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Op vierentwintig
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negentienhonderd

teeeëntachtíg

Maria
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-------
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David
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204,

geborên
--------

1171 PJ Badhoeve-

op achttien

sDoep, volrende te

der:d negenentwintig;
deze handelende

Mr Robeltus

de geneente Haa!---

nonênde te

geboren
éénènveertig; --

Nieuwe Meerdijk
ten

standplaats

rnij,

---

Engel

Koekoekslaan

ti enhondêid

ter

voor

zí)n

juni

negen----

1171 NL Badhoevedorp,

op één rnaart negentienhon--

respêctievefijk

als

voorzitter

en ------

secreLaris

v a n n a t e n o e m e nv e r e n i g i n g . - - - - - - - - - - De compàranten verkf aàrden: -In

de op zeventieh

houden algemene
Haarlemmerneer

nei

negentienhondeld

vergadering
gevestigde

MEER", welke verenigins

tweeêntachtig

ge----

van de te Nieuve Meer, geheenteI'BUURrVERENIGINGNIEllwE
vereniging

"p !":.ë"9ÈI:igjpl!1negentiênhonderd vierenzeventiq. is besfoten:--a. de statuten van ale vereniging geheel opnieult vast te ---stellen,
in voege als hierna vermeld,------b. hen, conparanten te rnachtigên tot het doên opmaken en --verlijden
van de notariële
akte van statuteNrij ziging. - -is opgericht

van genelde besluitvorming
uit een aàn deze akte 9e-blijkt
hecht en gewaarmerkt uittreksel
van de notulen
Ter uitvoering
van gemefd besluit
verklaarden de comparanten
dat de statuien

Luiden als volgt:-----

N À À M .- - - - - - - - -

NIElrwE I'IEER.-draagt de naam: BTruRTVERENIGING
--ZETEL EN IiERKGEBIED.

De vereniging

1. zij heeft haàr zetel
meer).--------

te Nieuwe I'teêr (geneente HaarleÍuner-

2. Eet nerkgebied vàn de vereniging
uNieuwe Meerl alsmede de direkte
D O E L .- - - - - - - - -

onvat het buurtschap
ongevj-ng. --- ---

---

f.

De vereniging
heeft ten doel het bevorderen van het wel-zijn van de bewoners binnen het wêrkgebied.---2- De vereniging tracht dit doel te bereiken door:---------a. het voor:zien in de wensen en behoeften op het terreinvan de kul.tuur, de vri. j eti j dbestedinq en het jeugd---v/erk; --------b. het

volgen van de ontr,rikkelingen binnen het werkge---bied, teneinde eventuele wensen en behoeftên te kunnen
signaleren
en te bevorderen dat daarin \,Jordt voorzien,
c. het beheren en exploiteren van een buurthuis, --------d. het

leggen en onderhouden van contacten rnet instan---ties, organisaties, instellingen
en persoDen
e. het geven van advies en woorlichting,
aar en traDneerdit
f.

van belang is voor het welzijn van de be\roners,--het tijdig
ontdekken van bedreigingen voor het leef--klimaat binnen het !.rerkgebied en het treffen van naatregel-en on deze bedreigingen te kunnen afi.tenden,------

g. het bevorderen van de burenhulp binlen het verkgebied,
h. het bevorderen van de verkeersveiligheid
binnen het -!.erkgebied, --i.

alle

andere wettige rniddelen die tot heL bereiken
het gestelde doeL kunnen bijdragen.-----

van-

LEDEN.-------À R T T K E L4 . - - - - - - - - - - - - - - . - - - - 1. Leden van de vereniging kunnen zijn de beuoners blnnen -het werkgebied, die de achttienjarige
hebben beleeftijd
reikt. -------2. Het bestuur
sen van alle
BEG1JNSTIGERS
.-

waarin de nanen en adres-opgenomen

houdt een register
leden zijn
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1. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebbett de
vereniging
financiëel
te steunen nêt eên door de al'gemene
vergadering vast te stellen
ninimum-bij drage. -----------2. Begmnstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen
dan die welke hun bij of krachtens de statuten zlJn toe-dal,ênd

ah

^hda

l ên.l

T O E L A T I N G .- - - -

1. Het bestuur
2. Bij

beslist

niet-toelating

alsnog

tot

omtrenÈ de toelating

van leden en be-

kan de algenene vergadering
bes luj.ten. - -- -

tot

lid

--

toelating
----.---EINDE LIDMÀÀTSCHÀP.
1. Het lidroaatschap

eindigt:

-

a. door de dood van hêt lid;-----b.

door opzegginq door het lid;-----------

c. door opzeggging namens de vereniging. Deze kan ge----schj.eden vanneer een lid heeft opgehouden aan de ver-eistèn voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld verplichtingen legens
de vereniging niet nàkomL, alsook wanneer redelijker-wijs van de verenigíng niet gevergd kall worden het --te voldoen, lranneer een 1id zijn

1 i d r n a a t s c h a pt e 1 è t e n v o o r t d u r e n ; - - - d. door ontzetting.
Dêze kan alleen worden uitgesproken-wanneer een lid in strijd
tnêt de statuten, reglementen
of besluiten
der vereniging handett, of de verenigingop onredelijke

wijze benadeelt.------------2. opzegging namens de vereniging geschiedt door het be----s Luur. - --- ---3. opzegging van het lidlaatschap
door het lid of door de -'tegen het einde van een
vereniging
kan slechts geschieden
vereniginqsjaar
en met inachtneming van een opzeggings--t e r m i j n v a n v i e r w e k e n ,- - - - - - - wolden beëindigd
Echter kan het lidhaatschap oruniddellijk
-indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs
niet

gevergd kan ltorden het lid.naatschap te laten

voort--
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c t u r e n .- - - - - - - 4. Een opzegging in stri.jd neÈ het bepaatde in het vorige -1id, doet bet fidnaatschap eindigen op het vroegst toegeLaten trJdstrp
volgende op de dàtum waartegen vas oPge--zegd. --------5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaat-vaD de ledenschap een besluit
r.'aarbij de verplichtingen
van geldeli-jke aard zijn verzwaard, te zijnen oPzichte -uit

te

sluiten

6. ontzetting
uit
stuur. --------

het lidnaatschap

geschiedt

door het be----

7. van een besluit
tot opzeqging van het lidmaatschap door de vereniging
van de veleni-op grond dat redelijkerlrijs
ging niet gevergd kan worden het lidnaatschaP te laten -uit het 1idvoortduren en van een besluit
tot ontzetting
binnen een naand na de ontberoep open op
vangst van de kennisgevi-ng van het beslult
de algemene vergadering. -maatschap staat

de betrokkene

van het bêHij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk
sluit met opgavê van redenen in kennisgesteld.Gedurende de beroepsternLjn
en hangende het beroep is het
lid geschorst. 8. wanneer het lid-Ílaatschap in de loop van een verenigings-jaar eindigt, blijft
desniettenin de jaarLijkse bijdragevoor het geheel verschuldigd. -----------EINDE VÀIÍ DE R.ECHTENEN VERPTICHÍINGEN VAN BEGI'NSTIGERS.
vàn een begunstiger kunnen te allen tijde
wederzi.jds door opzegging worden beëin---digd, behoudens dat de jaarlijkse
bijdrage over het 1o---

1. De rechten

en verplichtingen

pende verenigingsjaar
digd.---------

voor het geheel btijft

2. opzegging nêmens de vereniging
sEuur. ---- - ------- -l --- -----

geschiedt

verschul----

door het be-----

JÀARLIJKSE BIJDRÀGEN.---1. De leden en de begunstigers

zijn

gehouden tot

het beÈalen
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van een jaarlijkse
bijdrage,
die door de algemene verga-bijdragen -dering zal norden vastgesteld.
De jaarlijkse
noeten binnen drie rnaanden na aanvang van het verenl----gingsjaar worden betaald
geval-len gehele of-2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere
gedeeltelijke
tot het be-ontheffing
van de verplichting
talen van een bijdrage te verlenen.-3. De echtgeno(o)t(e) en minderjarige kinderen van een lid,-gelden als huisgenoten en zijn geen aparte contributre
verschuldigd. RECHTENBEGIJNSTIGERS.
-De begunstigers hebben dezelfde rechten en verplichtingen
a1s de leden rnet uitzondering
van het stemrecht. - ---- ------BESTUITR.-----personen, die door
tenninste vijf
worden benoemd. De benoemfng ge-schiedt uit de Ieden, behoudens het bepaalde in lid 2.--2. De afgemene vergadering kan besluiten
dat één Iid van het
bestuur uit de begr.rnstigers wordt benoemd.-----3. De benoerning van bestuursleden geschiedt uit een of neerbindende voordrachten,
behoudens het bepaalde in 1id 4.-1. Het bestuur bestaat uit
de èlgemene vergadering

Tot het opmàken van zulk een vooralracht zijn bevoeqd zo-\n'el het bestuu! a1s tien of meer Ieden. De voordracht van
het bestuur wordt bij de oproeping van de verqadering --neegedeeld. --of meer leden moet voor de aaD-vang van de vergadering schrj.ftelijk
bij het bestuur ----- ---- - -:- ---- w o r d e n j . n g e d i e n d .- - - - - - - - - 4. Àan elke voordracht kan het bindend karakter worden ----ontnomen door een met tenminste twee,/derde van de----_--van de algenene veruitgebrachte
steÍnnen genonen besluit
gadering, geDomen in een vergadering waarin teruninste --Een voordracht

door tien

t',ree/derde van de leden vertegeniroordi gd is. ---- --------de algemene ver5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit
gadering overeenkonstig het voorgaande lid de opgenaakte-
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te ontnemen, dan is dehet bindend karakter
algernêne vergadering vrij
in de keus.------6. Indien er neer dan één bindende voordracht is, geschiedtde benoerning uit die voordrachten. - -- ---voordrachten

EINDE BESTTruRSLIDMÀÀTSCHÀP. PERIODIEK ÀFTREDEN. SCI]ORSING.

ÀRTIKEL 12. --1. Elk bestuuls1id, ook wanneer hij voor een bepaalde Lijd-is benoemd, kan te allen tijde
door de afgemêne vergade-ring worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die --niet binnen drie rnaanden gevolgd wordt doo! een besluit eindigt door het verloop van ilie termijn.--2. Elk bestuurslid treêd! af uiterlijk
drie jaar na zijn benoerning, volqens een door het bestuur op te maken rooster
van aftreding.
De aftredendê is driemaal herkiesbaar. ---wie in een tussentijdse
vacatule wordt benoemd, neemt optot

ontslag,

het rooster

de plaats

van zijn

voorganger in.------------

3. Het bestuurs lidmaatschap eindigt voorts:------a. ten aanzien van een bestuursfid dat uit de leden be--noemd is: door het eindigen van het lid$aatschap van .lê

wêrêni

di h^.

-

ten aanzien van het bestuurslid dat uit de begunstl--gers benoemd is: door het êindigen van het begunstiger
zijn van de vereniging; c . d o o ! b e d a n k e n .- - - - -- --------.
BESTUURSFUNCTI
ES. BESLUITVORI'IING
VÀN HET BESTUUR.
b.

ARTIKEL ].3.--l. De voorzitte!

benoemd. Het bestuur wijst
uit zijn midden een secretaris
en een pemingrneester aan.
Het kan voo! e1k hunner uit zijn midden een vervanger --aanwijzen. Een bestuurslid
kan Íleer dan één functie be--------- ---:---kleden.------vordt

in

functie

De voorzj"tter,
de secretaris
en de penningineester vormêntezamen het dagelijks bestuur. -----2. van het verhandelde in elke vergadering worden door de -en secretaris
notufen opgemaakt, die door de voorzitter
de secrêtaris
worden vastgesteld
en ondertekend. In af--wijking

van hetgeen de lret dienaangaande bepaalt,

is het-

en de
dê totstandkoning
oordeel van de voorzitter
ontrent
irÈoud van een besluit niet beslissènd. -----------------3. Bij huishoudelijk
regleÍnent kunneD nadere reqelen aan---gaande de vergaderingen van en de bestuitvortning door hêt
bestuur

worden gegeven

BESTTruRSTÀÀR.VERTEGENWOORDIGING.---.-----

Behoualens de beperkingen volgens de statuten is het be--stuur belast met het besturên valt de veren1g1ng. --------2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald,zo -blijft
het bestuur bevoegd. IIet is echter verplicht
l.

spoedig mogelijk een algemene vergadering tê beleggen --waarin de voorziening
in de open plaats of de open plaatsen aan de orde kornt.---3. Het bestuur is bevoegd onder zijn werantvoordel ij kheid -bepaafde onderdefen van zijn taak te doen uitvoelen doordie door het bestuur lJorden benoemd
Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemenê vergadering, bevoegd tot het sluiten valt overeenkomsten tothet kopen, vervreeÍnden of bezttaren van reqisteÍgoedelen, heL sluiten
van owereenkomsten waarbij de vereniging zich
zich --afs borg of hoofdetijk
nedeschuldenaar verbindt,
conmissies

voor eên derde sterk

maakt of zich

tot

zekerheidsstelling

voor een schuld van een derde verbindt.-----op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derdên beroêp vrorden gedaan. 5 . IIet bestuur behoeft eveneens goedkeuring ván de algenenetot: ---------vergadering voor besluiten
het aangaan van --I. onverminderd het bepaalde onder.If
van investeringengulden
een bedrag of rtaarden van vijfduizend
(f 5-o0o,--) te boven gaande;------II-a.
het huren, verhurelr en op andere i.ijze in gebruik-of genot verkrijgen
ên gevên van onroerende goeile-ren; - ---- --- -rechtshandelingen

en het verrichten

b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij
eniging een bankkrediet $o!dt verleend;

aan dê ver-
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c. het têr l-een verstrekken van gelden, alsnede het -ter leen opnemen van ge1den, waaronder niet is be-grêpen het gebluik naken vaD een aan de verenigingverleend bankkrediet; -aanqaan van dadingen; e. het optrêden in rechtê, lraaronder beglepen het ---procedures, doch met uizonde_voeren van arbitrafe
maatregelen en
ring van het nenen van conservatoire
die geen van het nenen van die rechtsmaatregelen,
uitstel
kunnen li jdent -------f. het sluiten
en wijzigen van arbeidsovereenkonsten. op het ontbreken van dezê goedkeuring kan door en tegen derdên geen beroep worden gedaan.------6. onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaaldewordt de vereniginq
in en buiten rechte vertegenwoordigddoor twee gezamenlijk hàndelende feden van het ddgelijksd. het

bestuur.
7. Het ddgelijks

bestuur is belast meL:----------a. de dagelijkse leiding van de verenigi.g; -- ----- - --- - -b- het uitvoeren vàn de bestuursbes Iuíten; -------- - --- --c. het opstellen vàn dê agenila voor elke bestuulsve!:gaderfng. --------I NG.----------JAÀRVERSLÀG.REKENINGEN VERÀNTWOORD
------.------------

ÀRTIKEL 15. --1. Het verenigingsj aar loopt
endertig deceÍnber. -----

van één j anuari

tot

en net één-

vàn dê vermogenstoestand van devereniging
zodanige aanÈekeninqen te houden dat daarurt kunnen vorte aIlen tijde haar rechten en verplichtingen
den gekend. --3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen --zes maanden na afloop van het verenigingsj aar, behoudensverlenging
van deze termijn door de algemene vergaderlng,
zijn jaarverslag
uit en doet, onder overLegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoolding over zijn in hêt afgelopen boekjaar gevoerd 2- Het bestuur

bestuur.

is verplicht

Na verloop

van de ternijn

kan ieder lid

deze re-
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kening en verantwoording
rell. ------------------------

in rechte

van het bestuur

vorde.

uit de leden -,
benoent jaarlijks
een cornrnissie van teruninste twee personen, dj.e geen 6ss1.
mogen uitmaken van het bestuur.-----De cornnissie onderzoekt de rekening en verantwoording v61
het bestuu! en brengt aan de algenene vergêdering versla,
van haax bevindingen uit. ----------

4. De algemene vergadering

het olderzoek van de rekenÍng en verantwoording
bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de corunissie
van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan.--IIet bestuur is verplicht
aan de conmissie alle door haar.

5. vereist

gevenste inlichtingen
haar desgewenst dete verschaffen,
kas en dê naarden te vertonen en inzage van de boeken en.
bescheiden der vereniging tê geven.----6- De last van de coÍunissie kan te al1en ti-jde door de q1gs.
rnene vergadering lrorden herroepen, doch sl-echts door de
benoeming van een andere corunissie._----------_
7. Het bestuur is verplicht
de bescheiden bedoeld in de le-'
den 2 en 3, tien jaren lang te bevaren. --------- - -------'
ÀLGEMENEVERGÀDERING"-ÀRTIKEL 16. --komen in de vereniging alle '
bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aai
h e t b e s t u u r z i j n o p g e d r a g e n .- - - - - - - - - - - 2. Jaarlijks,
uiterlijk
binnen zes maanden na afl-oop van hel
verenigingsj aar, wordt een algeÍnene vergadering - de ---'
komen '
j aarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering
1. Àan de algemenê vergadering

onder neer aan de orde: -------- --:----a. het jaarverslag
en de rekening en verantwoording be--"
doeld in artikel
15 met het verslag van de aldaar be-d o e l d e c o n u n i s s i e; - - - - - - - - - - 15 bedoelde colÍunissie '
b. de bênoêning van de in artikêl
voor het volgende verenigingsj aar i --- ----------------'
c. voorziening in eventuefe vacatures;---van het bestuur of de leden, aangekondigd'
d. voorstêllen
bij

de oproeping voor de vergaderi-ng

3. Àldere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls
het bestuur dit wênselijk oordeelt.----verzoek van terunin4. voorts is het bestuur op schriftelijk
ste een zodanig aantal teden als bevoegd is tot het uit-tot
gedeelte der stemnen verplicht
brengen van éénltiende
het bijeenroepen van eên alqenene vergadering op een termijn van niet langer dan vier vleken. Indien aan het ve!-zoek binnen veertien
dagen geen gevolg rn'ordt gegeven kunovergaan --nen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping
20 of bij advertendoor oproeping overeenkomstigÍ artikel
tie in teruninste een ter plaatse waar de vereniging ge--is veel gelezen dagbl-ad,---TOEGANGEN STEMRECHT.
ÀRTIKEL1?. --vestigd

de afgemene vergadering hebben a1le leden ênbequnstigêrs van de vereniging. ---------Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste be---'---"--- -u---stuursleden.---

1. Toegang tot

2. over toêlating van andere dan de in lid l bedoelde personen beslist de afgemene vergadering.-3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeftéén sLem. Het besLuurslid dat bêgunstiger van de vereni-een raadgevende sten.---------4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijke
nachtrgd ander Lj-d uÍtlrengen. --ging is,

heeft

daartoe 9e--

VOORZITTERSCHÀP.NOTULEN
ÀRTrKEt 18. --worden geleid voor ale voorzlt-ontbrekenter van de vereniging
of zijn plaatsvervanger.
dan treedt één der
de voorzitter
en zijn plaatsvervanger,
andere bestuursleden door hèt bestuur aan te l.'ijzen als
voorzitter
op. wordt ook op deze wijze niet in het voor-voorzien,
zittelschap
dan voorziet de verqadering daarinzelve. -------2. van het verhandelde in elke vergadering vorden door de -daartoe aangeof een analer door de voorzitter
secretaris
en
lJezen persoon, notulen gernaakt, die door de voorzitter

1. De algenene vergaderingen
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en de notulist
worden vaÊtgesteld ên ondertêkend. -------zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notalieelproces-verbaà}
van het verhandelde doen oprnake4.--------De inhoud van de notufen of van het proces-verbaal vordtkennis van de leden gebracht.-----BESLUITVORI'IINGVAN DE ÀLGEMÉNEVERGÀDERÍNG.
ÀRTIKEL 19. --ter

1- Het ter algemene vergadering uitgÍesproken oordeel van deis genonen
voorzitter
dat door de vergadering een besluit
is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genonen besluit,
voorzover gestemd werd over een niet ----schriftelijk
vastgelegd voorstel.----2- wordt echter onmiddeltijk
na het uitspreken van het in -daarvan be--het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid
twist,
dan vindt een nieuwe stemming plaats, vanneer de rneerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke
geschiedde, eensteÍuning niêt hoofdelijk of schriftelijk
stengerechtigde

verlangd. Door deze nieuwede rechtgevofgen van de oorspronkelij-

aanwezige dit

steruning ver-vallen
ke stenming. --

3. Voor zover de statuten of de lret niet analers bepalen, --worden alle besluiten
van dé algemene vergadering genonen
steÍunen. -net volstrekte
neerderheid van de uitgeblachte
4. Blanco stenmen worden beschouwd als niet te zijn uitge--bracht. ------5- Indien bij een verkiezing
van personen niemand de vol---strektê neelderheid heeft verkregen, heeft een tweede --stenning,
of ingeval van een bindende voordracht, een --tveede sternming tussen de voorgedragen candidaten, -----plaats. ------neerderheid veralsdan weder nienand de volstrekte
-totdat hetzij
kregen, dan vindên hersteÍuningen plaats,
één persoon de volstrekte
neerderheid heeft verkregen, -hetzij
tussen twee personen is gestemd en de sternmen staken. ------ - --Bij gême1de hersteÍnningen (waaronder niet is begrepen deHeeft

tlreede stemrning) ltordt

telkens

gestemd tussen de personen
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op wie bij de voorafgaande sternming is gestend, evenwel uitgezonderd de pêrsoon, op vie bij die voorafgaande ---steruning het geringste aantal stemmen is uitgebracht' -----Is bij die vooràfgaande steÍuning het geringste aantal
dan vtordt -stemnen op neer dan één persoon uitgebracht,
-----door loting uitgemaakt, op wie van die personen de
nieuve stemming geên steÍunen meer kunnen worden uitge---bracht. ------Ingeval bij een steÍtning tussen twee persoDen de stemnenwie van beiden is gekozen'------6. Indi-en de stenunen staken over een voorstel niet rakende
verkiezing
van personen, dan is hêt werworpen. ---- - --__-tenzij de voorzit-?. À]Ie sternningen geschieden nondeling,
steruning geh/enst acht of één der -te! een schriftelijke
staken, beslist

het lot

zufks vóór de stenuning verlanqt'-------s L e n n n i n gg e s c h i e d t b i j o n g e t e k e n d e , g e s l o - -

stemgerechtigden
schriftelijke
ten brie fj es. -

acctamatie is mogelijk, tenzij een --steÍuning verl angt. -- - -- - -- --stemgerechtigde hoofdêlijke
8. Een éénstemmig besluit van aIle leden, ook al zijn deze
niet in een verqàdeling bijeen, heeft, mits met voorken-nis van het bestuur genonen, dezelfde kracht a]s een be-Besluitvorming

sluit

bij

van de algenene vergadering.--

alle leden aanwezig of
9. zolang in een algernene vergadering
kunaen geldiqe bêsluiten vorilen -vertegenwoordigd zijn,
genornen, nits met algernene stenmen, ontrent alle aan de orde konende onderwerpen - dus mêde êen voorstel tot sta- ook aI heeft geen oP-of tot ontbinding
gehad of is deze niet op de voorgeschreven
omtrent het wijze geschied of is enig ander voorschrift
oproepen en houden van vergaderingen of een 'laarnee ver-niêt in acht genomen'-band houdende fornaliteit
-BI JEENROEPINGÀIGEIIIENEVERGÀDERING.
tutenwijziging
roeping plaats

AITIKEL 20. --1. De algetnene vergaderingen worden bijeengeroepen door hetaan de ----bestuur. De oproepinq geschiedt schriftelijk
bedoeld-adlessen van de leden volgens het ledenregister

in artikel
4. De temijn
voor de oproeping bedraagt ten-minste zeven dagen. -------2. Bij de oproeping lrorden, dê te behandelen ondenterpen ver2L.----------neld, onverminderd bet bepaalde in artikel
STÀTUTENVII
JZ IGING. ---.------Àrtikel
21. --kan geen veranderinq --1. In de statuten van de vereniging
van een algenene --rrorden gebracht dan door een besluit
vergadering,
waartoe is opgeroepen met de nededeling dataldaar wijzigingen
van ale statuten zal worden voorgesLeld
2. zíi d\e de oproeping tot de atgeÍnene vergadering têr be-dagen vóór
handefing hebben gedaan, moeten tenrninsÈe vijf
waarin devan dat voorstel,
de vergadering een afschrift
is opgenomen, op een -voorgealragen wijziging
woordelijk
daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzaqe leggentot na afloop van de dag t,aarop de vergadering wordt ge-houden. Bovendien wordt een afschr:ift

als hiervoor

be----

doeId, aan à1le leden toegezonden.-3. Een besluit
tot statutenwij ziging behoeft tenninste driel
vierde van de uitgebrdchte stenunen, in een vergadering -\"/aarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig ofvertegenwoordi gd j-s. Is niet tvree/derde van de leden te-genwoordig of vertegenwoordigd,

dan wordt binnen vier

!re-

ken daarna een tweede vergadering
bijeengeroepen en gehouden, waarin

over het voor--------stel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is -geweest, ongeacht het aantal tegenv,,oordige of vertegen--!'oordigde leden, kan worden besloten mits net eên neer--van de uitgebrachte --derheid van tenminste drie/vierde
---------------

s t e r Í m e n .- - - - - 4. Een statutenwi j ziging
hiervan een notarièle
Tot het doen verlijden
bevoegd. ------

treedt niet in werkinq dan nadat ---------akte is opqemaakt. -------van die akte is ieder bestuulslid-

ONIBINDING.--ÀRTIKEL22. --1. Dê vereniging

kan worden ontlconden iloor een besluit

van--

de algenene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en
3 van het voorgaande altikel
is van overeenkonstige toe-p a s s i - n g .- - - - - aan degenen die -vervalt
2. Het batig saldo na vereffening
ten tijde
van het besluit
tot ontbinding lid waren. leder
tot onthunner ontvangt een gelijk
dee1. Bij het besluit
binding kan echter ook een andere besteÍuning aan het ba-tig saldo vrorden gegeven
--- -IÍUI SHOTJDELIJKREGTE}.{ENT.
ÀRTIKEL 23 . --1. De algemene vergadering
vaststel l en ---

kan een huishoudelijk

reglement--

zijn nêt-2. Het huishoudelijk
reglement mag niet in strijd
de wet, ook waar die geen dwingend rectrt bevat, noch metde statuten. --

gehouden door de Kamer van Koop--In een openbaàr register,
handel ên Fabrieken, binnen welker gebi.ed de vereniging haar
zetel heeft, dient te worden ingeschreven doo! de bestuurder
der vereniging: -------------nêt nederleqging van een authentiêk
bevattende de statuten. --

a. deze vereniging,
schrift
b.

elke

statutenvij

tiek afschrift
ging. --------c.

af--

net nederlegging van een àuthen-van de aktq, bevattende de statutenvijzi-ziging,

de ontiinding

van de vereniging,--d. de naan, voornamen en de voonplaats van alle bestuursle-den, aan wie door de statuten vertegenr'tooraligingsbevoegdheid is toegekend, net de vernelding of zij bevoegd zijnof tezamen met -gezanenlijk
de vereniging
afzonderlijk,
een of meer anileren te vertegenlroordigen. -_--- ------_----

De conparanten
in minuut

zijn

nij,

notali.s,

bekend.
WÀÀRVANÀKTE, -----te Haarlernmerneer, ten tij-

opgeÍnaakt, is verleden
de als in het hoofd dezer is gemeld.------Na zakelijke
opgave van de inhoud van deze àkte aan de con--

-15-

paranten

hebben deze verklaard van de inhoud van deze akte-te hebben kennisgenomen en op volledige
voorlezing daarvan-geen prijs te stellen. ---

Deze akte is onrniddeJ-Iijk na beperkte voorlezing
door de comparanten en mij, notaris,-------------

ondertekend

