
Heden, de tiende juli negentienhonderd negen en zeventig, verschenen voor mij,  

ANTOON JAN GERARD HUIGENS, notaris ter standplaats HUISSEN: ------------------------------
---------~----------- 

1. de Heer Johannes Nicodemus Renerus Maria Wolters, schilder, wonende te Huissen,  

Vlierstraat 17, volgens zijn verklaring geboren te Huissen op achttien mei -- 

negentienhonderd vier en vijftig en ongehuwd; ------- 

2 de Heer Petrus Johannes Schrijver, rijks-ambtenaar, wonende te Huissen, Kersenbongerd 
volgens zijn verklaring geboren te Huissen op dertig juni negentienhonderd  

drieënveertig en gehuwd met Mevrouw Antonia Gerarda Irene Koekkoek; ten deze 
handelende in hun hoedanigheid van voorzitter, respectievelijk secretaris, van de te 
Huissen gevestigde vereniging genaamd: " Muziekvereniging Volharding". ------------- 

De comparanten in hun gemelde hoedanigheid verklaarden:  

- dat op zes november negentienhonderd een en vijftig te Huissen is opgericht de 
vereniging: "Muziekvereniging Volharding"; dat de statuten van de vereniging nimmer  

- dat daartoe is opgemaakt een concept-akte, houdende wijziging van de statuten der 

 vereniging; -------------- 

- dat deze concept-statuten zijn besproken in de vergadering van zes en twintig juni 
negentienhonderdnegenenzeventig te Huissen, welke vergadering op rechtsgeldige wijze 
is bijeengeroepen, In welke vergadering met het vereiste aantal stemmen is besloten 
tot statutenwijziging; ------------- 

- dat van het verhandelde in evengemelde algemene vergadering blijkt uit de notulen 
waarvan een uittreksel na door voorzitter en secretaris te zijn gearresteerd, aan 
deze akte zal worden gehecht; ---------------------- 

- dat in evengemelde algemene vergadering de comparanten voornoemd, de volmacht en 
opdracht hebben gekregen de notariële akte houdende wijziging der statuten te doen 
opmaken, te doen passeren en te ondertekenen, te zake van het vorenstaande verder 
alles te doen om het in de vergadering beslotene te effectueren. De comparanten 
handelende als gemeld , tot uitvoering overgaande van het vorenstaande verklaarden 
bij deze, de statuten der genoemde vereniging vast te stellen als volgt: 

 

             ------------------- NAAM ZETEL ------------------ 

 

Artikel 1.   ---------------------------------------------------  

De vereniging draagt de naam "Muziekvereniging Volharding en is gevestigd te Huissen.  

 

             ----~------------- DOEL. -------------------------- 

Artikel 2.  

1  De vereniging heeft ten doel het beoefenen van de instrumentale muziek en deze wijze 
van muziekbeoefening te bevorderen, een en ander in de ruimste zin.  

2.  Ter bevordering van dit doel zal de vereniging aangesloten zijn en samenwerken met 

organisaties, wier werkzaamheden op het terrein van deze muziekbeoefening liggen.  

 

     -----------  DUUR EN VERENIGINGSJAAR. ------------ 

 

Artikel 3. --- - -------------------------------------- 

1. De vereniging werd opgericht op zes november negentien honderd een en vijftig voor  
onbepaalde tijd. ----------- 

2.  Het verenigingsjaar of boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.  

 

                     ---------------  LIDMAATSCHAP ------------------- 

Artikel 4. ------------------------------------------------ 
1. De vereniging bestaat uit: ----------------------------- 

a. Een bestuur gekozen overeenkomstig de bepalingen in - 

deze statuten. -------------------------------------- 

c. Junior-deelnemers. ---------------------------------- 

d. Ereleden. ------------------------------------------- 

e. Donateurs. ------------------------------------------ 

2. Gewoon lid is hij die bij het begin van een boekjaar de leeftijd van zestien jaar heeft 
bereikt en als lid is toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, of vóór het 
bereiken van de leeftijd van zestien jaar reeds als junior-deelnemer was toegelaten.  

Junior-deelnemer is degene die de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt en 
als junior-deelnemer is toegelaten overeenkomstig artikel 5. ------------------- 

Ereleden zijn zij die op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering worden 
benoemd wegens bijzondere verdienste voor de vereniging. ------------------------- 

Donateurs zijn zij die de verplichting op zich genomen hebben de vereniging financieel 
te steunen, en door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. ------------------- 

Artikel 5.  --------------------------------------------- 
1. Degene die lid of junior-deelnemer wil worden geeft zich daartoe schriftelijk op bij de 

secretaris. De opgave bevat minstens de voorletters, naam, adres, geboortedatum en 
voorts de gegevens die voor bepaling van de contributieverplichting van belang zijn.  

Voor minderjarigen dient van de toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger te 
blijken. ------------------ 

2. Het bestuur beslist in eerste instantie of een kandidaat al of niet als lid of 
junior-deelnemer wordt toegelaten. De secretaris geeft van het al of niet toelaten 
schriftelijk kennis aan de kandidaat. --------------------------  

3. Indien een kandidaat in eerste instantie niet is toegelaten kan hij binnen veertien 
dagen na die kennisgeving beroep doen op de algemene vergadering. ---------------- 

Het beroep met schriftelijk worden ingediend bij de secretaris. Op het beroep wordt 
besloten op de eerstvolgende algemene vergadering. ---------------------------- 

 
Artikel 6. ----------------------------------------------------------------------------- 

1. Het lidmaatschap en junior-deelnemer schap is strikt persoonlijk. ----------------- 
2.  Het lidmaatschap en het junior-deelnemer schap eindigt: - 
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b------------------------------------- 



a door overlijden; ------------------------------------ 

b door schriftelijke opzegging door het lid of junior deelnemer bij de secretaris met     
een termijn van één maand, de contributie blijft verschuldigd tot het einde van 

het kwartaal waarin wordt opgezegd. ------------------ 

c door schriftelijke opzegging namens de vereniging. Deze kan te allen tijde en 
zonder inachtneming van een opzeggingstermijn door het bestuur geschieden, als het 
niet gevergd kan worden het lidmaatschap of het junior-lidmaatschap te laten 
voortduren. 

d door ontzetting. Deze kan door het bestuur in overleg met de leden uitgesproken 
worden wanneer een lid of een junior-deelnemer in strijd met de statuten, 
reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op 
onredelijke wijze benadeelt. -------------------------- 

3. Ten aanzien van een bestuurslid geschiedt de opzegging en de ontzetting door de algemene 
vergadering. Hij wordt in de gelegenheid gesteld om zich op de algemene vergadering te 
verdedigen. ------------------------------------ 

4 a.  Degene ten aanzien van wie een besluit tot ontzetting is genomen wordt ten 
spoedigste schriftelijk, onder opgaaf van redenen van het besluit in kennis gesteld. 
Hem staat binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving beroep op de algemene 
vergadering open. Het beroep moet schriftelijk bij de secretaris worden ingediend. ----
------------ 

b.  Het beroep wordt behandeld op de eerstvolgende algemene vergadering tenzij de 
betrokkene te kennen geeft een speciale algemene vergadering te verlangen. In dat geval 
roept het bestuur binnen vier weken na ontvangst van het ingediende beroep een algemene 
vergadering bijeen ter behandeling van het beroep. De betrokkene wordt in de 
gelegenheid gesteld om zich tijdens de behandeling van het beroep op de algemene 
vergadering te verdedigen. Indien het beroep ongegrond wordt verklaard en indien de 
agenda van de betreffende vergadering geen andere punten bevat dan de opening, notulen 
vorige vergadering, behandeling van het beroep, rondvraag en sluiting, is de betrokkene 
aansprakelijk voor de kosten van het bijeenroepen van de vergadering, tenzij de 
algemene vergadering anders beslist. ------------~-- 

5. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de betrokkene geschorst. Hij is 
bevoegd de algemene vergadering waarin op het beroep wordt beslist tijdens de 
behandeling van het beroep bij te wonen en dan het woord te voeren. Hij heeft echter 
geen stemrecht. ----------------------------------- 

 

------------------ SCHORSING. ---------------------------- 

 

Artikel 7. ----------------------------------------------- 

1. In de gevallen, genoemd in artikel 6 lid 2, letter d, kan het bestuur een lid of 
junior-deelnemer als zodanig schorsen voor ten hoogste drie (3) maanden, indien het  

bestuur niet voldoende termen aanwezig acht om tot ontzetting te besluiten 

2. Het bepaalde in artikel 6 leden 3 tot en met 5 is van overeenkomstige toepassing. 

 
                 ----------------- RECHTEN EN VERPLICHTINGEN-------------- 

 
Artikel 8.  -------------------------------------------------------------  

1. Onverminderd het bij de wet of deze statuten bepaalde hebben de leden en junior-
deelnemers het recht om van de door het bestuur aan te wijzen faciliteiten en 
eigendommen van de vereniging gebruik te maken. ------------- 
Dit gebruik moet geschieden volgens bestaande nog te maken reglementen, besluiten en 
gebruiken, onder voorwaarden die door het bestuur of de algemene vergadering zijn of 
zullen worden vastgesteld. -------- 

2. De door de leden of junior-deelnemers verschuldigde contributies en overige bijdrage 
worden vastgesteld door de algemene vergadering. De contributie is per kwartaal bij 
vooruitbetaling verschuldigd. Bij die vaststelling kan onderscheid gemaakt worden naar 
leeftijd, gezinsleden of andere omstandigheden. Tevens kan de algemene vergadering 
besluiten dat een door haar vast te stellen inschrijfgeld of waarborgsom verschuldigd 
wordt. ----------------------------- 

3. Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de financiële 
verplichtingen moet zijn voldaan. ------------------------- 

4. Personen van wie het lidmaatschap of junior-deelnemer schap een aanvang heeft genomen 
zijn over het kwartaal waarin die aanvang plaatsvindt géén contributie verschuldigd. 
Personen van wie het lidmaatschap of het junior-deelnemer schap is geëindigd of die 
zijn geschorst, zijn over het kwartaal waarin het einde of de schorsing -- 

plaatsvindt de contributie voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders 
besluit. ------------ 

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar haar oordeel redelijk is, in speciale gevallen 
besluiten dat het door een lid of juniordeelnemer verschuldigde geheel of gedeeltelijk 
niet zal worden ingevorderd. Een besluit daartoe wordt de betrokkene schriftelijk door 
de penningmeester medegedeeld. Binnen dertig dagen moet dan betaling plaatsvinden van 
dat bedrag, dat wel wordt ingevorderd. Bij gebreke vervalt het besluit. ---------------
----------------------------- 

6. Alle o p  de invordering van gelden of terugvordering van verenigingsbezit vallende kosten 
komen voor rekening van de betrokkene. De invordering van gelden of anderszins met 
buiten- -gewone middelen, zoals door tussenkomst van een incassobureau of deurwaarder, 
geschiedt krachtens bestuursbesluit. --------------------------------------- 

 

Artikel 9.  -------------------------------------------------------------------- 

1. De leden en junior-deelnemers zijn verantwoordelijk voor de door hen in bruikleen 
ontvangen eigendommen van de vereniging. Zij dienen deze in goede staat te houden.--- 

2. Indien de in bezit zijnde eigendommen der vereniging door schuld of nalatigheid van het 
lid of junior- deelnemer teloor gaan of worden beschadigd, kan het bestuur de kosten 
van herstel of vervanging van die eigendommen op de betreffende verhalen. De bepalingen 
in artikel 8, leden 5 en 6 zijn van overeenkomstige toepassing. ---------------------- 

3. De leden en junior-deelnemers zijn verplicht het teloorgaan of beschadigen van de onder 
hun beheer zijn de verenigingseigendommen terstond aan het bestuur te melden. ------ 

4. Het is de leden en junior-deelnemers verboden eigendommen der vereniging voor andere 



doeleinden dan ten behoeve van de vereniging te gebruiken zonder schriftelijke 
toestemming van het bestuur. ----------------- 

 

Artikel 10.  ------------------------------------------------------------------- 

Na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering is het bestuur bevoegd in naam van 
de leden rechten te bedingen en verplichtingen aan te gaan. --------------------- 

 

                  ------------------ BESTUUR -----------------------  

 

Artikel 11. --------------------------------------------------------------------- 

1. Het bestuur bestaat uit tenminste (vijf) 5 lede. Het aantal bestuursleden wordt 
vastgesteld door de algemene vergadering. Slechts leden van de vereniging zijn 
verkiesbaar als bestuursleden. Tenminste drie bestuursleden moeten meerderjarig zijn. 
De bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen bij besluit van de algemene 
vergadering. De voorzitter vormt met de secretaris en penningmeester het dagelijks 
bestuur. ------------------------------------------------ 

2. Jaarlijks treedt tenminste één bestuurslid af, volgens een door het bestuur op te maken 
rooster. Het rooster kan bepalen dat meer dan één bestuurslid jaarlijks aftreedt. 
Aftredende bestuursleden zijn -indien zij zich beschikbaar stellen- terstond 
herkiesbaar. --------------------------------------------- 

3. Nieuwbenoemde bestuursleden aanvaarden hun functie terstond na hun benoeming en nemen 
op het rooster van aftreden de plaats van hun voorgangers in. De algemene vergadering 
kan voor de aanvaarding een ander tijdstip vaststellen. ---------------------------- 

4. De vereniging wordt vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden, 
waarvan er één zitting moet hebben in het dagelijks bestuur. ------------ 

5 Als het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedeald, blijft het bestuur bevoegd. 
Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen ter 
voorziening in de vacature(s). ------------------------------------------ 

6. De schorsing van een bestuurslid, niet binnen drie maanden gevolgd door ontslag, 
eindigt door verloop van die termijn. De schorsing van een bestuurslid als lid van de 
vereniging houdt tevens in schorsing als bestuurslid. Eet einde van het lidmaatschap 
van de vereniging houdt tevens in het einde van het bestuurslidmaatschap.  

7. Een bestuurslid kan te allen tijde zelf ontslag nemen. -------------------------  

8. Bij een vacature in het bestuur wordt binnen twee (2) maanden een algemene vergadering 
gehouden ter vervulling daarvan, tenzij het bestuur beslist met de ver- 

vulling te wachten tot de eerstvolgende door het bestuur voorgenomen algemene 
vergadering.- 

9. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de 
vereniging. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd 
tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen vervreemden of bezwaren van register 
goederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of 
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde 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. ----------------- 

 

Artikel 12. ------------------------------------------------------------------------ 

1. Onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid kan het bestuur zich ter uitvoering van 
zijn taak doen bijstaan door adviseurs of commissies, welke door het bestuur worden 
benoemd. ------------------------------- 

2. De adviseurs en/of de samenstelling van de commissies worden door het bestuur aan de 
algemene vergadering bekend gemaakt. -------------------- 

 

-------------------------BESTUURSVERGADERINGEN.----------------------------- 

 

Artikel 13.  ------------------------------------------------------------------------- 

1. De voorzitter bepaald waar en wanneer een bestuursvergadering wordt gehouden. Hij is 
verplicht deze bijeen te roepen op verzoek van tenminste twee (2) bestuursleden.----- 

2. De voorzitter stelt de agenda vast. Hij is verplicht een bepaald onderwerp op de agenda 
te plaatsen op verzoek van tenminste twee (2) bestuursleden. ------------------------ 

3. De voorzitter heeft de bevoegdheid de beraadslagingen over een aan de orde zijnde 
onderwerp te sluiten, tenzij he~ bestuur anders besluit. ---------------------- 

4. Bij het staken der stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem. ---------------- 

5. De secretaris houdt de notulen bij, tenzij het bestuur besluit te volstaan met een 
besluitenlijst. De notulen casu quo de besluitenlijst worden door het bestuur --- 

vastgesteld. ----------------------------------------- 

6. De penningmeester is speciaal belast met het financieel beheer. Hij voert de boekhouding 
op zodanige wijze dat te allen tijde daaruit de rechten en verplichtingen van de 
vereniging kunnen worden gekend. Hij verzorgt jaarlijks een balans en een staat van 
baten en lasten. 

 

                     ------------------ ALGEMENE VERGADERINGE----------------------- 

 

Artikel 14. ----------------------------------------------------------------- 

1. Tenminste eenmaal per jaar wordt binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar een 
algemene vergadering gehouden, de zogenaamde jaarvergadering. De algemene vergadering 
kan deze termijn afzonderlijk voor ieder jaar verlengen. --------------------------- 
 

2. Een algemene vergadering wordt voorts gehouden  krachtens een besluit van de voorzitter 
of van het bestuur of op schriftelijk verzoek van tenminste tien (10) leden, of zoveel 
leden als tezamen bevoegd zijn een/tiende van de stemmen in een algemene vergadering 
uit te brengen. --------------------------------------~-- 

3. Ieder lid en iedere junior-deelnemer heeft toegang tot de algemene vergadering en heeft 
de bevoegdheid het woord te voeren en voorstellen te doen, met uitzondering van degene 
tegen wie maatregelen zijn genomen als bedoeld in artikel 6 lid 2 letters C en D en 

. Het bestuur bestaat Uit tenminste vijf (5) leden. Het  



artikel 7. ----------------------------------------- 

4. Ieder lid heeft één (1) stem. Een stem kan niet door een gemachtigde worden uitgebracht. 

 

 ----------------------- AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING. --------------------- 

 

Artikel 15. -------------------------------------------------------------------------- 

1. De agenda van de jaarvergadering bevat tenminste de volgende punten: ------------- 
a. Verkiezing van een of meer bestuursleden of leden. 
b. Jaarverslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar; 
c. Rekening en verantwoording door het bestuur, over het bestuur zoals in het afgelopen 

boekjaar gevoerd; 
d. Verslag en bevindingen van de kascommissie; 
e. Benoeming kascommissie; 
f. Rondvraag. 

2. De agenda van een algemene vergadering wordt door het bestuur vastgesteld met 
inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.  

3. Op schriftelijk verzoek van tenminste tien (10) leden stemmen in een algemene 
vergadering uit te brengen, is het bestuur verplicht een opgegeven punt op de agenda te 
plaatsen. Dit verzoek moet tenminste tien (10) dagen vóór de algemene vergadering, de 
dag van ontvangst en van de vergadering niet meegerekend, zijn ontvangen. ------- 

4. Wordt een verzoek om een punt op de agenda te plaatsen niet ontvangen vóór de hiervoor 
bepaalde dag, dan kan het bestuur toch besluiten het opgegeven punt op de agenda te 
plaatsen. De secretaris doet daarvan zo mogelijk onverwijld schriftelijk mededeling aan 
de leden. Als een zodanige mededeling niet heeft plaatsgevonden, kan de algemene 
vergadering besluiten het opgegeven punt niet in behandeling te nemen. ---------- 

5. Indien een opgegeven punt niet in behandeling wordt genomen zal het punt op de agenda 
van de eerstvolgende algemene vergadering moeten worden geplaatst. ---- 

6. In afwijking van het vorenstaande moet een voorstel tot statutenwijziging worden 
ontvangen tenminste dertig (30) dagen voor de algemene vergadering, de dag van 
ontvangst en van de vergadering niet meegerekend. Het bepaalde in lid 4 is in dat geval 
niet van toepassing. Het bestuur is verplicht alle vereiste maatregelen te treffen. – 
 
------------------- OPROEPING TER ALGEMENE VERGADERING ----------------------------- 
 

Artikel 16. ---------------------------------------------------------------------------- 

1. Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt 
schriftelijk door middel van een kennisgeving aan de adressen van de leden, volgens het 
ledenregister of ledenlijst bijgehouden door het bestuur. De termijn van oproeping 
bedraagt tenminste zeven (7) dagen, de dag van de vergadering niet meegerekend, 
onverminderd het bepaalde in artikel 15 lid 6, in welk laatstbedoeld geval de 
oproepingstermijn tenminste dertig dagen bedraagt. -- 

2. Junior-deeillemers kunnen op een door het bestuur te  

bepalen wijze op de hoogte worden gesteld van het houden van een algemene vergadering.  

3. De kennisgevingen bevatten de vermelding van de plaats en tijd van de te houden     
vergadering, alsmede de agenda behoudens het bepaalde in artikel 15 lid 4. ------ 

4. Indien aan een verzoek als bedoeld in artikel 14 lid 2 binnen veertien (14) dagen geen 
gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan, op de wijze 
als bedoeld in artikel 16 lid 1.  

 

 

De verzoekers bepalen dan zelf op welke wijze de junior-deelnemers op de hoogte zullen 
worden gesteld van de te houden vergadering. ---------------------- 

5. Indien de verzoekers niet in staat zijn de vergadering bijeen te roepen zoals in het 
vorige lid is bedoeld, kunnen zij de vergadering bijeenroepen bij advertentie in een 
ter plaatse, waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad. ---------------- 
 
------------------- BESLUITVORMING IN DE ALGEMENE VERGADERING----------------------- 
 

Artikel 17. ---------------------------------------------------------------------------- 

1. Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van 
stemmen, tenzij in de wet of deze statuten anders is bepaald. Ongeldige en blanco 
stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. ----------------------------------- 

2. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de voorzitter of 
de algemene vergadering anders beslist. ------------------------------------------- 

3. Bij staking van stemmen is het voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij verkiezing 
van personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen,  dan vinden herstemmingen 
plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij 
tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen wordt 
telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, 
evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij voorafgaande stemming het geringste aantal 
stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen 
op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die 
personen bij de nieuwe stemming geen stemmen kunnen worden uitgebracht. Ingeval van 
stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is 
gekozen. ------------------------------------------------------------------------- 

4. Zolang in een vergadering alle stemgerechtigde leden aanwezig zijn, kunnen geldige 
besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, ook al heeft geen oproeping 
plaatsgehad, of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschiedt, of is een ander 
voorschrift of formaliteit omtrent het oproepen of houden van een vergadering niet in 
acht genomen. Lid 4 geldt niet. Ten aanzien van het bepaalde als bedoeld in artikel 18 
en 19. ~------------------------------------------------------------------------------ 

 
 ------------------------- STATUTENWIJZIGING ------------------------------------------ 

1   Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering, genomen 
met een meerderheid van tenminste twee/derde van de stemmen. In deze vergadering moet 
tenminste de helft van de leden aanwezig zijn. -------------------------------------- 

2. Indien 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. Deze vergadering wordt gehouden niet eerder dan zeven dagen en niet 
later dan dertig dagen na de eerste. In deze tweede vergadering kan een besluit tot 
statutenwijziging rechtsgeldig genomen worden met een meerderheid van twee/derde van de 
stemmen ongeacht het aantal aanwezige leden. ------------------------------------------ 

3.  Zij die de oproeping tot de algemene vergadering behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór 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 afloop van de 
dag waarop de vergadering wordt gehouden. -------------------------------------- 

4. De bepalingen in deze statuten, die reeds op grond van dwingende wetsbepalingen van 
toepassing zijn, zijn niet voor wijziging vatbaar. Zodanige bepalingen komen voor  

in artikel 6, artikel 14 leden 1, 2 en 3, artikel 15 lid 1, artikel 18 lid 3 en 5. ---- 

6. De wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.— 

 

--------------------------- ONTBINDING ------------------------------------ 

 

Artikel 19. ------------------------------------------------------------------- 

1. Op een besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 18 leden 1, 2 en 3 van 
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in de daartoe bijeengeroepen -- 

eerste vergadering twee/derde van de leden tegenwoordig is. -------------------------- 

3. Ingeval van ontbinding wordt de bestemming van het batig saldo vastgesteld bij besluit 
van de algemene vergadering. Op dit besluit is het bepaalde in het eerste lid van 
overeenkomstige toepassing. ---------------------------------------------------------- 
 
---------------------------  HUISHOUDELIJK REGLEMENT --------------------------------- 
 

Artikel 20.  ----------------------------------------------------------------------------- 

1. Het bestuur is bevoegd een huishoudelijk reglement vast te stellen, alsmede andere door 
haar nodig geachte reglementen. ----------------------------------------- 

2. Het huishoudelijk reglement en andere reglementen mogen geen bepalingen bevatten in 
strijd met de wet of deze statuten. Voor deze reglementen van kracht worden, of 
eventuele wijzigingen daarin, behoeven zij goed keuring van de algemene vergadering. – 

 

-------------------------------  SLOTBEPALING -------------------------------------------- 

 

Artikel 21. ------------------------------------------------------------------------------ 

In alle gevallen waarin door de wet, deze statuten of het huishoudelijk reglement niet 
wordt voorzien beslist het bestuur. Na aldus de statuten te hebben vastgesteld, verklaarden  

de comparanten voor de tenuitvoerlegging dezer akte -ook - wat de fiscale gevolgen 
betreft- woonplaats te kiezen ten kantore van de notaris, bewaarder van deze minuut. ------ 

De comparanten zijn mij, notaris bekend. ---------------- 

--------------------------------- WAARVAN AKTE, --------- 

in minuut opgemaakt, is verleden te Huissen ten dage in het hoofd dezer gemeld. -----------
---------------------- 

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben deze eenparig 
verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing 
daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing 01’ddellijk 
door de comparanten en mij, notaris onderteken. ------------------------- 

J.N.R.M.WOLTERS;P.J.SCHRIJVER; UIGENS; ----------------/-~- 

 

 

 


