenwoordig ingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid
niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het--
aangaan van de betrokken rechtshandeling(en) is besloten
Overtreding hiervan kan noch door, noch aan de vereniging worden-----------
tegengeworpen.-----

BOEKJAAR
ARTIKEL 15
Het boekjaar is gelijk aan het verenigingsjaar...--
REKENING EN VERANTWOORDING
ARTIKEL 16
1. Het bestuur is verplicht, van de vermogenstoestand van de vereniging----

zodanige aantekening te houden, dat daaruít te allen t'tjde haar rechten en --
verplichtingen kunnen worden gekend.

2. Het bestuur brengt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op de -
jaarvergadering, bedoeld in artikel 17, zijnjaarverslag uit, en doet, onder ----
overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van-----
zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur
Bij gebreke hiervan kan, na afloop van de termijn, ieder lid deze rekening---
en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.-

3. a. Tenzij de algemene vergadering op een andere wijze in het toezicht op -
het bestuur heeft voorzien, benoemt de algemene vergadering jaarlijks,-
doch uiterlijk dertig dagen voor de jaarvergadering een kascommissie, --
bestaande uit twee leden en een plaatsvervangend lid, die geen deel--
mogen uitmaken van het bestuur.
De leden van de kascommissie worden gekozen voor de duur van twee
jaren en treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.----
Zij zijn aansIuitend slechts éénmaaI herkiesbaar. ----------

b. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het --
bestuur, en brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.
Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de -
commissie zich voor rekening van de vereniging door en deskundige --
doen bijstaan, doch niet dan met voorafgaande goedkeuring van de -----
algemene vergadering. -----4. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste---------

inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden van de-
vereniging te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de ----
vereniging te geven

5. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de
rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle------
handelingen, voozover die uit de jaarstukken blijken.

6. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt
geweigerd, benoemt de algemene vergadering een andere commissie
bestaande uit ten minste drie leden, welke een nieuw ondezoek doet van---
de rekening en verantwoording
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Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde-----
commtssre
Binnen een maand na de benoeming brengt zii aan de algemene --------------
vergadering verslag uit van haar bevindingen.
Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene------------
vergadering aldie maatregelen welke door haar in het belang van de
vereniging nodig geacht worden.

T . Het bestuur is verplicht, de bescheiden bedoeld in de leden 1,2 en 3 van dit
artikel ten minste tien jaar lang te bewaren.-

ALGEMENE VERGADERI NGEN
ARTIKEL 17
Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene--------------
vergadering (jaarvergadering) gehouden.
Deze vergadering is in ieder geval bestemd tot:
a. bespreking van de notulen van de vorige algemene vergadering;
b. het uitbrengen door het bestuur van het jaarverslag;
c. behandeling en vaststelling van de jaarstukken;
d. vaststelling van de contributies en b'tjdragen;
e. vaststelling van de begroting; ------------
f . voorziening in vacatures.
ARTIKEL 18
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met-

inachtneming van een termijn van ten minste acht dagen. Algemene ---_-----
vergaderingen worden gehouden in de plaats waar de vereniging statutair is
gevestigd.
De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke -
mededeling.
Behalve de in artikel 17 bedoelde jaarvergadering zullen algemene
vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wensel'tjk---
acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen
onderwerpen wordt vezocht door ten minste een zodanig aantal leden als-
bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in---
de algemene vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of---
vertegenwoordigd zljn. :---
Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplícht --
tot bijeenroeping ener algemene vergadering op een termijn van niet langer
dan vier weken.
Indien aan het vezoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit .---
door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de --
verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop--
het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept.

ARTIKEL 19
1. Alle leden en alle donateurs hebben toegang tot de algemene vergadering. -

Alleen de leden, die bij de aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van --
achttien jaar hebben bereikt, zijn stemgerechtigd.

2.

3.

Zij brengen ieder één stem uit.
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leder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk
daartoe gemachtigd ander lid, dat echter in totaal niet meer dan drie
stemmen kan uitbrengen.
Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een ---
van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betrefÍen.-
Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al ziin deze niet in een ------------
vergadering bijeen, heeft mits met voorkennis van het bestuur genomen, ----
dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.------
Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het
notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende
algemene vergadering. Besluiten tot statutenwijziging of ontbinding kunnen-
evenwel niet op dezewijze worden genomen.

4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk
Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt-
op voorstelvan de voozitter.

5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte -------
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voorzover de statuten niet
anders bepalen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen
Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid --
van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.
lndien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede ----------
stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantalvan de-----
uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die ----
tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich --
heeft verenigd.
Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.
Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen,
zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend
lid ondertekende stemmen. -----

6. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit-
is genomen, is beslissend.
Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid ------
daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de----
meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemmíng -----
niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit
verlangt.

BEVOEGDHEDEN ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 20
Aan de algemene vergadering komen in de vergadering alle bevoegdheden toe,
díe niet door de wet of door de statuten aan andere organen zijn opgedragen.---
ARTIKEL 21
1. De voozitter van het bestuur leidt de vergaderingen.

Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een van de andere bestuursleden als
leider van de vergadering optreden
Wordt ook op deze wijze niet in het voozitterschap voorzien, dan vooziet---
de afgemene vergadering daarin zelf . ----
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2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris --
of door een door de voorzitter aangewezen lid van de vereniging notulen ----
gehouden, die in de eerstvolgende algemene vergadering worden
vastgesteld

STATUTENWIJZIGING
ARTTKEL 22--------
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de --

algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat--
daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. ----
De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste ----
veertien dagen bedragen.
Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een -
voorstel tot statutenwijzíging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen -
voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de ---
voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe---
geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de----
dag waarop de vergadering werd gehouden.
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een
algemene vergadering waar ten minste twee/derde van het totaal aantal----
leden van de vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een---------
meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte-
stemmen.

4. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering -----
aanwezige of vertegenwoordigde leden tot statutenwijziging worden---
besloten op een volgende, ten minste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen
na de eerste te houden vergadering, met een meerderheid van ten minste --
twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.----------

ARTIKEL 23---.
Het in artikel 22bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene
vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot -_-
statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
ARTIKEL 24
1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële -

akte is opgemaakt. -----------
leder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd tot het doen verlijden van deze ---akte.-:..-

2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging van ---
de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van---------
Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar
woonplaats (zetel) heeft.

ARTIKEL 25
Een bepaling van deze statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van één of -
meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met--------
inachtneming van gelíjke beperking--'-----9 ---'V-.2.--

ONTBINDING EN VEREFFENING .
ARTIKEL 26
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Behoudens het overigens in artikel 19 Boek 2van het Burgerlijk Wetboek --
bepaalde, wordt de véreniging-ontbonden door een besluit daartoe van de --

algemene vergadering, geáomen met ten minste twee/derde van het aantal
gàOig uitgebràchte stémmen in een vergadering waarin ten minste
árie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. -----
Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering
aánwezige of vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op --

een volgénde, ten minste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de--------
eerste te houden vergadering, met een meerderheid van ten minste----
twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. -----------
Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2van dit artikel bedoelde
vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden---
voorgesteld de vereniging te ontbinden. ---------
De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet ten minste
veertien dagen bedragen.

4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn--
aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.------------

5. Een eventueel batig saldo zalworden aangewend voor door de algemene --
vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van
de vereniging overeenstemmen.

6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot-------
vereffening van haar vermogen nodig is. -----
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en -----------
reglementen voor zover mogelijk van kracht. ----------
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan---
haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
ARTIKEL 27
1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels----

geven omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag van de
contributies en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de -----
vergaderingen, de wtlze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en---
gebruik van de accommodatie van de vereniging en alle verdere
onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.-

2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de
algemene vergadering genomen met een meerderheid van ten minste--------
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. -----------

3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die-----
afwijken van of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de ---
statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan. ----

SLOTBEPALING
ARTIKEL 28
Ingeval van twíjfel omtrent strekking van enige bepaling uit de statuten op het --
huishoudelijk reglement beslist het bestuur, met dien verstande, dat het bestuur
z'rjn beslissing op de eerstvolgende ledenvergadering ter bekrachtiging zal'--"---
voorleggen
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.


