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elfde inaart
negentienhonderd tachtig verschenen voor mij, Ileester Adrianus Verzijl, notaris ter standplaats Hellevoetsluis:
1. de heer !/outer Adrianus vuijk, operator, wonende te l.Ielrevoetsluis, tr{illerc Àlexanderplaats 1§ volgens zijn verklaring geboren te Dordrecht op zes maart negentienhond.erd
vijftig,
ten oeze handel-ende in ztln hoedanigheid, van voor
Heden de

2. de heer Adrianus cornel-is van soest, douane-ambtenaar,
wonende te IIellevoetsluj-s, F,ijksstraatweg ?11 | vorgens zijn
verk]ari-ng geboren te Klaaswaal op een en twintig april
negentienhonder:d acht en veertig, ten deze handel-ende in
zi.jnhoedanigheid van sekretaris van na te noemen vereniging
1. de heer John Gerard Souwe luloerman, ond.erhoud,smonteurr wonende te llellevoetsluis, i{arp B, volgens d.7n verklaring
geboren te tsrieI1e o. dr':-e en twi.ntig februari negentien
honderd zeven en \reertig, ten deze handerende in z,i jn hoedanigheid van pemirgreester van na te noemen ve::eniging;
4. de heer Eusebius Antor:rus ïonk, constnicteur
wonende te Hellevoetsluis, Schudegge 1?, volgens zítrn
verklaring geboren te Te:-::uizen op vijftien juni negentien
honderd dertj-9, ten rieze :andel_ende in zí7n hoedanigheÍd
van algemeen bestuur.sl-::. ïan na te roemen vereniging;
5. de heer Arie Johanr:.us ;a- de Noort, gevangenenbewaarder, wonende te Hellevoets'::.'s, A.M. de Jonglaan 91a, volgens
ziSn verklaring gebo:e- :e Hellevoetsluis op acht en ----twintig ciecember neE=-:'enhonderd drie en vijftig,
ten deze handelende in z!;- ::edani-gheid van algemeen bestuursl-id van na te noere- -;=:eniging,
tezamen vormende het vc-:a-l-ig bestuur van de te I'Iellevoetsluj,s gevestigde vere:-- ='-g:,,Volkstuinvereni-ging De Kooistee", handelende k:ac;:=-s en ter uitvoering van het besluit van de algere:::-::=:-';ergadering, gehouden te }iel1evoetsl-uis op twint:3 :=:=:ber negentienhonderd negen en z,eventig, waarin wera :=s-.:en om de statuten notarieel vast te
lcggen en de verer--'=':-= :- te schri jven in het vereni-gingen-

I

-?-

register, zodat de vereniging volledige rechtsbevoegdheid
heeft en het bestuur r+erd gemachtigd daaraan ui.tvoering

te

8even.
De comparanten verklaarden de STATUTEN

der vereniging conform
het beslotene als volgt vast te stellen:
-----Naam en zetel.
ArtikeL l.
1 - De vereniging draagt
de naam: volkstuinvereniging De Kooi_
stee.

a. Zi j ís gevestigd t-e Hel_Ievoetsluis
De vereniging is ingeschreven in het vereni-gingenregister
van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, dat wordt gehou_
den te Vl-aardj.ngen.
Doe.l.
Artikel 2.
De vereniging heeft ten doel: het houden

van vol_kstuinen te
bevorderen en de belangen van de l-eden te dier
zake te beha.'bigen en indien nod.ig de
leder: met raad en daad bij te
staan
Duur.

Arti kel a.
De vereniging is aangegaan ï:cr onbepaafde
tijd. _____-

Leden eq begugstjger§
Artikel 4.
1. De leden zi_jn gewone lece:: cf ereled.en.
Leden of ereleden kunr^-' zrjn zower- natuurlijke-

7

of

-----rechtspersonen.
Voorts kent de vere::.E::: -oegunstigers.
Gewoon 1id is d.egene :r= 'Drj het begin
van een boekjaar de :
leeftijd van achttre. .'=ar heeft bereikt en ar_s 1Íd
is
toegelaten overeenkc:s:-3 het bepaalde in artikel
Erefid is degene c:e :::r de algemene vergad.ering 5.
met algemene stemmen a.-e z::e::g is benoemd
op grond van de om-

standigheid, dat :-.' :-:: bijzonder verdienstelijk
voor de
vereniging heeft
?i:.
==:e
4- Regunstiger is ieë=-: :'e zicb a]szodanig bij
het bestuur

t" aangemeld en door het bestuur is toegelaten.
Hij steunt d,e vereniging net een financiiile biJdrag€o
--Begunstigers kunnen zijn natuurlijke- of rechtspersonëD.De rechten en verplichtingen van begunsti6ers kunnen
te
a11en tijde wederzijds d.oor opzegging worden beëindi.gd,
behoudens dat d-e jaarlijkse bÍjdrage voor het lopende
vereniglngsjaar voor het geheel verschuldigd br_iJft. opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur._
Arti kel q
1- Degene die lid wil worclen, geeft zich d.aartoe schrifte,]
lijk op bij de sekretaris.
De opgave bevat tenmj.nste de voorletters, naam, adres, g€boortedatum en voorts de gegevens, d"j.e voor de bepaling
van de contributieverplichting van belang zijn.
2. Het bestuur beslist in eerste instantie of een kandidaat
al of niet al-s lid wordt toegelaten. IIet bestuur kan aan
de toelatlng als lid voorwaarden verbinden.
1" De sekretari.s geeft van een besliselng tot het al of niet
toeLaten onverwijld schrifterijk kennis aan de kandidaat.
tl - rndien een kandidaat Ín eerste
instantie niet is toegelaten, kan hij binnen veertier dagen na ontvangst van de
kennisBeving beroep doen cx de algemene vergaderi,ng. Het
beroep moet schriftelijk r.:rden inged.iend bij de sekreta_
ris- op het beroep worc: :esloten op de eerstvolgende alIreef

gemene vergadering

Einde van

het

t*11!rrgg_tt;chgx

4rtitel §. ------

1.A. Het lidmaatschap e-:l::::
a
Door schr:iftel,:...:i ::zegging d.oor het 1id.
Deze kan p5escf -::=: :3 ailen tijcLe en met i_nachtne_
ming van een c::=a;_:-gstermijn van drie uaanden
L
door schrifte--;i= ::zegging namens d,e vereniging.
Deze kan te a--:- :---d.e en zond.er inachtneming van
een opzeggi::t:::r:_.:: door het bestuur geschi"eden,
wanneer rec:-:;.:=r-*r,-re van d.e vereni-ging niet ge-vergd jran i';:r-::- ':: -:dmaatschap te laten voortdurert

c. door ontzetting.
Dezekanalleend-oorhetbestuurwordenuitgesproken, wanneer een lid' in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van d'e vereniging
hand.e]-tofd.everenigingoponred.elijkewijzebenadeelt

B. Bij overlijd.en van een lid gaat het lidmaatschap over op d,e echtgeno(o)t(e) of ind.ien deze mocht zrin
overled.enopd.eafstammelingenind.erechtenederdalend.e lijn in d.e eerste graad, mits de echtgeno(o)t(e)
respecti-evelijkd.ebovenbedoe}deafstammelingen

binneneenmaandnad.edatulnvanoverlijdenschriftelijkaanhetbeStuurd.erverenigingverklarenmet
d.ie overgang akkoord te Baan' -----Bii het z;-:ch niet tijdig verklaren wordt geaeht dat
het l-idmaatschap is beëindigd op d.e d.atum van overlilden.
2. Ten aanzíer- van een bestuurslid geschiedt de opzeg8r-ng

namensd.everenigingend.eontzettingdoordealgemene
7

vergad.ering.
Degene, ten aanzien yan

uie een besluit tot ontzetting
isgenomen,word'ttenslrced.igsteschriftelijkvanhet
besluit met opgave van redenen in kennis gesteld
kennisHem staat bÍnnea vier reken na ontvangst van d"e

geving beroep op d'e algemene vergadering open' Het beroep moet schriftelisÏ{i de sekretaris worden ingediend'4. Tenzij de betrokkene te kennen geeft dat het beroep
bebehand.eld, kan rorden op de eerstvolgende door het
stuur voorgenouen algenene vergad'ering, roept het bestuur binnen vier reken na ontvangst van het ingedien-

d.eberoepeenalsaellevelgad.erin8bijeenterbehandeling van het bemePDebetrokkenerordtindegelegenheidgesteldomzich-tijdens de fueharrlelilg van het beroep op de algeuene
vergad.eriag te uerrdedigen'
Indíen het bemep oryeBrond wor1ct verklaard en indien
de agend.a van de betreffend'e vergad'ering geen andere

tr.

punten b evat can de opening, notulen van de vorÍge vergadering, behanCeling van het beroep, rondvraag en sluiting
is de be trokkene aansprakeli.jk voor de kosten van het biieenroepe n en het houden van de vergadering, tenzij de aI€lemene v ergadering anders besl-ist.
5. GedurenC e Ce beroepstermijn en hangende het beroep is cle
betrokke ne gescl:crs:, evenwel met dien verstande dat hij
bevoegC is de algerner:e vergadering, waarin op het beroep
wordt be slist de behanceling van ):et beroep bij te wonen
en dan h et woord te voeren. H1.' h,,eeit echter geen demrecht
Schors j-ng

Artlkel 7.
1 . fn de gevallen, genoen:i in artikel 6 Lid 1 onder d, kan -het bestuur een 1id zcc.a nit schorsen voor ten hoogste
drie maanden, indien hec bestuur. niet voldoende termen
aanwezig acht of,r tc; c:-: zer;.;i-ng te besluiten.
?. Het bepaalde in alti.te- a -eden 2 tot en met 5 is van overe enkoms ti ge t o ec a s s' :l
=.
Rechten en verplichtinser.
Artikel 8
1, Onverminderd het otr,e:'=-:-= :tj de wet of deze statuten bepaalde, hebben de Iel=- :=: iecht om van de door het bestuur aan te vri- j zen 1z-.:- - :=- ten en eigendomuen van de
vereniging gebmik := :=,:::
Dit gebruik moet sc'-:-::- :;ereenkomsti-g de bestaande of -nog te maken regle::-:=-. :esiuiten en gebruiken en evenbueel- onder de vcc:;2z:":-- ais door het bestuur zijn en -zullen worden vas:=:-=::contributies en overige
?. De door de lecen ï::=:'--:-=:e
-:?::;::::J Coor de algemene vergaderi-ng.
bijdragen worderBi j aanvang va:: :-=: -::::a:schap is een door op voorstel
van het bestuu: ïa-:: :: =::'- l-en inschrijfgeld ver:schulrl'i o'd

7

IIet bestuur t.:=: - : : al-:13 W1JZe en Op well<e datr:m uiterlijk aan c: :---.=- : : -: = '-;erpli chtingen moet zi jn vol-
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daa n.

4. Personen, van ,,vie het lidmaatschap
een aanvang heeft ge_
nomen of is geëir:aig of die
z,í;n geschorst, zijn over het
de aanvang, heb einde of de schorsing
plaats_
::::_waar,in
vindt,
de contributi-e voor het geheel verschuJ.ciigd
, tenzi
het bestuur anders bes]ult.
i' liet bestuur 'la::, uar.,'3er cilt naar zi.in
oordeel rederijk
is, in spec'ale gerrairen besruiten
dat het door een rid
verschuldigde geheel of gedeeltelijk
niet zal worden inge_
vordercl
_,

vvv!

tlL_L,

nen zodanig besr uit wordt ce betrokkene
door de pen,,ingmeester schriftelÍjk medegedeeld,
waarna binnenèrtig d.a_
gen betaling moet plaatsvinden
van het bedrag, dat wel
wordt i-ngevorde,rd, bij gebreke waarvan
het besluit vervar_t
6' Al.e op de invordering van gelden
val.lende kosten komen
voor r.ekening van ce betrokkene. De
invordering van gelden
met buitengewone micder-en, zcars
door tussenkomst van een
incassobureau cf deui'r:aarier geschieclb
krachtens bestuurs_

besluit.
Artj ke1 9

*":o:euri.ns -,-=: de alsemene versaderins
f,1r6 is
tj
i.n naa: ïa:_ ce leden rechten te bedingen
::t.,::::ï::-::l:"*o
en
ve.rplichtingen aan te gaa:_.

ï:."::::ï:,:i:

Be

_L

stuur.

ArtÍkel'10
1 - Het bestuur bestaat
u-: 3=- oneven aantal van tenminste
vijf leden- Iret aan;e- ::s:lursleden
door de algemene \re:ie:::_r:q.

r1

.

word"t vastgestel.d ___

Slechts leden - na;:::_:...:e xersonen _
van d.e vereniging
zijn verkiesbaar a'= ::=:l:i:sr eden.
z.*j worden gekozen
voor de tijd van c:- 3
-=?r.
De voorzitter, de ::.=::=:- s
en de penningmeest", ,or.;;-:
in functi-e gekozs:-. __- -;::,r.en het dagelijks
bestuur
De bestuursleder;::::::
:=::oemd, geschorst en onts]agen _bii besluit van -: :_:=::-e vergadering.
Jaarlijhs tr:eec: .=::-:-::3 één bestuurslid
af , volgens

I

f
rt

het bestuur op te maken rooster. Het bestuur kan
besl,uiten dat meer dan één bestuurslid jaarlijks aftreedt,
alsdan treedt ten hoogste één lid van het dagel,ijks bestuur af.
Aftredende bestuursl-eden z:-jn terstond herkiesbaar
7
Nieuwbenoemde bestuursleden aanvaarden hun functie terstond na hun benoening en nemen op het rooster van aftreden de plaats van hun voorgangers in. De algernene vergadering kan voor de aanvaarding echter een ander tijdstip
vaststellen.
4. De schorsing van een bestuurslid, die niet |inneD cirie
maanden gevolgd wordt door ontslag, eind.igt d.oor verloop
van die terurijn.
Schorsing van een bestuurslid aIs 1id van de vereniging -houdt tevens in de schorsing a1s bestuurslid. Het einde
van het lidmaatsehap houdt tevens in he'b einde van het
€aD dr)or

q.

bestuurslidmaatschap
6. Een bestuurslid kan te a11en tijde ze7.f ontslag nemen. -7. Bij een vacature in b,et bestuur wordt binnen twee maanden
een algemene ledenvergecer--g gehouden ter vervulling --daarvan, tenzij het besc:--= -=esluit met de vervulfing te
wachten tot de eerstvcl-Íer-ie door het bestuur voorBenomen
algemene vergadering. ------

Artikel 11. -----1. Onverminderd zijn eige- -.'::srtwoordelijkheíd kan het bestuur zich ter uitvoe=:=E :, al zijn taak doen bijstaan --door adviseurs of co--'ss:es, welke door het bestuur uror2.

den benoemd. ------

adviseurs e n,/of ae =ar::ste11ing van de commi ssies
worden door he t bes:---: sa: ce algenene vergadering beDe

kencl gernaakt.
VertegenwoordiginF

Artikel 12.
1. De vereniging Horr: ï:::=Ee:-!íoordigd door de voorzitter en de sekretaris g::Er.i--:;k en bij belet of ontstentenis
van de voorzit:e:: r: ::t:etaris en de penningrneester gezamenlijk, en ::; ::-:: :j cntstentenÍs van de sekretaris

o\

de voorzitter en de penningrneester gezamenliJk.
2- Het bestuur is, mits net goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot
het kopen, vervreenden of bezwaren van registergoederen,
het sluj-ten van overeenkonsten waarbij de vereniging zíctr
a1s borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zi-ch --voor een dercie sterk maakt of zich tot zekerheidstelling
voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken
van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep
worden gedaan.

,. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van d.e algemene

vergadering voor het besLuiten tot:
f. Onverminderd het bepaalde onder ff, het aangaan van
rechtshandelingen en het verrichten van investerjngen een
bedrag of waarde van, we1-k omschreven js in het huislioudelijk reglement, te boven gaande; -----ff.a. het huren, verhuren en op andere wÍjze in gebruik
of genot krijgen en geven van onroerende goederenlb. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkreClet rcrd.t verleend.; -----c. het ter leen verstre{-{en van gelden, alsnede het
ter leen opnemetr ve. gelden waaronder niet is begrepen het gebruik =eke. \Ían een aan de vereniging --verleend bankkrecler;
d.
À

het aangaan var. ia:::-Een; -----het optreden ir =ec::e, waaronder begrepen het voeren van arbit:e1e ;=ccedures, doch met uitzonclering

van het nemer ïF- c:rservatoire maatregelen en van

het nenen var ::e =echtsmaatregelen, die
stel kunneo 1:.-a=:; -----

Been

uit-

f . het sluiten e= i:!-zagen van arbeidsovereenkomsten.Op het ontbreken sa- a:-: goedkeuring kan door en tegen
derd,en geen beroe: u:=::=, gedaan. -----4. IIet bestuur is ve--::-:
or de vereniging, het bepaalrle
x.=: ] van dit artikel , alsmede élke
1n de leden 1;:::wí

jziging hier-;a= == ::€- inschrijven in het verenigi.n-

-9-

genregister, dat gehouden wordt bij d.e in het derde lid
van artikel 1 genoemde Kamer van Koophandel en Fabrieken.Be

stuur svergaderingen.

Artikel_

1.

2.

1.

4"

5.

,12.

voorzitter bepaalt 'waar en wanneer een bestuursvergadering wordt 6ehouden. -----IIij is verplicht d-eze biJeen te roepen op verzoek van
tenminste twee bestuursleden. -----De voorzitter stelt de agenda vast
Hij is verplicht een bepaald onderverp op de agenda te
plaatsen op \Erzoek van tenrinste twee bestuursleden' -:-De voorzitter heeft de bevoegdheid de beraadslaging over
een aan d.e ord.e zijnd ondervrerp te sluiten, tenzij het
besbuur anders bePaalt.------Bij staken van stemmen heeft de voorzitter een beslj'ssende stem. -----De sekretari-s houdt notuler. bii, tenzij het bestuur besluit te volstaan met een besluitenliJst'
De notul"en casu quo d.e besluitenlijst worden door het beDe

stuur vastgesteld.
Algemene verRaderingen.
Artikel 14.
1. Tenminste éénmaaI per

;Ee: uordt binnen zes maanden na
afloop van het boekjaar e3- elSemene vergadering gehouden
(jaarvergadering). De a'ie:ene ver8adering kan evenwel de
genoemd.e terrnijn voc: :e::: ;aar af zonderliik verlengen.a. nen algemene vergaOel:-E u:rOt voorts gehouden krachtens
een besluit van d.e vc::::::er oÍ van het bestuur of op
schriftelijk veTzoe-c re: :erqinste tien leden dan wel zoveel l-ed"en als teze-e- ::;cegd zijn een/tiende gedeelte
van d.e stemmen in ee: a- EeEene vergadering uit te brengen'
1. Ieder lid heeft t.3tE-g ::t de al8emene vergadering en -heeft de bevoegi'-3:: a-:aa: het woord te voeren en voorstellen te doer.r
een ge4. ïeder 1id heef: aa-- :::r. :en stem kan niet door
machtigde uorce- ::::=::a::t
.1

T

-1

0-

Agenda en de algemene yerRadering.

Arti.kel 150 -----1. De agenda van de jaarvergad.ering bevat tenmj-nste de vorgende punten:

à. verkiezing van bestuursleden.------b. jaarverslag door het bestuur over het afgeropen boekj aar

2.

1.

4..

5.

6.

c. rekening en verantwoording door het bestuur over het
bestuur, zoals ia het afgelopen boekjaar Bevoerd. ---d. verslag van de bevindingen vaa de kascommissie. ----ae. benoeming kascommissie. -----De agenda van een algemene vergadering wordt overigens -door het bestuur vastgesteld net inachtnening van hetgeen
in dit artikel is bepaald. -----.-----op schriftelijk verzoek van tenminste tj-en leden of zoved.
minder als tezamen bevoegd zijn een,/tiende gedeelte van
de stemmen in een a)-gerene vergadering uit te brengen is
het bestuur verplichr een opgegeven punt op de agenda te
plaatsen, mits zodan'g ve:zoek wordt ontvangen tenminste
ti-en dagen vóór de al-ge=ere vergaderÍng, de d.ag van ontvangst en van de vergaiel--g niet meegerekend. ______
l,rlordt een verzoek otn ee- !-::r op d.e agenda te plaatsen
niet ontvangen voor ie ;:e='oor bepaalde dag, dan kan het
bestuur alsnog besluite= :ei oDgegeven punt op de agend.a
te plaatsen. De sekre:a:'s loet daarvan zo mogelljk onverwijld schrifteli;;
u.e:e:eling aan d"e leden
Heeft geen zodanige =e:e::-1ng plaatsgevond,en, dan kan de
algemene vergaderi- ::=--:;en het opgegeven punt niet in
behandeling te nene=
fndien een opgegeïe: :--:: =-ret in behandeling wordt genomen, zal- het pur.t :: := =:elda van de eerstvolgende al,gemene vergadering r.:::.- i,:=jen geplaatst. -----_
rn afwijking va- ':: T::È-claande moet een voorstel tot
statutenwijzig:-g r:--:= :-:vangen tenminste derti6 dagen
voor de algene-e ïn:Èi,-È::=t, de dag van ontvangst en van
de vergaderi.s :::: r+:;=:ekend. Het bepaald"e in 1id 4

-11
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is in dat geval niet van toepassing' Het bestuur is verplJcht a1le vereiste maatregelen te treffen.
Oproe'pj-ng ter al-gemene verFadering'
Artikel- 16.
1. Algemene vergad.erin8en worden d,oor de zorlr van de sekre-

taris bijeengeroepen doo:: midd,el van een schrifteliike

kennisgeving,welkeaand.eledenwordttoegezondenten.
minste zeven dagen tevoren, d€ dag van oproeping en van
d.e vergadering niet meegerekend
en ---2. De kennisgevingen bevatten d.e venneldj-ng van tiid
plaats van d.e te houden verSaderingr alsmede de agenda, Indien aan een verzoel<, als bedoeld in artikel 14 lid 2
binnenveertiend.agenEeengevolgwordtge8evenrkunnen
de verzoekers ze]J.f tot d.e bijeenroeping overBaan op de
wijze.alsisbepaald'inIid1vanditar.tike116.
j-n staat zijn de ver8adering -t). . rnd"ien de verzoekers niet
bi.jeen te roepen op i.e ui;ze al-s in het vorJ-ge 1id is bed.oeld, kunnen zti de vergaiering bljeen roepen bij advertentie in een veelgeleze. aaEblad'
in de algene:q -\'§rgaderi4
Be slui tvo rmi
Artikel.,17.
1. À11e besluiten van de alg=:ere vergadering worden Benomen

7

biivolstrektemeerde=be:li'anstemrnen,tenzijin de wet

of deze statuten arde:s :s bePaald'
ongddige en blanco s:e=:e- r'crden geacht niet te zijn --uitgebracht.
gesteudr over zaken mon) Over personen worc: s:::1i:elijk
deling, tenzij d,e ;:::::::e= of de algemene vergadering
anders besluit.

l.Bijstakingvans:e-Y:-:shetvoorstelverworpen'
i{eeft bij stem;ni-= :ï:: ;slsonen niemand de volstrekte
neerderheid. verk:ea:-. :a: vind.t een tweede stemming ---plaats tussen ce ]liË :::Scnen' die de mees.be stemmen op
zich verenigd-e:.
4. Indienhi-j d.e :i-:::

:::*-:rg

de stemmen staken' dan be-

t
I
:

!

l
l

slist het 1ot.
Statutepwij zi sins
Artikel 18

1. Deze statuten

2.

kunnen worden gewijzigd bij besluit van de
algemene verBaderi-ng, genomen met een meerderheid" van
tenminste twee,/derde van de stemmen. fn d.eze vergadering
moet tenminste de belft van de reden aanwezi.g zijn.
rndien in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet de helft van de leden
aanwezig is, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, t€ houden niet eer.der dan tien dagen en niet 1.ater dan dertig dagen na de eerste. rn deze vergadering

kan een

besluÍt tot statutenwiJziging rechtsgeldig

genomen met een meerderheid van

tenminste

worden
twee,/derde van

de stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
1. zii, éie de oproeping tct de algemene vergadering ter behandeling van een vcorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten,ninste veertien dagen voor d.e vergadering een afschrift var. dat voorstel, vergezerd van een -toerichting, uaarin i.e voorgedragen wijziging woordelijk
is opgenomen, op een daartce geschikte plaats voor de levergadering wordt gehcuceHet voorstel tot stat.;re-..1;ziging behoeft de instemning
en ondertekening var. :e-::-s:e tien 1ed.en. -*-E-t+. De bepalingen in deze s:a::iten, die reeds op grond van -een dwingende wetsce!ai':g van toepassing zijn, zijn niet
voor wijziging vat:ae:. -:canige bepalingen komen voor in
artikel 6, artikel n- ie:er.1, 2 en 7, artikel 15 lid 1,
artj-ke1 18, f edg- 7 z:- ,.
,. De wijziging treec: :t:: :l werking nadat hiervan een notariëIe akte is c:g==Ea-§:, terwijl voorts van iedere statutenwiJziging ce ::-:::gae for:maliteiten bij de Kamer
van Koophandel z:- -:- r,: :d en verricht.
Ontbj ndi ng

Artikel

19

4Z

.-1=\
-

-t\

=l

/

1. Op een besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel
18, leden í, 2 en 1 van overeenkomstige toepassing, met
dien verstande dat tenminste twee/derde van de leden aan-

wezj-g dienen te zijn. -----fn geval van ontbinding wordt de bestemming van het batig
sal-do vastgesteld bij besluit van de algenene vergadering
0p dit besluit is het bepaalde in artikel 18, leden 1, 2
eri 1 eveneens lran overeenkonstige toepassing.
Hui shoudel i- jk reFlement
Artikel 20
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk regleuent

2. !íijziging van het huishoudelijk reglenent kan geschieden
bij besluit van de algemene vergadering.
1. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn net
de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met
de statuten
S-l

otbepal j ng

Arl_f_t e1_?1

fn alle zaken, welke r:-c: c:scb:even zijn jn de statuten of
het huishoudeli;k regle:s*:, i=s-ist het bestuur.
Tensl-otte verkfaards:ce c:::z:z:'-.en dat zLi voor de tenuitvoerlegging deze:akte i.c:::- --: ..ri-ezerr ten kantore van de wet
tige bewaarder van deze x-:-::::
lle comparanten zi jn miJ ., - r:al: s, bekend
!vaarvar: akte, opgemaakt j:- :.:-,:.-tit, is verleden te Bernisse
op de datum in het hcofc.;=:::=ze akte vermeld. -----Na zakelijke optsave var: :: -:-:cud van deze akte aan de verschenen personen, heb:e-- ::13 eenparig verklaard van de Ínhoud van deze akte te '-=:::- ":ennisgenomen en op vo1ledlge
voorlezi-ng daarvan gee.- !:-. s te stefl-en.
Vervolgens isdeze ai<tE -=- :::erkte voorl.ez:-rrg door de comparanten en mij, notar's. ::-:::iekend
(getelrend): I,ni.A. Vu"'.:. -:-.l. v. Soest, J"G.B. Moerman, E.A.
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