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Op_ vI'Jf oktober negentlenhonderdnegentLg ____verecheen voor miJ, Mr.ErÍk Habers, kánfldáat-notarr.s, wonen_
de te Bussum, hÍerna te noenenr noiarls,
práài".r"*.rrg.,
waarnemende het kantoor van KornelLs popke
"rsgaËker, -nàiarrs __

ter _standplaats Bussum:
de heer Robert van Nr.fterrck, systeemontwerper, wonende te
Punnerend (1447 T.t), speulderb?"
?4, _geboren te emsterdam op
vJ.JfentwLntr.g september negentrernoiaórdiweeEnvUftrt;
ten deze handerendg +n zrJn hoedanr.gheld van besfu,rráé" van _
na te melden verenÍglng.
De comparant verklaardet
De staturen van de verentglry.
gevestJ.gd te-ÀnétËEan weraen

-raatsterrJk
W
--vastgesterd bíJ akte, veertr.en Junl negentiÀ"n""ààriàli;"_
tachtíg verr-eden voor notarr.s Mi.p.,r.siáuwnoff te Amsterdam.-_
De argemene vergaderÍng van de verenJ.gÍr,g h"eft-Ëi-f*r"""rrtwÍntig JunJ- negentíenhonáerdnegentLg
UàËioten de statuten -van_de verenigíng geheel te heráien.-___:___
Een gewaarmerkte kopie
Ís aan deze mlnuut gehácht.van de noturen van deze vergaderrng
vervorgens verkraarde de comparant dat de statuten van
de
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- ertfke-f 1 -_-_-draagt aeïa6:-Esterdamse Korfbar ctub ___

De-verenlgLng
west.
lqprtrng
ZÍJ heeft voLledl.ge rechtsbevoegdheld
2. De'vêrenJ-glng is- Íngeschreven r.n het verenigrngsregr.ster
dat wordt gehouden bÍJ de Kamer van
Koophandel en Fabrleken _-

1.
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ZETE,I!
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zLJ heeft haar zetel te ansffi
-r---------------------__
na.tikgl
De verenigÍng is aangegaanEó
-------t---------r-F-------r-
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paalde tÍJd.
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- i{aar nodr.g en r.renserlJk op een

tot

ontspannJ.ng van de ieOeir.
2, van hèt aoeí_is_ uitg."iót"n

|""::u_?Ien
3'

andere wiJze br.J te dragen
het doen beoefenen en h";-::::

ya? de. beroépsróirnatsport

_
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ï oefenlng
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te
toernooleni
f,r. oeeJ.

nernen aan

wan de leden te verzorgen;
:.
q' evenementen op
het gebr.ed van aé *orrualsport te -----_

organLsereni

e. de nodlge acco$rmodatÍe aan te brengen en Ín stand te -houden;
f. aangesloten te ziJn bij het KonLnkliJk Nederlands ----Korfbalverbond en deel te nemen aan de door het Verbond
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De verenÍgLng bestaat

urt Feaenen aonateurs

;:;;;.;;;.il-;;;;;;;nffi3";;ilJ;-::::-:::-::::::-het reglster, bedoeld in artikeL 7, lld 5,

personen dl.e Ln

ziJn

op,genomen.

dle de korfbalsport a1s beroep uitoefenen kunnen
Op voordracht van het bestuur kan de al.gemene vergaderJ.ng
een IÍd wegens bLJzondere verdiensten voor de vereniglng tot erelÍd of tot ltd van verdienste benoemen, zulks met behoud van ziJn volledLge lÍdrnaatschapsrechten.
- ArtLkeL 7 ---De leden worden onderscffi
gewone, leden eÍr ----buLtengewone leden.
Gewone leden zlJn ziJ dÍe op de eerste JuIt van het
verenigingsJaar de leeftijd van viJftien Jaar hebben
berelkt.
BuLtengevrone leden ztJn ziJ die op de eerste Juli van het
verenÍgÍngsjaar de leeftlJd van vijftlen Jaar nog nLet --Pe,rsonen

2.

1.
2.
3.

geen ltd ziJn

hebben berel.kt.

4. Slecht ge!{one leden hebben stemrecht.
5. Het bestuur houdt een regLster bJ.J waarin de namen en de adressen en verdere van belang ziJnde gegevens van de

___l::::_::l:-::9:ï"Jhïlï";;;;;;;;;;;-""*-_-_-_-_-_-___l_-_-_____
-.
1. De leden ziJn verplicht-ê. De statuten en reglementen van de verenígl_ng, alsmede de besluLten van het bestuur, de algemene vergaderÍng of een ander orgaan van de verenlglng na te leveni ---b. de belang'en van de verenÍgLng ên van de korfbalsport -nÍet te schaden;
c. de overige verplLchtl.ngen, welke de vereniging Ln naam
van haar leden aangaat of welke uit het lidmaatschap -van de verenJ.ging voortvloeien, te aanvaarden en na te
komen
2. Beha}ve de ín deze statutên vermelde verplLchtÍngen kunnen
door de vereniging slechts verplLchtingen aan de leden --r..i
worden opgelegd na voorafgaande toestemming van 6" ------.-',,
.'.
algemene vergaderíng.
-------:
'
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Donateurs zÍJn natuurlÍJke of re,chtspersonen dÍe zlch bereid
hebben verklaard de verenlglng fÍnancleel te steunen met een
door de algemene vergaderlng vast te stellen mLnLm(Im- -------

:if:::::

-ilil;il-ffi

-;;;il-

:
-----@
1. Ífle lld van de verenLgií!ffiae worden deelt dtt ------::::::::::
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schrÍftellJk aan het bestuur mede.
2. Het bestuur beslÍst over de toelating van leden.
3. BfJ niet-toelatlng tot lld kan de algemene vergaderlng ---

:Ï :ï:ïl-l:
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1. Het ltdmaatschap etndigt: ------

2.
3.

4.
5.

6.

a. door overliJden van het ll.d;
b. door schríftellJke opzeggLng door het tl-d;
c. door schrifteltJke opzegging namens de vereniging. Deze
kan geschieden $ranneer een lLd heeft opgehouden aan de
vereLste,n voor het lÍdmaatschap, btj de statuten -----gesteld, te voldoen, wanneer hlJ zÍJn verpllchtLngen -Jegens de verenLging nlet nakomt, alsook wanneer
redeliJkerwijs van de vereniging nlet gevergd kan ----worden het lldmaatschap te laten voortdureni
d. door ontzettlng, welke uitslul.tend kan worden
uÍtge,sproken wanneer een lLd in strÍjd met de statuten,
reglenenten of beslulten van de verenlgtng handelt of ---de verenLgÍng op onredelÍJke wl-Jze benadeelt.
Opzeggl-ng namens de verentgLng geschÍedt schrlfteltJk door
het bestuur.
OpzeggLng van het lLdmaatschap kan slechts geschieden
tegen het eLnde van een verenigÍngsJaar (boekJaar) en met
lnachtnemLng van een opzeggingstermLJn van vl.er weken; op
deze terml.Jn ls de Algenene ternijnenwet níet van -------toepassÍng. In leder geval kan het ll.drnaatschap worden --beéindÍgd door opzegglng tegen het eind van het
verenl-gingsJaar (boekjaar), volgend op dat waarin wordt -opgezegd. of onmlddelllJk, Índien redellJkerwiJs niet ---gevergd kan worden het lldmaatschap te laten voortduren.
Een opzeggtng ln strÍJd met het bepaalde in het vorige IÍd
doet het lldrnaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tUdstip volgende op de datum waartegen Ís opgezegd
Een IÍd kan binnen een maand nadat hem een beslult,
waarbLJ de verplichtingen van de leden ziJn verzwaard, +=
bekend gewordeá of ls medegedeeld, door olzegging van -|tJn
Il.dmaatschap de toepasseliJkheld van het besluÍt te zlJnên
opzichte uiisluiten. -----:-ván een besluit tot opzegging van het lÍdmaatschap door de
verenJ-gLng op grond aát iáaeItSrerwtJs van de verenLging -

nlet gevergd kan worden het lLdmaatschap te latt
voortduren en van êen beslult tot ontzetting van het
lLdmaatschap staat de betrokkene binnen een naand na
ontwangst van de kennlsgevÍng van het beslul.t beroep open
op de algemene vergaderJ.ng. HiJ wordt daartoe ten
spoedJ-gste schriftellJk van het besluLt met opgave van ----

l.
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De leden en de donateurE-ZfJl@-Ébuden tot het betaren van
een Jaarlijkse biJdrage, dÍe door de algemêne vergaderÍng
zal worden vastgesterd. zLJ worden daartoe 1n categorleên

ingedeeld die een verschlllende blJdrage betalen.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of -gedeeltelLjke ontheffing van de verplÍ_chtÍng tot het
betalen van de blJdrage te verlenen.
3. Ereleden en leden van verdl-enste zLJn vrtJgesterd van het
_ __::::1::_:::_:::_'*gHiffi
: _ : : : : : : :: : : : : : : : _ :
---BehaIvedeoverlgerechtenffionateursbl.Jofkrachtens
deze statuten worden toegekend, hebben ztJ het re,cht de door
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de verentgtng georganlseerde wedstrí.jden, oefenÍngen en
:i::::-::::ï:::::_:11_::_ï"*ïL-d-_-------_-_-_-_-_-_-_-----__- ArtIEfl4
1. Het bestuur bestaat uttiElEEË ----vlJf meerderJarlge
personen, vJaaronder een voorzlttêf, êen secretaris en een
pennJ.ngmeester, dLe door de algernene vergadering worden -bgnOgmd. r-----2. De benoeming van bgstuurslgdgn ggschLe)dt na F,-----------kandÍdaatstelring. Tot het stellen van kandidaten ziJn --bevoegd zowel het bestuur ars vÍJf of meer stemgerecÉtigae
leden.
Ile kandidaatstelllng door het bestuur wordt bfj de ------oproeping voor de vergaderlng medegedeeld. -------Een kandÍdaatstetlLng door vlJf of meer leden moet
sch!! ftelÍJk biJ het bestuur worden l_ngedÍend
KandLdaatsterlÍng staande de vergaderrig rs eveneens
mogelLJk doch slechts na goedkeuring hLervan door een met
ten minste twee derde van de uLtgebrachte geJ-dige stemmen

llïiil:ï",;":g:::i1Ï:_::
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bestuurstld kan te aiEn-EijEe door de atgemene -----v_e'rgaderlng worden ontslagen of geschorst. neá schorsing die nlet bLnnen een door de algemene vergadering vast te sterlen ternlJn wordt gevorgd door een béslul.t tot
ontslag,
eÍndigt door het verloop van dte terrnLJn.
^ EIk bestuurslid
2.
treedt ul_terlÍJk af op de tweedá

JaarlLjkse algemene vergaderLng na zÍJn benoemlng.
3. Treedt een bestuurslid tussentlJds af dan kan het bestuur
een kandLdaat stellen door middel van een desbetreffende -

publlcatie Ln het offLcl.eel orgaan van de verenl-glng. Is vJ-er weken na de publÍcatÍe geen tegenkadidatuur bLJ het secretarLaat LngedÍend dat wordt het kandldaat-bestuurslid
geacht te zÍJn gekozen. Ten mlnste vÍJf stemgerechttgde -leden kunnen een tegenkandldaat stellen, sraarna het -----bestuur verplÍcht Ís blnnen zes weken een algemene
vergadering te doe,n houden welke arsdan door verkl.ezÍng in
de vacaturê voorziet.

4. Het bestuursrLdmaatschap elndLgt

voorts door het eLndtgen

van het lldmaatschap van de verenl,ging.

it;;;;;-;;;;i;;-;;tffi
;f ,";";;;;;";,;;;;-.;;-_
secretaris notulen op die door het bestuur
-------worden

vastgesterd en door de voorzltter en de secretarrs worden
ondertekend. Het oordeel van de voorzLtter omtrent de ---totstandkoml-ng en de Lnhoud van een beslult is nJ.et
besllssend.
2. BU huÍshoudeltJk reglement kunnen nadere regelen
aangaande de vergaderLngen en de besluitvormlng brnnen het
bestuur worden gegêven.
- ArtLkeL Lz
1. Behoudens de beperkl.ng Elglens de statuten Ls het bestuur
belast met het besturen van de verenJ.ging.
2. rndÍen het aantal bestuursleden benedén vrJr Ís gedaald,
bltJft het bestuur bevoegd. Het is echter verpliónt zo --spoedl.g_mogelÍjk een algemene vergadering te Éeleggen
waarÍn de voorzlenÍng J.n de open plaats of de openplaatsen aan de orde komt
3. Het bestuur l-s _bevoegd onder zÍjn verantwoordelJ.Jkheid --bepaalde onderderen van zíJn taak te doen uitvoeien door 'commissies dle door het bestuur worden benoemd.
4. Het bestuur ís, mits met goedkeurlng van de algemene
vergaderÍ.ng, bevoegd tot het sruiten van overeènkornsten -tot het kopen, vervreemden of bezwaren van ---het sluJ.ten van overeenkomsten waarbiJ
leglstergo€deren,
de verenlgtng zrch ats borg of hoofdelljk medeschuldenaár
verbLndt, zÍch voor een derde sterk maaÉt of zLch tot ---zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
op het ontbreken van de,ze goedkeurlng kan door en tegen --

derden beroep worden gedaan.
5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergaderlng voor besluiten tot: -------:-----I. onvermÍnderd het bepaalde onder rr het aangaan van ------rechtshandelJ-ngen en het verrÍchten van iniesterlngen, een
de algemene vergaderÍng vast te stêIren bedraó t" --9*"
boven gaande;

II. a. het aangaan van overeenkornsten, waarbÍJ aan de
verenlglng een bankkrediet wordt verleendi
b. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder nÍet Ls begrepen -het gebruÍk maken van een aan de verenigLng verleend bankkredlet;
c. het aangaan van dadÍngeni -----d. het optreden ln rechte, waaronder begrepen het voeren
van arbltrale procedures, doch met uLtzonderlng van -het nemen van conEiervatoire maatregelen en van het --nenen van dÍe rechtsmaatregelen, dle geen uÍtstel.
kunnen lÍJden;
Op het ontbreken van deze goedkeurLng kan door en tegen -derden gêen beroep worden gedaan.
6. onvernLnderd het 1n de laatste volzln van lÍd 4 bepaarde $tordt de vereniging l-n en bulten rechte vertegenwoordl_gd:
a. hetzLJ door het bestuur;
b. hetzLJ door de voorzÍttert
c. hetzl.J door ttree andere bestuursleden.
7. Het bestuur is verplLcht de verenLgLng, het bepaalde in de
leden 1 tot en met 6 van dit artl.kel alsmede etke
wl,JzÍglng hJ-ervan, te doen ÍnschrlJven ln het verenlgLngsregLster dat wordt gehouden bLJ de Ín het tweede IÍd van -

___:::1ï1_:_::ï"ffï""áH.c'Ji,"ï
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1. Het vereniglngsJaar (Uoet<Jáailióopt van een JunÍ -----:--tot en met eenendertLg mel..
2. Het bestuur is verpllcht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanlge aantekenlngen te houden dat daaruLt te
allen ttJde haar rechten en verprichtÍngen kunnen worden gekend
3. Het bestuur brengt op de JaarrÍJkse algemene vergaderÍng ,
uÍt e,n doet, onder overlegging van een --ztJn Jaanrerslag
balans
en een staat van baten en lasten, réÉentng en ----verantwoordÍng over zLjn l-n het afgeJ.open boekJaar gevoerd
bestuur. Na afroop van de termLjn waarÉÍnnen vórgenó deze
statuten de Jaarlljkse alge,nene vergaderlng moet worden -ge.houden, kan Íeder rLd deze rekeníng en vérantwoordlng ln
rechte van het bestuur vorderen. -----4- op de JaarrLJkse algemene vêrgaderíng
legt het bestuur --zJ.Jn begrotingsontwerp voor trèt daarópvolgenae -----verenlgíngsjaar voor.
5- De JaarllJksg algemene vergaderlng benoemt JaarliJks uit de stengerechtlgde reden een kascórnrnLssLe wán tenminste -twee leden, dÍe geen deel mogen ultmaken van het bestuur.
De conmÍssie onderzoekt de rekening en verantwoordlng van
het bèstuur en_brengt aan de algeméne vergadering versrag
van haar bevÍndrngen uÍt. Het béstuur ls íerplrcht aan de

corunlssie alle door haar gewenste tnlÍchtÍngen te -------verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te

vertonen en ínzage van de boeken en bescheiden der
verenigLng te geven.
6. De last van de commÍssle kan te allen tÍJde door de -----algemene vergaderJ.ng worden herroepen, doch slechts door de benoemLng van een andere kascommissÍe.
7. Het bestuur ls verpLicht de bescheiden bedoeld ln de leden
-

--3-ï-1:-li3l-l::ï#A*iË"íËi;";;il;;-:: - ::::: ::: :::::::

---1. Àan de algemene vergadeiïffi
ln de vereniglng alle -bevoegdheden toe dÍe nLet door de wet of de statuten aan het bestuur ziJn opgedragen.
2- Bínnen zes maanden na afloop van het verenÍgÍngsJaar
(boekJaar) wordt een JaarlÍ.Jkse algemene veigaáeilng ----gehouden. De datum van deze vergadering dLent ten rninste vÍer weken tevoren Ín het offlcLeel orgaan van de
verenÍgÍng bekend te worden gernaakt.
In de JaarlfJkse algemene vergadertng komen gnder mee,r aan
de orde:
a. de vaststelllng van de notulen van de vorl_ge algemene vergaderlng.
b. het Jaarverslag e,n de rekenÍng en verantwoordlng
bedoeld in artLkel 18 met het verslag van de alóaar --bedoelde commÍssl_ei
c. verkiezÍng van het bestuuri
d. de verkÍezlng van de kascomrnLssiei
e. voorgtelren van het bestuur of de leden, aangekondl.gd b1J de oproeptng voor de vergaderl.ng;
f-_ de vaststelll-ng van de begrotÍng voor het volgende
vereniglngsJaar.
3. Andere al.gemene vergaderlngen worden gehouden zo dLkwiJls
het bestuur of de JaarríJkse algemene-vergaderl-ng dit ---wenselLJk oordelen.
4. voorts ls het bestuur op schrÍfterijk verzoek van ten
mÍnste een zodallg aantaL leden als bevoegd J.s tot het --ultbrengen van éénltLende gedeerte der stémnen verplÍcht tot Fet bÍjeenroepen van eèn argenene vergaderrng óp een termtJn
van niet langer dan vr.ei weken. rádten aán iret
verzoek binnen veertlen dagen geen gevolg wordt gegeven,--kunnen de verzoekers zetf Èot áre ul5eenioepÍ.ng óvérgaan
door oproeplng overeenkomsttg arttkeÍ 2a of-bÍj -___:_____advertentÍe in tenminste een te Àmsterdam veer gete,zen --dagblad, met inachtnemíng van de in artike]- 24 rta r
'
_ _ _e::::l::_::"'r'
--- Arttkel 2O
1. Toegang tot de argemenGSàEFr.ng
hebben
leden van
de vereniging en aIIe donatèurs. -_______ arre

2. Over toelatl.ng van andere dan de Ín lLd 1 bedoelde ------Bersonen besllst de algemene vergaderlng.
3. Ieder geeloon Ild van de verentging dat nÍet geschorst is,

4.

heeft één stem

Een gewoon J.Ld kan zJ.Jn stem nLet door een daartoe
gemachtÍgd ander lÍd doen uLtbrengen.

-------

_:::::_::::_:::_::
--::::::::::-::::1. De algemene vergadertngEGffi geJ.eid door de voorzltter
van de vereniglng of zLJn plaatsvetÍranger. Ontbreken de -voorzltter en zJ.Jn plaatsvervanger, dan treedt één der --andere bestuursleden, door het bestuur aan te wiJzen, als
voorzitter op. tfordt ook op deze wlJze niet ln het
voorzl,ttersctrap voorzien, dan voorzÍet de vergaderLng
daarln zelve.
2. van tret verhandelde Ln elke algemene vergaderíng maakt de
secretarls, of, blJ dÍens afwezlgheÍd, een andere door de
voorzÍtter daartoe aange$rezen persoon notulen. Daze
notulen worden door de algemenê vergadering goedgekeurd.
De Ínhoud van de notulen wordt ter kennÍs van de Leden ---
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geldig indl,en het aantal
sterngere,chttgde leden dat bÍj de
--

_

_

_
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opening aanvíezíg Ís ten -r-minste een derde bedraagt van het aantaL stemgerechtlgde -,-Fleden.
Gaat een argemene vergaderlng wegens onvoldoende opkomst niet
door dan zal een tweede algemene vergaderLng ín erk gevar --gerdtg zíJn lndLen hierLn niets anders wordt behandeÍd dan -hetgeen op de agenda van de oorspronkeltJke vergadertng ----uitdrukkeliJk was vermetd.
Tussen de tÍJdstÍppen van de oorspronketÍjke vergaderÍng en
de tweede vergaderlng moeten ten mr-nste vèertÍ-en dagen :----- lÍggen.

:::::-:::-

1- Het ter argemene vergaGiffr-Elesproken oordeel --_-__-_l__
de voorzltter dat door de vergaderÍng een besluÍt Ls van
genomen
Ís beslÍssend. Hetzerfde geldt voór de Ínhoud van éen
genomen besluit voorzover gestend werd over een nLet ---schrLfteltJk vastgele.gd voorstel.
_ lfordt
2ec'hter onmLddelrg* na het ultspreken van het in het
eerste l.ld bedoeld oordeel de Juisthèid daarvan betwtst,
dan vÍndt een nl'euwe stemmJ_ng trlaats wanneer de ----meerderheÍd der vergadering of, lndLen de oorspronkeliJke
stemmÍng nÍet hoofdeliJk gesch!.edde, een stengárechtlgáe aanwezige dít verlangt. Door deze nl.euwe stemitng
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkellJÉe

stemrning.

3' voorzover de statuten of de wet niet anders beparen,
worden aIle beslulten van-de algemêne vergaderirg járro.en
met vorstrekte meerdertreld van de uitgebráchte
4- rndÍen btJ een verkÍezr.ng van personen nremand de
"i"Ë^"rr.
-------voretrektè meerderheid néeft vèr*ietèn vrnden
herstemmÍngen praate totdat hetziJ éen persoon de
volstrekte meerderheLd heeft verkiegen,
hetzll trr.""r, twee
per'sonen is gestemd en de stemmen slaken. BtJ gemelde
herstemnlngen wordt telkens gestemd tussen de personên op
wle bÍJ de voorafgaande sternitng Ls gesterd,
e"errwèi
uÍtgezonderd de persoon, op wÍe br-J áe voorafgaande
stemmLng het gerÍngste aantal stemáen ts uttgËuraótrt
rs blJ dte voorafgaande stemmlng het gerJ.ngsfe
stenmen op meer dan een persoon uítgeËrachr, dan
".rriár --door herstemming tussen áeze p.rsonétt uitgemaar<t woidt
óp-wre -van deze personen blJ de nieuwe stemmLng geen sterunen
neer
kunnen worden uitgebiacht.

rngeval-biJ-een-stemmlng tussen twee personen de stemmen
staken besllst het lot wl-e van beiden i.s gekozen.
::------ 5. Blanco stennen-en ongeldLge stemrnen worden besctrouwd ars nÍet te zlJn uÍtgebrácht.
Àls ongeldl.ge stemnen worden aangemerkt stembÍlJetten dÍe:

ê.
b.
9.
de.
f-

6-

zÍJn ondertekendi

onleesbaar zLJn;
een persoon nl,et dutdeliJk aanwiJzen;
de naarn bevatten van een persoon dr.e zich nÍet
verkiesbaar heeft gesteldl
voor Íedere verkiesbare plaats meer dan een naam

bevatteni ------

meêr bevatten dan een dulderlJke aanwÍJzlng van de
pêrsoon dLe is bedoeld. ___-_:
over personen wordt schrÍfterrJk met gesloten stembrlefJes
gestemd, over zaken mondelÍng, tenzrJ-de voorzitter
of de
argemene vergaderrng een ecniirteuJËe stemmr.ng nodig

achten.

- rndlen de stemmen staken over een voorstel nLet rakende -van personen, dan Ls tret vàr*rorpen.
. ::Ikl::1lg
uIJen êènstemmJ-g besruÍt van arle gewone ledèn, ook ar zÍJn
deze nLet 1n een vergaderrng bÍjéerr, *rt= met voorkennis van het bestuur genomen, rreért áe"eírae
kracht ars een --beslult van de algemene vergadering. _:____
9' Zolang l-n een argémene vergáderlng-arre geerone reden
aanwezlg zÍJn. kunnen gerdÍge nesÍurien roraen genomen,
mits met arg.emene stemmen, omtrent
arre aan de orde
komende onderwerpen - dus mede een voorstel
__-statutenwlJzigÍng of tot ontbÍndÍng - óo* ar.tot
heeft geen -oproepLng plaatsgehad of is deze niet óp aá *roorg"séhreven
wiJze geschÍed of ts enrg ander
het -""à"="nirri omtrónt
7

oproepen en houden van vergaderlngen of een daarmee
verband houdende formatÍteit nÍet ln acht genomen.
- - - - - sr.reENnosqT{c êÍ,cs!.tEnr ysncApsFixc

::::::::
_
--- ArtÍkel 24
1. Ile argemene vergaderingeffiEiEiibr.Jeengeroepen door het bestuur, onvermLnderd het bepaalde rn ait*er rg rra 4. De
oproepíng geschJ.edt sctrrÍftelLJk aan de adressen der leden
volgens het redenreglster bedoeld ln artÍkel z rid 5. Ile -

termLJn voor de oproepÍng bedraagt tenmtnste veertlen
BÍJ de,oproeping worden de te behandelen onderwerpen

dagen.

2.
___:::i:11:_ll:3:i:::?ïxi"ï'*ir"fr?1:","#"-_T'_11'-_'_'_.__-_

-__-__:

--___@

1. rn de statuten van de verêË@rg-kan geen veranderÍng ---worden getracht dan door een beèrult van een argemene ---vergaderÍng, waartoe is opgeroepen met de medeaéttrrj oat gl9"qr wlJziging van de statuten zar worden voorg.=Ëerd.
2- ziJ dle de oproepÍng tot de argemene vergaderr.ng
ter
behandelÍng van een voorstet tót statuteáwlJztglng hebben
gedaan, moeten tenmÍnste vÍJf dagen vóór de-veigaáertng -een afechrLft van dat voorstel, waarln de voorgédr.ger. --wlJzlging woordelíjk íe opgenomen, op een daartoe
geschÍkte praats voor de rèden ter Íirzage leggen tot na -gfloop van de_dag waarop de vergaderÍng word[-gehouden.
BovendLen wordt een afschrlft aÍs hierioor bedóerd aan
--alle leden toegezonden.
3- Een besruÍt toÈ statutenwLJzigJ.ng behoeft tenminste -----twee/derde van de gerdtg uitgéuráchte ste,mmen, Ln een
vergadering waarÍn tenminste eenr/derde van het aantal
stemgerechtlgde leden tegenwoordlg J.s. rs nr.et eànláerae van dl.t aantar tegenwoordlg, dan óordt bLnnen vier
weken daarna een tweede vergaderLng bÍJeengeroepen en gehouden,
waarÍn over het voorster zoals aát rá de iórrga ::_:__
vergaderLng aan'de orde Ís geweest, ongeacht
het aantar -tegenwoordlge reden, kan woiden beslotËn, nrtts
met een --meerderhel.dvantenminstetwee/derdevandege1dJ.g
4-

uLtgebrachte stemmen.
Een statutenwÍJzigLng treedt nl-et Ln werktng dan nadat
--hÍervan een notariëré akte is opgema.r.i.
Tot het doe,n ----

---:::1il5]-:""deakteísÍederLéstuursll.dbevo"gà.
--- oNTqrNprNc
r. rle verenÍglng kan wordeï-óïEoïdén door een besruit van de
algemene vergadering.
Het bepaalde in de reden l. 2 en 3 van het voorgaande
artikel is van overeenkomstlge toepasstng.
2. BLJ ontblnding zar de vereffËnr"ó-i"""tt"a"r,
door een of meer vereffenaars, aangewezen doór-de algemene
-----

r',+ó
g.

I

(,.

"ft

vergaderlng.

s.

y:.?ffenlg_ vervatt aan desenen dÍe ten
f:,:":19
:*dp_T
tlJde van her
besrult tot onfblndr.ns rià *IiË;.1"ËË;
::'i_
gerÍJk deer. Brj rrÀl ËesruÍr tor
!lp:"-onrvansr
"pl ooÉ een anaerá besternmlng aan het -_
gntbÍndl-ng kan echtei
batíg ealdo worden gegeven.

2.

mas niet rn strÍJd zÍJn ;;-;;
::: n:*h::*rlll
l:g_r"Tenr
waar dre seén
dwÍnsená
rechr u""ài, "i;;';"ï=à.'I
IiIl.llI

1

.

rn hat

*ril;ïi;i;il-;jffi"-;;;;*J;Ëd ;;";-_

gebracht dan door èen bésruÍt van aË-àrge.ene
vergaderrng,
waartoe r's opgeroepen met de nededeiÍng-dat
araÀái-wrJztgtng van het ÉulshouderlJk ;Àói;;""t zar worden
voorgesteld.
2' zlJ die de oproepÍng tot de_argemene vergadering
behandelÍng van een voorgtet tói ,rij"igrrrg van hetter
huÍshouderrlt regrement
lebben gedaàn, moetên ten mrnste vlJf dagen vooT áe vergaderJ.ng
van dat
voorster, waarin de voórgedralen-Ë;-#á"hrift
wrJzigr.ng
opgenomen, pp een daartoe geschÍkte praats ""à.d"irjn Ís _
de leden ter Ínzase teggen tor na airoop ,raÀ áà a"g voor
G;;d
d; __-__
vergaderJ-ng wordt gehouden. Bovendien worát
een
àrÀàhrlft,
als hl'ervoor bedoeÍd, aan arre reden toegezonden.
3. Een besluít tot
het hulshoudeltJk regrement
lrjzígint van .r"r,
behoeft ten mínste-twée/áerde
àË-iitgeurachte Ëtemmen,
vergadertng waaiin ten mLnste
1l
:"l
een/derde van het ___
aantal stemgerecrritgae leden tegenr,ràoràrg
r".
rs nÍet een,/derde ván dÍt aantal tegenwoorcrrg
binnen vLer weken aaarná een tweede vergaderingdan wordt __
bLJeengeroepel en gehouden,
over het voorstel zoars
dat ín de vórig".né.gááérrrrgwaarLn
aan
de-óiàe
rs geweest,
ongeacht het^aantar tegenwoórdige reàén. kan
worden -----besroten' mÍts met eéÀ-mËeraerrróra .rà" ten mÍnste
twee / __
derde van de geldLg uftjètrachte

chr

ift

fs mt3, iotáris, bekend "te*rerr.
.1ii,1t op!àmaat<t, is verreden
te
-___-__
aan het1hoofd dezei-akte gerneld.

De comparant
AI(TE
ÏAlRvAN
<ratum

Bussum

x",ilffi::l5ïlÏnËI",xi:"*":l*i:";:1.s".8"il3ËËi._
.u"'
kennÍsgenomen en op vorredlte voorrezing
geen prr.Js

op de

T:l!- :

te -----,

stellen.
1 vervolgens r.s deze akte na_beperkte voorrezr.ng
pnparant en rniJ, notaris, onderiek"rà. -:__-_-_ door de _--

