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Heden, veertien septembef tweeduizen?lvier, verscheen voor mij, MÍ Frank
Nicolaas Willibrordus Dessing, notaris te 's-Gravenhage (Maaldrink Vermeulen ----Grooss, Advocaten & Notarissen): ------Mevrouw Mr Sandy Erika Houdijk, kandidaat-notaris werkzaam ten kantore van -mij, notaris, geboren te 's-Gravenhage op vierentwintig mei
negentienhonderddrieenzeventig (24-05-1973), ongehuwd en geen partner in een ---geregistreerd partnerschap, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de
heer Mark Bruggenweerth, wonende te 2547 SM 's-Gravenhage, Den Helderstraat --24, geborente Ermelo op zeventien december negentienhonderd tweeënzeventig(I7l 2-197 2) (paspoort nurruner: N8 5 943 07 8), gehuwd;
bij het geven van deze volmacht handelende als penningmeester van de vereniging -met volledige rechtsbevoegdheid: "Ruitervereniging Stal Wittebrug", statutair ----gevestigd te 's-Gravenhage en aldaar kantoorhoudende aan Badhuisweg 245 (2597 -JR), ingeschreven in'het Handelsregister onder dossiernummer: 40.40.87.09. --------Op grond van het bepaalde in artikel l9 van de statuten van de veredging is ieder --béstuurslid zelfstandig bevoegd om de versniging terzake de onderhavige ------------statutenwijziging te vertegenwoordigen.
Van de volmacht op de comparante blijkt uit een onderhandse akte van volmacht, --welke aan dezeminuutakte wordt gehecht.
De comparante, handelende als voormeld, verklaarde:
de statuten van de vereniging zijn vastgesteld bij akte van oprichting, verleden -op een j anuari negentienhonderd drieënzeventi g; --------dè statuten zijn sedert de oprichting van de vereniging twee maal gewijzigd. De
eerste statutenwijziging heeft plaatsgevonden blijkens een akte op elf mei
legentienhonderd negenenzeventig voor een plaatsvervanger van Mr G.W. -----Krabbé, destijds notaris te's-Gravenhage, verleden. Van de tweede
statutenwljzigngblijkt uit een alcte op tien maart
negentienhonderdzevenennegentig voor Mr B.H. Dyserinck, notaris te's- --------Gravenhage, verleden;
in de algemene ledenvergadering van voolmelde vereniging, gehouden op ------zevenentwintig juni tweeduizend vier, is met in achtneming van het bepaalde in
artikel 19 lid I en 2 van de statuten besloten de statuten van de vereniging te ---wijzigen en deze wijziging in een notariële akte te doen vastleggen.---Blijkende van dit besluit uit de nohilen van voormelde algemene ledenvergadering, van welke notulen een kopie aan de minuut yan deze akte zal worden gehecht.
De comparante, handelende als voorqeld, verklaarde vervolgens ingevolge
voormeld besluit van de algemene ledenvergadering de statuten te wijzigen en ------opnieuw vast te stellen, wailrdoor de statuten komen te luiden als volgt:

1.

2.

2.

"Naam en zetel----

Artikel I

l.
2.

De vereniging draagt de naam: RUITERVERENIGING "STAL V/ITTEBRUG".
Zij is gevestigd te 's-Gravenhage.------

Doel

Artikel2

1.

De vereniging stelt zich ten doel:-------a. het (doen) beoefenen en het bevorderen van de ruitersport in de meest
algemene zií enrekening houdend met de vastgestelde gedragscodes en ----

veiligheidsnonnen; en ----------het bijbrengen van liefde voor en kennis van het paard en het bevorderen --van de gezondheid en het welzijn van paffden en pony's in Nederland;------c. het bevorderen van de belangen van de leden.
De verenigingzal haar doelstellingen realiseren op een wijze die in de statuten -en reglementen zijn toegestaan.

b.
2.

Duur --Artikel3

1.
2.

De vereniging is opgericht voor onbepaalde trjd. ------Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar

Leden,EreledenenDonateurs_toelating-*-_--Artikel 4 -----------l. De vereniging kent;----

a.
b.

gewone leden;

jeugdleden;

-------

ereleden;
d. donateurs:

2.

-------

buitenleden;
buitengewone leden.
a.
Gewone leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die de --leeftijd van achttien (18) jaar hebben bereikt. Jeugdleden kunnen zijn -------natuurlijke personen die de leeftijd van achttien (18) jaar nog niet hebben
bereikt.
b. Als gewoon lid ofjeugdlid kunnen worden toegelaten zij die regelmatig *-rijden of gereden hebben bij manege "Stal Wittebrug" te 's-Gravenhage ---en/of gebruik maken van de mogelijkheid aldaar paardrijlessen te volgen. --c. Over de toelating van een gewoon lid ofjeugdlid beslist het bestuur. De ---algemene vergadering is bevoegd om de beslissing van het bestuur omtrent de al of niet-toelating te wijzigen.
De algemene vergadering kan deze bevoegdheid delegeren aan een door ---haar uit haar midden te benoemen commissie bestaande uit ten minste drie personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
Personen die zich bijzonder verdienstelijk jegens de vereniging of haar
doelstellingen hebben gemaakt, kururen op voorstel van het bestuur door de
algemene vergadering tot erelid worden benoemd.
Donateurs zijn zij, die jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage
verlenen.
Buitenleden zijn zij, die zich onder door het bestuur te stellen voorwaarden voor
deelname aan wedshijden, te houden ín het kader van de promotieregeling van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie, als buitenlid hebben
aangemeld en door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. -------Zij kunnen aan het buitenlidmaatschap geen andere rechten ontlenen dan die op
deelname aan bovengenoemde wedstrijden
e.

f.

--

3.
4.

5.

----

6.

7.

Buitengewone leden zijnzij die hebben gereden bij manege Stal Wiftebmg en -door omstandigheden geen gebruik meer maken van de lessen en de -----accommodatie van manege Stal Wittebrug, maar de kwaliteit bezitten als -------bedoeld in het tweede lid. Zlj hebben dezelfde rechten als leden en jeugdleden -behoudens het stemrecht. --------onder "|eden" worden verstaan de gewone leden, jeugdleden, ereleden,
buitenleden en buitengewone leden

Artikel5
Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar
overdracht ofovergang

Artikel

1,

vooÍ -----

6

De vereniging krijgt haar geldmiddelen uit: --------de jaarlijkse bijdragen van de gewone leden, jeugdleden, buitenleden
buitengewone leden en de donateurs;
b. eventuele entreegelden;--------

a.

c. donaties:

d.

erfstellingen,legaten en schenkingen;
alle anderebaten.
gewone
leden, jeugdleden, buitenleden en buitengewone leden zijn gehouden
2. De
tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, \ryaarvan de hoogte door de algemene
vergadering zal worden vastgesteld
3. De àreleden betalen geen bijárage, tenzij de algemene vergadering uitdrukkelijk
bepaalt dat ereleden een bijdrageplicht hebben.
4. De donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijks door de algemene -vergadering vast te stellen minimum bijdrage. -Algemene rechten en verplichtingen

e.

l.

2.
3.

4.

Leden zijn verplicht: ------------a- de statuten en reglernenten van de vereniging en de besluiten van de organen
van de vereniging na te leven; ---b. de belangen van de vereniging enlof van de ruitersport in het algemeen te --bevorderen en deze niet te schaden;
c. alle overige verplichtingen welke de vereniging in naam of ten behoeve van
de leden aangaat of welke uit het lidmaatschap van de vereniging
voortvloeien, te aanvaarden en na te komen
Indien de statuten, een reglement of een besluit van de vereniging wordt
overtreden, kan het bestuur een passende sfuaf opleggen. --*--Behalve in deze statuten kunnen aan de leden verplichtingen worden opgelegd -bij reglement of bij besluit van een orgaan van de vereniging.
De vereniging kan namens haar leden in en buiten rechte optreden en kan ten --behoeve van de leden rechten bedingen. Tenzlj een lid zich daartegen verzet, kan
de vereniging voor een lid nakoming van bedongen rechten en schadevergoeding
vorderen. De vereniging kan bovendien ten laste van de leden verplichtingen --aangaan.

5.

lndien een lid niet tijdig aan zijn financiële verplichtingen tegenover de -------vereniging heeft voldaan,is het lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde
de wettelijke rente verschuldigd. Bhjft het lid geheel of gedeeltelijk in gebreke nadat het lid een nieuwe termijn voor betaling is gegund, dan is het betreffende -

lid behalve de wettelijke rente ook eventuele buitengerechtelijke kosten als ook alle redelijkerwijs voor de inning vanzijn schuld aan de vereniginggemaakte ---kosten verschuldigd. -- ---------6. Leden zijn verplicht de gezondheid en het welzijn van aan
wedstrijden/activiteiten van de verenigingdeelnemende paarden en pony's te ---bevorderen, alsook te bevorderen dat aan wedstrijden deelnemende leden zich 'zov eel mo gelijk onder gelijkwaardi ge omstandi gheden met elkaar kunnen
meten.-----Einde lidmaatschap ---------Arlikel 8

1.

Het lidmaatschap eindigt:-----*--- door overlijden van het lid; --------- door opzeggtrng door het lid; ------- door opzegging namens de verenigin g. Deze kan geschieden door het

----------

bestuur:

wanneer een lid niet meer de kwaliteit bezit als hiervoor vermeld in ---artikel 4lid 2 sub b;----wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt; -wanneer een lid het wije beheer over zijn verÍnogen verliest;
ri/anneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
door ontzetting (royement). Deze geschiedt door het bestuur. Ontzetting kan
alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in shijd met de
statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniglng --

a.

b.
c.
d.

Z.

op onredelijke wijze benadeelt.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden
tegen het einde van een jaar met inachtneming van een termijn van vier weken. Opzegging van het lidmaatschap op een kortere termijn is ook in geval van -----beperking van de rechten van een lid of verzwaring van zijn verplichtingen niet toegesÉan.

4.

opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt door het
bestuur, schriftelijk tegen het einde van het jaar met inachtneming van een ------opzegtermijn van ten minste vier weken.
onmiddellijke opzegging van het lidmaatschap is mogelijk, indien van de
vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten ---voortduren.
a. Ingeval van ontzetting stelt het bestuur het betreffende lid zo spoedig
mogelijk schriftelijk van haarbesluit, met opgave van redenen, in kennis. --Het lid staat binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het --besluit, beroep open op de algemene vergadering. Gedurende de ---beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
b. Een besluit tot ontzetting kan door de algemene vergadering ongedaan ----worden gemaakt door een besluit genomen met een meerderheid van ten ---minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
c. De algemene vergadering kan deze bevoegdheid delegeren aan een door ---haar uit haar midden te benoemen commissie bestaande uit ten minste drie personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

5.

jaarlijkse
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een jaar eindigt, blijft de
goedkeurt
dat de
bijdrage voor het geheel verschuldigd,tenzlj het bestuur
bijdrage slechts gedeeltelijk verschuldigd is' -------

---

'---------.---Straffen
Artikel g
L H"t b"rtuur is bevoegd een lid te straffen dat in strijd heeft gehandeld met artikel
7. ---------2. Het bestuur kan als straf opleggen:--------------:-------a. eenbérisping;----------b. de diskwalificatie;
c. het uitsluiten van deelname aan activiteiten van de vereniging;
d. het ontzeggen van het recht om een of meer in de straf genoemde functies -voor een in de straf genoemde termijn in de vereniging uit te oefenen;

3.
4.

5.
6.

e.
f.

schorsing; -

royement.

Een berisping, de schorsing en het royement kunnen niet tezamen met een
andere straf worden oPgelegd.
Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van een jaar worden opgelegd.
Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap

---

verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan. Tijdens een schorsing kan de betrokkene niet aan activiteiten van de vereniging deelnemen, noch enige functie in de vereniging uitoefenen. --Een straf wordt schriftelijk aan het lid medegedeeld. ln spoedeisende gevallen -kan de straf mondeling voordien aan het lid worden medegedeeld. Een straf ----wordt in de officiële mededelingen gepubliceerd of rondschrijven meegedeeld' -Van een door het bestuur opgelegde straf kan debehokkene binnen veertien ----dagen na de datum van oplegging van de straf in beroep gaan bij de algemene --vergadering. Het beroep schort de ten uitvoerlegging van de straf op totdat de --algemene vergadering heeft beslist.

--------

Bestuur--Artikel 10-

1.

2.

-------

Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste drie meerderjarige
personen. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene
vergadering
Hefbestuur kent een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, een secretaris
en een penningmeester. De algemene vergadering wijst een voorzitter, een ------secretaris en een penningmeester aan. De vergadering kan voor ieder van hen --een plaatsvervangel aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie
vervullen. De voorzitter, secretaris en penningmeester voÍmen tezamen het ------

dagelijks bestuur.
3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten: -----------a. tot het verkrijgen, verweemden of bezwaren van registergoederen;
b. waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, ztch'
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van

4.
5.

een derde verbindt.
Voor besluiten als bedoeld in het derde lid behoeft het bestuur de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering
Indien het aantal bestuursleden beneden het vastgestelde aantal is gedaald blijft -

het bestuur bevoegd.

Benoeming, aftreding, schorsing en ontslag van bestuursleden
Artikel 1l -1. De bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering
2. Alleen natuurlijke meerderjarige personen die lid zijn van de veieniging kunnen tot bestuurslid worden benoemd. Slechts die leden die niet bestuurder zijnvan --een andere ruitervereniging, waaronder niet beinepen een overkoepelende
organisatie van ruitewerenigingen, zijn als zodantgbeno embaar.
n
J. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van twee jaar, waarbij ten -deze onder een jaar wordt verstaan de periode tussen twee opeenvolgende
jaarlijkse algemene vergaderingen als bedoeld in artikel l3 lid 1 na de
benoeming. De algemene vergadering kan besluiten een bestuurslid te benoemen
voor een andere periode dan twee jaar of om een bestuurslid aansluitend te
herbenoemen. Ingeval van tussentijdse benoeming wordt de benoeming geacht te
zijn ingegaan op de dag van de eerstvolgende vergadering als bedoeld in artikel 13 lid 1 na de benoeming. Het bestuur kan een rooster van aftreden opstellen. ---ï. Een bestuurslid defungeert op de dag waarop hij het lidmaatschap van de
vereniging verliest.
5. De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde schorsen of ontslaan.
Wordt een schorsirg niet binnen drie maanden opgeheven of door ontslag
gevolgd, dan vervalt de schorsing. ------6. Terzake van schorsing of ontslag besluit de algernene vergadering met 6en ------meerderheid van twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen- -------:-----------De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ------vergadering te verdedigen en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan
Bestuurszaken, vertegenwoordiging van de vereniging ---

1.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het dagelijks bestuur is
belast met de dagelijkse leiding van de vereniging. Hetbestuur kan, tot
wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan het dagelijks bestuur. ---2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het besfuur ----alsmede door twee bestuursleden als bedoeld in artikel 10 lid 2 gezarnenlijk. ----3. Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer
bestuurders, alsook aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de ----vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
Algemene vergadering

1.

2.

Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het jaar, wordt een algemene ------vergadering - de jaarvergadering - gehouden, behoudens verlenging van deze ---termijn door de algemene vergadering
De agenda van deze vergadering vermeldt onder meer de volgende punten ter ---behandeling
het verslag van het bestuur over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid in het afgelopen ja^r;----'-----de balans per het einde van het afgelopen jaar en de staat van baten en lasten

a.

b.

overdatjaar,methetverslagvandekascommissie;_--_--_

c. de begroting over het lopende jaar;-----d. de benoeming van de leden van de kascommissie

voor het volgende

jaar;---

de benoeming van de leden van de commissies als bedoeld

f.
g
o'

in artikel 16 lid

1;

voorziening in eventuele vacatures; --voorstellen van het bestuur ofde leden, aangekondigd bij oproeping voor de

Algemene vergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls als het bestuur --zulks wenselijk acht.
4.
Het bestuur is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen op -----------schriftelijk verzoek van tenminste éénltiende (1/10) van de gewone leden en ----jeugdleden
De bijeenroeping dient te geschieden op een termijn van ten hoogste vier weken.
Indien het bestuur niet binnen veertien dagen aan het verzoek gevolgd geeft, ---kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan. De bijeenroeping kan
alsdan alleen geschieden bij brieven aan alle leden.
Plaats en oproeping algemene vergadering --J.

Artikel

14

1. De algemene vergadering wordt gehouden te 's-Gravenhage.--------2. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die der
vergadering. Bij" de oproeping worden de te behandelen onderwerpen venneld. -3. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de leden door het bestuur
Leiding en besluitvorming algemene vergadering------Artikel 151. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die
niet door de wet of de statuten aan andere organen van de vereniging zijn

------

2.
3.
4.

opgedragen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter en bij diens
afivezigheid door de vice-voorzitter, en waÍrneer ook deze afwezig is door het
oudste in leeftijd aanwezige bestuurslid.
Indien geen bestuurslid aanwezig is, voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel, dat door -de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfcle geldt voor de ---inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet

-----

ftelijk vastgelegd voorstel.
Van het verhandelde in de algemene vergadering worden notulen gemaakt door de secretaris of een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden
in dezelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke
daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend. ----Alle leden van de vereniging, alsmede degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd hebben toegang tot de algemene vergadering en zijn bevoegd daarin
het woord te voeren. De wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden hebben -toegang tot de algemene vergadering, met dien verstande datzij vergezeld dienen
schri

5.

6.

te worden door het jeugdlid, tenzij het jeugdlid wegens bijzondere

omstandigheden niet zelf de vergadering kan bijwonen. ---------Aan ieder gev/oon lid en aan ieder jeugdlid komt één stem toe, met dien -------verstande dat in beginsel slechts de wettelijke vertegenwoordiger van het
jeugdlid stemgerechtigd is. Uitsluitend indien tijdens de algemene vergadering -gestemd wordt over onderwerpen welke voor de vergadering schriftelijk aan de jeugdleden en wettelijke vertegenwoordigers zijntoegezonden, kan het bestuur besluiten, mits vooraf schriftelijk kenbaar gemaakt aan de jeugdleden en de -----

wettelijke vertegenwoordigers dat het jeugdlid met schriftelijke toestemming ---van de wettelijke vertegenwoordiger zijn stem kan uitbrengen. Een lid, niet ----zijnde een jeugdlid, of een wettelijke vertegenwoordiger kan zijn stem door een
schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen, met dien verstande dat een
lid voor zich en als gemachtigde in totaal niet meer dan drie stemnien kan -----*
uitbrengen. Bestuursleden kunnen niet als gemachtigde optreden.
7. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte -stemmen, tenzij in de statuten of de wet anders is bepaald.
8. De voorzitter bepaalt of schriftelijk dan wel mondeling wordt gestemd.
9, Schriftelijke stemming geschiedt met ongetekende briefies. Besluitvorming bij -acclamatie is mogelijk, tenzlj een stemgerechtigde hoofdelijke stemming
verlangt. --10. Ongeldige stemmen zijn stemmen uitgebracht namens een geschorst lid, ---------stemmen die toekomen aan jeugdleden doch niet door hun wettelijk
vertegenwoordiger of met toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger zijn
uitgebracht, en voorts wanneer schriftelijk is gestemd: blanco stemmen en -------stemmen die een andere aanduiding bevatten dan voor de desbetreffende
stemming noodzakelijk is. Ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn -----'
uitgebracht
11. Bij staking van de stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn
verworpen.
12. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft
verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft dan weer niemand de -volstrekÍe meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich verenigd hebben
en is hij gekozen, op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht. Bij staking van de
stemmen beslist het lot.
13. Een eenstemmig besluit van alle leden of afgevaardigden, ook al zljn zij niet in -vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen,
dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering

l.

Het bestuur en de algemene vergadering zijn bevoegd permanente en tijdelijke
commissies in te stellen en de leden van die commissies te benoemen, te ---------

2.

Jaarlijks benoemt de algemene vergadering een kascommissie van ten minste --twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, met ten minste één -plaatsvervanger. Deze commissie heeft tot taak het onderzoek van de financiële
jaarstukken
De commissie brengt verslag van haar bevindingen uit aan de algemene ---------vergadering. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzonderde
boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een
deskundige doen bij staan
Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden van de vereniging te tonen -en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

3.

-

schorsen en te ontslaan. ----------

Décharge bestuur ---Artikel 17-Goedkeuring zonder voorbehoud van het verslag, alsmede van de balans en de staat van baten en lasten door de algemene vergadering strekt tot décharge van het bestuur
voor het gevoerde beleid, alsmede voor alle handelingen waarvan uit de stukken ----blijkt.
Reglementen ----------

Artikel 18-

f. b. organisatie van de vereniging en ook de taken en bevoegdheden

2.
3.

van haar ---organen en commissies kunnen nader worden uitgewerkt in reglementen, voor -zover daarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met
deze statuten. ----------Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in na te melden artikel 1 9 leden 7 , 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

Statutenwij zigng
Artikel 19-1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door

2.

3.
4.

een besluit van de -----de
mededeling dat ----met
waartoe
is
opgeroepen
algemene ledenvergadering,
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld
Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor
de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde
wijziging woordelijk is 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 door de algemene ledenvergadering slechts -worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte sternmen.
De statutenwijzigngtreedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen ----verlijden.
5. Het bepaalde in de leden I en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ---ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwíjzigngmet algemene stemmen wordt genomen.-6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van
statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze
na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van --Koophandel en Fabrieken gehouden register.
Ontbinding en vereffening
1

.

2.

Het bepaalde in artikel 19 leden I,2 en 5 is van overeenkomstige toepassing op
een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.De vereniging kan worden ontbonden bij besluit van de ledenvergadering -------waarop tenminste twee/derde (213) vanhet totaal der leden aanwezigis, met ----meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. Írdien op de vergadering --waaÍop het voorstel tot opheffing aan de orde is gesteld, het vereiste aantal leden
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niet aanwezig is, wordt de vergadering geschorst en wordt alsnog een nieuwe --bijeenkomst uitgeschreven met een termijn van tenminste drie (3) weken. Op --deze tweede vergadering kan dan met meerderheid van de uitgebrachte stemmen
het voorltel tot opheffing worden bekrachtigd, ongeacht het aantal aanwezige --2.

J.

4.

5.
6.

leden.
De algemene ledenvergadering steit bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de
bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in ----------

overeenstemming met het doel van de vereniging.
De vereffening geschiedt door het bestuur. ----Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening
van haar vennogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen --van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
ln stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar -naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie"'
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende -baten meer aartwezigzijn. -----De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard
gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door
de vereffenaars als zodanig is aangewezeÍI." ---------

------ WAARVAN AKTE, inminuut is verleden te's-Gravenhage op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. ----------Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en toelichting daarop aan de ----verschenen persoon, die aan mij, notaris bekend is, en van wie de identiteit door mij,
notariS, vOoI Zover rechtens vereist, aan de hand van voormeld document, is ---------vastgesteld, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte tijdig vooraf te hebben
kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.-Vervolgens is deze akte onmiddeliijk na beperkte voorlezing door de comparante -en mij, notaris, ondertekend
(Volgt ondertekening),

----VOLGT AANGEHECHT STUK:
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VOOR AFSCHRIFT:

.h

