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Hed.en, de zestiende mei--negientienhonderd acht en tachtig
verschenen voor mij, Klaas Willem Roeda, notaris
ter--standplaats de gemeente Velsen:------journalist/publi*
1. de heer Josephus George Kluiters,
cist,
wonende 215I BG Nieuw Vennep, E. Previnaireweg 62, geboren te Delft op negen en twr-ntig
augustus negenti-enhonderd zeven en dertig;------2. de heer Wilhelmus Thijs Sipma, redacteur/Neerlandicus, wonende 2025 CK Haarlem, Batavierenplantsoen
46,-januari
geboren te Haarlem op zes en twintig
negentienhonderd één en vijftigr------ten deze handelend a1s voorzitter
respectievelijk-----van de te Haarlem gevestigde vereniging
secretaris
genaamd "Vogelwerkgroep Haarlem", en alszodanig die vereniging ten deze tezamen rechtsgeldig
vertegenwoordigende
De comparanten, handelend aIs gemeld, verklaarden:----*
a. dat genoemde vereniging
op veertien
september negentienhonderd één en vijftig
is opgericht voor de tijd--jaar en e1f maarrden, zijnde genoen
van negen en twintig
de vereniging
van veererkend bij Koninklijk
Besluit
tien mei negentienhonderd zes en zeventig nunrmer 63;--b. dat genoemde vereniging
is ingeschreven in het Veregehcuden ten k-antr:::e \ran rle Kamer van-nigings:-eEister
Koophandel en Fabrieken te Haarlem en Omstreken----'---'
onder nummer-v-595015---is verlengd
voo.i
c . d a t d e d u u r v a n g e n o e m < l ev e r e n i g i n g
onbepaalde tijd
blijkens
beslu:-t van de Staatssecretari-s van Justitie
de dato acht mei----negentienhonderd vier en tachtig
nummerVerenigingen 80.693; ----d. dat op de algemene ledenvergadering
van genoemde---"
vereniging
van dertig maart negentienhonderd acht en--.
tachtig
is besloten tot de hierna te melden statr:tenr . r i i z i n i 4nYa
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blijkende
daarvan uit
een aan deze akte gehecht
uittre
sel van de notulen
van gemelde verg'adering.
Ter uitvoering
van het vorenstaande
verklaa-rden de corpa.
rantenrhandelend
van grenoenrde-aIs gemeld,
de statuten
vereniging
te wijzigen,
zodat deze thans in hun gehee.;zullen
luiden
aIs volqt:---------:-----NAÀl'l, ZETEL EN DUUR

Artikel

1.

1. De vereniging
draagt
de naam "Vogelwerkgroep
Zuid-Kennemerland"
en is gevestigd
te Haarlem
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1. De vereniging
heeft
den doel:-------het beoefenen van de vogelstudie
van de in het w:i.ld-levend.e vogels,
alsmede het verrichten
van onderzoek-nnÁ
vYu
it gebied;
-het beschermen van de natuur in het algelneen en Ce be
sche rming van in het wild levende voqels in het biizor
Áor.

2.

-het bevorderen van de kennis der natuur in het algemeen en die van in het wild levende vogels in het bijzonder; ------in het bijzonder
in het werkgebied van de vereniging,-met dien verstande dat, indien bepaalde omstand.igheden'
dit gewenst maken, de algemene vergadering kan bepalenvan de vereniging zich ook over---dat de activiteiten
aangrenzende gebieden zullen uitstrekken.
2. De vereniging
tracht dit doel onder meer te bereiken door: -------het bevorderen van de vogelstudie
bij haar ledeni-----het verzamelen van en uitwisselen
van waarnemingsgegevens ook inzake medewerking aan regionale en landelilke projecten,
waarbij het werkgebied van de vereniging.i c
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-het zoveel mogelijk
afwenden van de gevaren,
die de--bedreigen;------in het wild
levende vogels
-het bevorderen,
en particulieredat van overheidswege
maatregelen
worden georganisaties
de noodzakelijke
van als waardevol
te kenmertroffen
ter veiligstelling
vogelsoorten,
alsken vogelgebieden
en van bedreigde
van de in vogelkunmede de handhaving
en verbetering
gewenste milieu-condities;------oig opzicht
-er op toe te zien,
dat in het kader van ruimte.l-i;ke--plannen of maatregelen
het belang van het behoud en devan de vogelstand
voldoende worden onderontwikkeling
kend en op evenwichtige
wijze
worden gehonoreerd,
in het bijzonder
in het werkgebied van de verenidit
ni
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-het streven
naar zo doelmatig
mogelijke
samenwerkings'
vormen met organisaties
die zích bewegen op het gebied
van vogelstudie,
natuuren landvogelbescherming,
schapsbehoud en -milieubeheer
; ------de natuurbeschermingsgedachte
en in het bijzonder
de
vogelbeschermingsgedachte
en de vogelstudie
te propadórÊn
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-het financieel
ondersteunen van activiteiten
voortvLoeiende uit de doelstelling
van de vereniging;------het toepassen van a1le overige wettelijke
middelen,-die voor het doel van de vereniging bevordelijk
kunner
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Artikel
3.-----------De vereniging
onderscheidt
1eden, ereleden en donateur:
Leden zijn die natuurlijke
personen,
die de vijftienjarige
leeftijd
hebben bereikt
en die, na aanmelding---.
overeenkomstig
of krachtens
deze stat'
het daaromtrent
ten bepaalde,
als zodanig tot
zí1n t-oeg
de vereniging
laten
Het bestuur
houdt een register
bij waarin de namen en
adressen van a1le leden zí3n opgenomen.------

Ereleden zí1n diegenen, die op voordracht van het bejeverdiensten
zodanig wegens hun bijzondere
ítuui àls
gens de vereniging door de algehele vergadering bij---twee/derde meerderheid van stemmen zí1n benoemdr êh---hun benoeming hebben aanvaard
vrijgesteld
wordenEreleden kunnen bij bestuursbesluit
voor het betalen van contributie.
behouEreleden bfijven
hun overige rechten en plichten
den zoals omschreven in deze statuten
danwel rechtspersonen,
Donateurs zijn a1le natuurlijke,
jaarlijks---die tot steun van het doel der vereniging
een door hen te bepalen bedrag, waarvan het minimum--wordt vastgesteld,
in de---door het bestuur jaarlijks
kas der vereniging storten
a1s donateur-zí) geven het verlangen tot inschrijving
bete kennen aan het bestuur, dat over de toelating
slist
bij te-Donateurs hebben het recht de ledenvergadering
van de rechten van leden-wonen, doch zí1n uitgesloten
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Artikel
4.
T. Het-Tffimaatschap wordt verkregen door aanmelding---in-bij het bestuur en de daaraanvolgende inschrijving
van de vereniging, ----het iedenregister
na toelating
door het bestuur
2. In geval van afwijzing
door het bestuur kan oe aigemene vergaderi-ng, op verzoek van de betrokkene, alsnogtot toelating
besluiten.-----Dit verzoek moet op de agenda van de eerstvolgende----ledenvergadering geplaatst en in behandeling genomen--worden
als tid dient het lid direct
3. l'la toelating
de contributie voor het lopende jaar te voldoen
Het lidmaatschap is dan pas van kracht indien door betrokkene de eerste vereiste contributie
is voldaan
4. Het lidmaatschap is persoonlijk
en is niet overdraagbaar. ------
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1 .- iieE--ij.d-maatschap eindigt: ------a. door de dood van het lid;---b. door opzeggingdoor het lid;---c. door het niet binnen daartoe gestelde termijn voldoen van de contributie;
d. door ontzetting
door het bestuur, wanneer een fid--.
handelt in strj-jd met de statuten
en/of huishoudelijk-.
reglement of besluiten der vereniging
of zich
aan han.
delingen heeft schuldig gemaakt die het door de vereni
ging nagestreefde doel schaden of het aanzien van de-vereniging
kunnen aantasten.---2. Een besluit
tot ontzetting
door het bestuur, als be
doeld in lid L sub d van dit artikel
wordt door het--bestuur schriftelijk
kenbaar gemaakt binnen een maandaan het betrokken tid. Dit besluit
dient met redenen--

4.

te zijn omkleed. Indien het lid beroep wenst aan te tevan het bestuur, maakt i;rí)/zi)kenen tegen het besluit
kenbaar aan de secretaris---dit eveneêns schriftelijk
van de vereniging.
Het bestuur is gehouden dit beroepsschrift
te agenderen en te behandelen in de eerstvolgende ledenvergadering.
Het betrokken lid heeft toegang tot deze ledenvergadering,
teneinde de beroepspro'
cedure te kunnen voeren. De uitspraak
van de ledenverg a d e r i n g , g e n o m e n b i j . g e w o n em e e r d e r h e i d d e r g e l d i g - - - uitgebrachte
stemmen is bindend
wordt gesproken over leden3. Daar \^/aar in dit artikel
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Artikel
6. -----Het aonateurschap eindigt : ------persoon betreft
a. indien
het een natuurlijk
door de--'
doodr ------indien
betreft
het een rechtspersoon
door het ophouden'
te bestaan als zodanig; -*----b. door opzegging door de donateurt------c. het niet binnen het boekjaar
voldoen
van de minimumvastgestelde
donatie ; ------d. door opzegging door het bestuur,
indien een donateur
gemaakt aan handelingen
zíchr schuldig
heeft
die het--door de vereniging
nagestreefde
doel schaadt of het--aanzien van de vereniqinq
aantast
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1.-De-AeT-dmiddelen van de vereniging
a. contributies
van leden;------b. bijdragen van donateurs;------

bestaan

uit:
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d. eventueel renten uit eigen vermogen;------e. schenkingên, erfstellingen
of legaten;------f. overige inkomsten.---2. De baten onder c, e en f genoemd in lid
L van dit-'
artikel
kunnen door het bestuur geweigerd of onder be'
paalde voorwaarden aanvaard worden
van de hoogte van de contributie--.
3. De vaststelling
van de leden wordt geregeld in de jaarvergadering,---.
waarin tevens de beqrotinq wordt vastqesteld.
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1. HeE-Eestuur van de vereniging bestaat uit een onev
aantal van ten minste drie leden en ten hoogste negen
leden, onder wie een voorzitter,
en ee
een secretaris
penningmeester
2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één-of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde
in 1id 3. -----Tot het opmaken van zulk een voordracht
zijn bevoegdzowel het bestuur als tien leden. De voordracht
van-het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergaderir
nedegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden--moet vóór de aanvang van de vergadering
schriftelijkbij het bestuur worden ingediend.------

5.
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3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter wordenontnomen door een met tenminste twee/derde van de 9e1van de algestemmen genomen besluit
dig uitgebrachte
genomen in een vergadering waarmene ledenvergadering,
van de leden tegenwoordig is.----in tennrinste de helft
dealgemene4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit
vergadering overeenkomstig het voorgiaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen,
vrij
in de keus
dan is de algemene ledenvergadering
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schiedt de
wordt in functie gekozen. De overige-6. De voorzitter
worden door het bestuur in onderling-bestuursfuncties
overleg in functie verdeeld.----7. Bestuursleden worden gekozen voor een periode van--drie jaar. zi) zijn terstond herkiesbaar
8. Een rooster van aftreden wordt geregeld bij huishoudelijk
reglement. -----v
a
catures in het bestuur, hoe dan ook ontstaan,-ï
n
9.
wordt op de eerstvolgende algemene ledenvergadering
zo mogelijk voorzien op de wijze als in de leden 2, 3,4 en 5 omschreven. Daa1t evenwel door een ontstane
tot beneden het aanvacature het aantal bestuursleden
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VereiSt,
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het bestuur tot besturen bevoegd, doch diedan bIiSft
nen de overgebleven bestuursleden op een termijn var:--niet langer dan vier weken na het cntstaan van de-----betre ffende-vacature een algemene ledenvergadering
bijeen te roep€D, waarop i-n de ontstane vacature wordt vootzien,
zodanig, dat het ingevolge voormeld lid 1 vereiste
aantal wordt bereikt.-----10. Een bestuurslid
kan te allen tijde,
met ingang vaneen door hem te bepalen tijdstip,
ontslag nemen
11. Behoudens het in het voorgaande genoemde geval eindigt het bestuurslidmaatschap
door:------a. het verlies van het lidmaatschap van de vereniging;b. onder curatelestelling
en verlies
op enige andere wijze van de vrije
beschikking over zijn vermogeni-c. een besluit
in
genode algemene ledenvergadering,
men bij gewone meerderheid van stemmen
-----BESTUURSTAAK, BESLUITVORMING
---vE
ID-----Artikel
9. (besluitvorming) .-----l-. Beàoudens beperkingen íolgens deze statuten en het-overige in de wet gestelde,
is het bestuur belast met-het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur neemt zijn besluiten
met gewone meerderL^.:.r
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3. Het bestuur vergadert zo dikwijls
als de voorzitterof twee andere bestuursleden
zulks wenselijk oordelen,doch tenminste vijf
maal per jaar
4. Voor het kunnen nemen van rechtsgeldige
besluiten--is de aanwezigheid ter vergadering
van een gewone meerderheid van het aantal der in functie zijnde bestuursleden vereist

6.

kan zich ter vergadering niet door eenlnen bestuurslid
laten vertegenwoordigen.----lander bestuurslid
reglement kunnen regelingen---lS. In het huishoudefijk
g
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n
door het beover de besluitvorming
lworden
is t u u r
------| (vertegenwoordiging )
16. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoor
gezamenlijk,-en de secretaris
ldigd door de voorzitter
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het bepaalde in de laatste volzin van 1id 7.-----7 . Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemevan overeenne vergadering,
bevoegd tot het sluiten
komsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen,
van overeenkomsten waarbijhet sluiten
medeschuldezich als borg of hoofdelijk
de vereniging
zLch voor een derde sterk maakt of zichnaar verbindt,
voor een schuld van een derde---tot zekerheidstelling
verbindt
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tesen derden beroep worden gedaan
ó. Het bestuur bàhoef t *vór',.".,= goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten
tot:
het aangaan vanI. onverminderd het bepaalde onder If,
van investeringen-en het verrichten
rechtshandelingen
guleen bedrag of waarde van één duizend vijfhonderd
oen (i 1.5CC,--) te borzen gaande;------a. het huren, verhuren en op andere wijze in geII.
en geven van registergoedebruik of genot verkrijgen
ren;
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan d.e vereniging een bankkrediet wordt verleend;------c. het ter leen verstrekken van gelden, àlsmede het terleen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen
het gebruik maken van een aan de vereniging verleend-bankkrediet; ---l - - - - - - -
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e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeprocedures, doch met uitzondering---ren van arbitrale
van het nemen van conservatoire
maatregelen en van hetnemen van die rechtsmaatregelen
kundie geen uitstel
nen lijden i------f. het sluiten
en wijzigen
van arbeidsovereenkomsten.-kan door en tegenOp het ontbreken van deze goedkeuring
derden geen beroep worden gedaan
9. Het bestuur is gehouden de algemene ledenvergadering
gemelde----steeds te rapporteren over de hiervoor
r e c h t s h a n d e1 i n q e n
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T. De algemene vergadering
van-kan voor het vervullen
van de vereniging
instellen.-----deeltaken
commissies
geschieden
Benoeming en ontslag
van een commissie
doorÁa
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2. De commissies bepalen hun eigen beleid in overleg--met het bestuur en voeren dit beleid zeLf ui-t.
3. Daar !{aar het werk van de commissies financië1e----consequenties heeft ten bate of ten laste van de vereniging is zí) gehouden een plan en begroting
ter goedkeuring aan het bestuur voor te leggen
van hun taak zijn commj-ssies---4. Voor de uitoefening
verantwoording
verschuldigd
aan de algemene ledenvergaderS-ng
5. Bij huishoudefijk
reglement kunnen ten aanzien van-de commissies nadere regels worden seqeven
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Tf-Dé=Eemene
vergradering als besluitvormend.
orgaan-wordt gevormd door de gezamenlijke-----der vereniging
Ieden der vereniging als genoemd in artikel
3 dezer---statuten
2. Aan de algemene vergadering komen in de verenigingalle bevoegdheden toe, die niet door de Wet of bij----deze statuten aan het bestuur of aan enig ander orgaan-
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12. ljaarvergaaerrng; . -:
44flqf
1. JaarTITs
wordt tenminstè één algemene ledenverga- de jaarvergadering
dering,
binnen een termijn van-drie maanden na het afsluiten
van het voorgaande boekjaar gehcud.en, behoudens verlenging van die termijn----door de algemene leoenvergadering
2. De agenda van de jaarvergadering
bevat ten minste--de navolgende punten:------a. verkiezíng
der bestuursleden;------b. jaarverslag
en rekening en verantwoording
door het-bestuur t ------c. begroting voor het komende boekjaar;
d. verslag van de bevindingen der kascommissiet-------e. benoeming van de leden der kascommissie;------f. verslag van de commissies a1s bedoeld in artikel
10der statuten
artikel
13. ----TltteT-Eestuur
roept voorts de leden der vereniging---ter vergadering bijeent zo dikwijls
z!) dit nodig oordeelt
2. Indien tenminste vijf
leden - zijnde geen bestuurs-'
Ieden
een ledenvergadering wensen, dienen zí) hiertoe schriftelijk
bij het bestuur een door iedere aanvrager ondertekend verzoek in.----Dit verzoek dient tevens te bevatten de opgave van----de voorstellen
en/of onderwerpen, diede verzoekers---behandeld wensen.-----Het bestuur is dan verplicht
deze vergadering
binnen--twee maanden na ontvangst van het verzoek te laten-*--plaats vinden. Wordt niet binnen deze termijn
door-----

8.

.-/
het bestuur aan bedoeld verzoek gevolg gegeven, dan---van een alkunnen de verzoekers zeLf tot bijeenroeping
gemene vergadering overgaan op de wijze waarop het beéén en anstuur een algemene vergadering bijeenroept,
der voor kosten van de vereniging.----3. Uitnodiging tot het bijwonen van een vergaderingvolgens het ledengeschiedt schriftelijk
aan de leden
dagen voor de vergadering.'
tenmi-nste víjftien
register,
De uitnodiging
bevat, naast de agenda, eveneens de----plaats en tijdstip
van aanvang van de vergadering.
van het bestuur,
en de secretaris
4. De voorzitter
van één van hen of-dan wel, bij belet of ontstentenis
treden ook als zo'
van beiden, hun plaatsvervanger(s),
danig op bij de algemene vergadering.
=-----BESLUïTVORIIING VAN DE ALGEMENE VERGADERING-----14
Artikel
uitgesproken
oordeel--1. Het ter algemene vergadering
van de voorzitter
een besluit-dat door de vergadering
geldt
Hetzelfde
voor de inis genomen is beslissend.
voorzover
gestemd werd---houd van een genomen besluit
vastgelegd
voorstel.-------over een niet
schriftelijk
na het uitspreken
van het2. Wordt echter onmiddelfijk
daarin het eerste
lid bedoeld oordeel
de juistheid
wanvan betwist,
een nieuwe stemming plaats
dat vindt
neer de meerderheid
of indien
de oorder vergadering,
hoofdelijk
of schriftelijk-spronkefijke
s'-emming niet
geschiedde,
aanwezige dit
vereen stemgerechtigde
langt
de rechtsgevolgen-Door deze nieuwe stemmi-ng vervallen
van de oorspronkelijke
stemming
anders bepalen,
of de Wet niet
3. Voorzover de statuten
genoworden a1le besluiten
van de algemene vergadering
van de uitqebrachte----men met volstrekte
meerderheid
--:----stemmen
geldig
4. Alleen
uitgebrachte
stemmen worden bij
een--genomen. Als niet
geldige
stemming in aanmerking
stemmen worden aangemerkt,
stemmen die:
a. blanco zí1n;------b. onleesbaar
zijnr------r
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aanwijzen;---d. een persoon niet duidelijk
e. de naam van een persoon bevatten die niet verkiesbaar is; ----aanwijzing van de-.
f. meer bevatten dan een duidelijke
persoon die bedoeld is. ----van personen niemand de--5. Indien bij een verkiezing
volstrekte
meerderheid heeft verkregen, heeft een twee.
d e s t e m m i n g, o f i n g e v a l v a n e e n b i n d e n d e v o o r d r a c h t , - - .
een tweede stemming tussen de voorgedragen candidatenplaats
Heeft alsdan weder niemand de volstrekte
meerderheid-verkregen, dan vinden herstemmingen plaats,
totdat het
zí) één persoon de volstrekte
meerderheid heeft verkre
tussen twee personen is gestemd en de stem
9€D, hetzij
men staken

9.

Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen-de tweede stemming) wordt tekens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd,-evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht
aantal-Is bij die voorafgaande stemming het geringste
p
e
r
s
o
o
n
uitgebracht,
dan wordtstemmen op meer dan éên
p
e
r
s
o
n
e
n bij dedoor loting uitgemaakt, op wie van die
nieuwe stemming geen stemrnen meer kunnen worden uitgebracht
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemhet lot wie van beidenis gekozen.-men staken, beslist
niet ra6. Indien de stemmen staken over een voorstel
kende verkiezing van personen, dan is het verworpen.--de----7. A11e stemmingen geschieden mondeling, tenzij
stemming gewenst acht of-voorzitter
een schriftelijke
één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt
stemming geschiedt bij ongetekende, ge- Schriftelijke
bij acclamatie is-----Besluitvorming
sloten briefjes.
stemtenzij een stemgerechtigde hoofdelijke
mogelijk,
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leden,
ook al zí1nvan alle
besluit
B. Éer, éénsiemmig
mits met--bijeen,
heeft,
in een vergadering
deze niet
genomen, dezelfde
kracht---van het bestuur
voorkennis
van de algemene vergadering.---als een besluit
alle
leden aan9. Zolang in een algemene vergadering
worden genomen,--besluiten
wezig zijn,
kunnen geldige
aa.n dg orde---alle
rurLr rlrsu aryclllêrlê stemmen, omtrent
tot
statukomende onderwerpen
dus mede een voorstel
geen opook a1 heeft
tenwijziging
of tot ontbinding
plaatsgehad
op de voorgeschreof is deze niet
roeping
geschied of is enig ander voorschrift
omven wijze
of een-trent
het oproepen en houden van vergaderingen
niet
in acht gedaarmee verband houdende formaliteit
---------Romen
op overlegging-is toegestaan
10. Stemmen bij volmacht
voldoende--door de voorzitter
van een ter beoordeling
volmacht
als gevolmachnamens één ander lid
kan slechts
Een lid
*;!-
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---.--BOEKHOUDING,
artike

REKENING EN VERANTWOORDING.-----

valt samen met het--1. Het boekjaar (verenigingsjaar)
kalenderj aar
van de vermogenstoestand--2. Het bestuur is verplicht
van de vereniging
zodanige aantekeningen te houden, dat-haar rechten en verplichtingen-daaruit te al1en tijde
kunnen worden gekend en ten hoogste binnen drie maandenna afloop van het boekjaar een balans en een staat----op te maken
van baten en lasten der vereniging
Het bestuur is gehouden deze bescheiden tien jaar langte bewaren
3. Op de jaarvergadering brengt, zulks namens het beuit en legt de---stuur, de secretaris het jaarverslag
penningmeester, onder overlegging van een balans en----
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van baten en lasten, vergezeld van een toeop deze stukken (de jaarrekening), rekening enrverantwoording af van het door hem gevoerde financiëIeover--beheer en het door het bestuur gevoerde beleid
het afgelopen boekjaar.
,4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks
een commissie van tenminste twee leden, die geen bestuurslid-tot onderzoek van d.e rekening en verant,mogen zijn,
woording over het afgelopen boekjaar.
De commissie (kascommissie) brengt ter vergadering----verslag uit van haar bevindingênr
zonodigschriftelijk
aangevuld met een mondelinge toelichting.
door-5. De last van deze commissie kan te allen tijde
'de algemene vergadering worden herroepen, doch slechtsdoor de benoeminq van een andere commissie

l' lei e
n t isntga a t
ch

en verantwoorhet onderzoek van de rekening
6. Vereist
boekhoudkundige
kennis,
ding bijzondere
dan kan de----'kascommissie
zich doen bijstaan
door (een) deskundj-(
n
)
.
ige
voorgelegd
te worden aan dedaartoe dient
,Een voorstel
,algemene ledenvergadering,
in welk voorstel
tevens op;gave van de kosten van de deskundige(n) moeten worden opge
geven
alle---'
is verplicht
aan deze commissie
,7. Het bestuur
te verstrekken,
haar--'
door haar gewenste inlichtingen
,desgewenst de kas en de waarden der vereniging
te verder r.'ereniitonen en inzage van de boeken en bescheiden

iginq te geve
8. Goedkeuri ï;-;;;;-;;;;;;;;;-;";;;;;;;;;-;;;-;.-;;-'
kening en verantwoording strekt de penningmeester tot-'
décharge voo r het door hem over het afgelopen boekjaar'
gevoerde fin anciële beheer en het bestuur over het----'
door hem ove r het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur,'
lvoor zoveel van dit beheer en bestuur uit de overgeleg'
---l{a e b o e k e n e n b e s c h e i d e n b l i j k t .
S T A T U T E N W I J Z I G I NE
GN O N T B I N D Ï N G - - - - it .- - - - - - van de vereniging
t : r n o e s traat u t e n
kan geen verandel
trl-nq---

worden ontkan niet
worden gebracht
en de vereniging
bonden dan door een besluit
van de algemene vergadevan ten---ring,
waartoe
is opgeroepen op een termijn
dat in de te
minste dertig
dagen en met de mededeling,
van de statutenwijziging
houden algemene vergadering
of ontbinding
van de vereniging
wordt voorgesteld
tot de vergadering
dient
de volledige,--De oproeping
(en) --van de voorgestelde
wLlziging
woordelijke
tekst

te bevatten
ontbintot statutenwílziging
2. Besluiten
dan weI tot
te worden genomen met eending der verenigÍng
dienen
van ten minste twee/derde
meerderheid
der geldig
uitgebrachte
ter vergadering
stemmen, ongeacht het aantal
aanwezige leden

11

van toepassing,
in1 is niet
3. Het bepaalde in lid
alle
leden aanwezig zijndien ter algemene vergadering
onttot
en het besluit
statutenwijziging
dan wel tot
genomet algemene stemrnen wordt
binoing
der vereniging
men.
treedt
niet
eerder
4. Een statutenwílziging
in werkÍngakte is opgemaakt.----een notariële
dan nadat hiervan
een authentiek
afzí1n verplicht
5. De bestuurders
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Koophandel-der te leggen ten kantore
haar--binnen welker gebied de vereniging
en Fabrieken
m
e
t
v
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r
e
f
f
e
n
i
n
g
zí1n--zetel
heeft,
de
en degenen, die
v
o
o
r
,
belast,
dat de ontbinding
der ver(
dragen er zorg
i
n
wordt ingeschreven
het verenigingsregister--niging
Áaf nohn,rÁon wOrdt bii
vOrenbedOelde Kamer
ArtikeL
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tot ontbinding
een besluit
der vereniginc
t.- inaïen-Ei;
geen vereffenaars
g
e
s
c
h
i
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dt
a
a
n
g
e
w
e
z
e
n
,
de veretzijn
fpnino
door het beStuuf
Zí1n vereffenaren
aangewezen, dan vinoen op dezen de--bebepalingen
schorsitg,
ontsl-9,
omtrent benoeming,
rrocodhedpn . n'l'inhi-en
aansrlrÊkp'l i ikhei ri van en toezich'
toepassing
op bestuurders
overeenkomstig
voortbestaan
2. Na ontbini.ing
bfij ft de vereniging
voor zover zulks tot vereffening
van het vermogen der-'
vereniging
nodig is.
blijven
3. Gedurende oe vereffening
de bepalingen-----van de statuten
v
o
o
r
zoveel mogeli-jk--en reglementen,
en nodig,
van kracht.
In stukken en aankondigingendie van de vereniging
uitgaan,
moet aan haar naam worden toegevoegd:
"in Iiquidatie".---4. Een mogelijk
na de vereffening
batig--overblijvend
saldo zaL door de algemene vergadering
haar bebij
sluit
tot ontbinding
worden bestemd tot een zodanig---doel,
dls het meest overeenkomt
met het doel der--------vereniging.
van de
vereffening
blijven
de boeken en-5. Na afloop
gedurende
bescheiden
tien-van de ontbonden vereniging
jaar berusten
aangewezen----'
onder de persoon,
daartoe
door de algemene vergadering
tot
ontbij
haar besluit
binding
De comparanten
zí1n mij,
notaris
bekend
Waarvan akte in minuut is verleden
te Velsen ten------dage a1s in het hoofd dezer akte is gemeld, welkeakte is getekend door de comparanten en mij,
notarisr-na zakelijke
verklaopgave van de inhoud der akte,
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genomen en volledige
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dat zLJ van de inhoud hebben kennis---verlangen. -----niet
voorlezing
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