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No. 37548                                      d.d. 29 februari 2012   60123/AW  

  

    

STATUTENWIJZIGING VERENIGING  

Saab 96 Vereniging Noord-Nederland  

  

    

Heden, negen en twintig februari tweeduizend twaalf, verscheen voor mij,  ---------  

meester Engbert Linde, notaris, gevestigd in de gemeente Hardenberg,  -------------  

kantoorhoudende te Dedemsvaart: ---------------------------------------------------------  

de heer Paulus Gerardus Jozef Werner, geboren te Avereest op zeven en  --------  

twintig september negentienhonderd drie en zestig, welke persoon zich heeft  ------  

geïdentificeerd met een identiteitskaart, nummer IU0L2JH94, wonende 7926  ------  

TT Kerkenveld, gemeente De Wolden, Braambergerweg 4, gehuwd met  -----------  

mevrouw Eleonora Anna Margaretha Maria Peters; -------------------------------------  

ten deze handelende: -------------------------------------------------------------------------  

a. voor zich, ----------------------------------------------------------------------------------  

b. als schriftelijk gevolmachtigde ingevolge een aan deze akte vast te hechten ----  

onderhandse volmacht van: -------------------------------------------------------------  

 mevrouw Catharina Martha van Bergen, geboren te Eenrum op drie  ---------  

september negentienhonderd twee en zestig, welke persoon zich heeft  ----------  

geïdentificeerd met een identiteitskaart, nummer IXFBFHHR9, wonende  ------  

9781 HA Bedum, Grotestraat 11, gehuwd met de heer Jan Hendrik Dinkela; ---  

 van welke volmacht mij, notaris, genoegzaam is gebleken, ------------------------  

welke genoemde personen ten deze handelen als voorzitter en als secretaris van  

de vereniging: Saab 96 Vereniging Noord-Nederland, gevestigd te Groningen,  ----  

en als zodanig ten deze die vereniging ingevolge het bepaalde in de statuten  -------  

rechtsgeldig vertegenwoordigend. ----------------------------------------------------------  

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde, dat in de algemene  ---------------  

ledenvergadering van de vereniging gehouden te Vries, gemeente Tynaarlo, op  ----  

tien januari tweeduizend twaalf (10-01-2012) en vervolgens in een tweede  ---------  

vergadering eveneens gehouden te Vries, gemeente Tynaarlo, op zeven februari  ---  

tweeduizend twaalf (07-02-2012) rechtsgeldig is besloten de statuten van de  -------  

vereniging te wijzigen zoals hierna bepaald. ----------------------------------------------  

Van de notulen van gemelde vergaderingen zal een uittreksel aan deze akte  --------  

worden vastgehecht. --------------------------------------------------------------------------  

Vervolgens verklaarde, de comparant, handelend als gemeld, dat artikel 1 van -----  

de statuten zal worden gewijzigd als volgt: -----------------------------------------------  

"De vereniging draagt de naam: "Saab Classics Vereniging Nederland".  ----------  

Zij is gevestigd te Groningen." --------------------------------------------------------------  

De rest van de statuten blijf ongewijzigd, zodat deze na statutenwijziging  ----------  

luiden als volgt: -------------------------------------------------------------------------------  

http://www.tynaarlo.nl/
http://www.tynaarlo.nl/
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STATUTEN -----------------------------------------------------------------------------------  

Naam en Zetel ---------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 1 ----------------------------------------------------------------------------------------  

De vereniging draagt de naam: "Saab Classics Vereniging Nederland".  -----------  

Zij is gevestigd te Groningen.  --------------------------------------------------------------  

Doel ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 2 ----------------------------------------------------------------------------------------  

Het doel van de vereniging is:  --------------------------------------------------------------  

De leden in staat te stellen zo lang als mogelijk is, in SAAB modellen  --------------  

(genoemd in artikel 12 van het huishoudelijk reglement), welke in het bezit zijn  

van de leden van de vereniging, op een verkeersveilige manier te gebruiken. -------  

De vereniging tracht dit doel te bereiken door het bundelen van de werkkracht,  ---  

de inzichten en creativiteit van de leden. --------------------------------------------------  

Duur --------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 3 ----------------------------------------------------------------------------------------  

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.  --------------------------------------  

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.  ----------------------------------------------  

Het eerste boekjaar ving aan op een januari negentienhonderd tachtig. ---------------  

Lidmaatschap ----------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 4.1 --------------------------------------------------------------------------------------  

De vereniging bestaat uit leden en ereleden. ----------------------------------------------  

Artikel 4.2 --------------------------------------------------------------------------------------  

Ereleden zijn zij, die zich voor het doel van de vereniging bijzonder  ----------------  

verdienstelijk hebben gemaakt. -------------------------------------------------------------  

Artikel 4.3 --------------------------------------------------------------------------------------  

Leden van de vereniging kunnen slechts zijn natuurlijke personen, die bij de  ------  

aanvang van het boekjaar de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en die  -------  

eigenaar zijn van een SAAB of affiniteit daarmee hebben, zoals genoemd in  -------  

artikel 4 van het huishoudelijk reglement.  ------------------------------------------------  

Artikel 4.4 --------------------------------------------------------------------------------------  

Degenen die lid willen worden van de vereniging dienen zich schriftelijk bij  -------  

het secretariaat of via de website van de vereniging aan te melden. -------------------  

Artikel 4.5 --------------------------------------------------------------------------------------  

Het bestuur beslist of een kandidaat al of niet als lid wordt toegelaten. Bij niet  ----  

toelating kan de algemene ledenvergadering alsnog besluiten tot toelating.  ---------  

Artikel 4.6 --------------------------------------------------------------------------------------  

Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene  ----------------------  

ledenvergadering benoemd met tenminste drie/vierde van het aantal  ----------------  

uitgebrachte geldige stemmen. --------------------------------------------------------------  

Artikel 4.7 --------------------------------------------------------------------------------------  

Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en de contactgegevens van  ---  

alle leden zijn opgenomen. ------------------------------------------------------------------  
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Beëindiging lidmaatschap -------------------------------------------------------------------  

Artikel 5.1 --------------------------------------------------------------------------------------  

Het lidmaatschap eindigt:  -------------------------------------------------------------------  

- door het overlijden van een lid; ---------------------------------------------------------  

- door opzegging door het lid; ------------------------------------------------------------  

- door opzegging namens de vereniging;------------------------------------------------  

- door ontzetting. ---------------------------------------------------------------------------  

Artikel 5.2 --------------------------------------------------------------------------------------  

Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden tegen het  ----  

eind van een kalenderjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving of  ----  

via een e-mailbericht, welke vóór de eerste december in het bezit van de  -----------  

secretaris moet zijn.  --------------------------------------------------------------------------  

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden loopt het lidmaatschap  ------  

door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar. -------------------------------  

Artikel 5.3  -------------------------------------------------------------------------------------  

Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan te allen tijde en  -------  

zonder inachtneming van een opzegtermijn geschieden door het bestuur  ------------  

wanneer het lid, na daartoe bij herhaling door het bestuur schriftelijk te zijn  -------  

aangemaand, niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de  -------------  

vereniging heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te  ------------  

voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het  --------------  

lidmaatschap gesteld mogen worden.  -----------------------------------------------------  

Artikel 5.4  -------------------------------------------------------------------------------------  

Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een  ------  

lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging  

of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door  -----  

het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met  

opgaaf van redenen, in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een  ----------  

maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene  -------  

vergadering. Gedurende de beroepstermijnen en hangende het onderzoek is het  ---  

lid geschorst.  ----------------------------------------------------------------------------------  

Geldmiddelen ----------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 6.1  -------------------------------------------------------------------------------------  

De geldmiddelen der vereniging worden verkregen uit de contributies van de  ------  

leden, uit subsidies, uit eventuele verkrijgingen ingevolge schenkingen,  ------------  

erfstellingen of legaten, alsmede uit eventuele andere toevallige baten.  -------------  

Artikel 6.2  -------------------------------------------------------------------------------------  

Ieder lid betaalt contributie, waarvan het bedrag jaarlijks wordt vastgesteld  --------  

door de algemene vergadering.  -------------------------------------------------------------  

Artikel 6.3. -------------------------------------------------------------------------------------  

Ereleden hebben dezelfde rechten als leden, doch zijn voor het leven ----------------  

vrijgesteld van het betalen van contributie. -----------------------------------------------  
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Artikel 6.4. -------------------------------------------------------------------------------------  

Donateurs kunnen zijn zij, die met het doel van de vereniging sympathiseren  ------  

zonder het lidmaatschap te willen verwerven. --------------------------------------------  

Donateurs betalen tenminste een door de Algemene Ledenvergadering vast te  -----  

stellen minimale bijdrage. -------------------------------------------------------------------  

Indien een donateur zijn betaling niet continueert wordt de relatie tussen hem  -----  

en de vereniging geacht te zijn beëindigd.   -----------------------------------------------  

Bestuur -----------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 7.1  -------------------------------------------------------------------------------------  

Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste tien leden.  ----------------------  

Artikel 7.2  -------------------------------------------------------------------------------------  

De bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de leden der  -----------  

vereniging benoemd. -------------------------------------------------------------------------  

Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris,  -----  

penningmeester en een lid algemene zaken, welke bestuursleden meerderjarig  -----  

moeten zijn.  -----------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 7.3  -------------------------------------------------------------------------------------  

De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen en ontslaan.  ----------  

Artikel 7.4  -------------------------------------------------------------------------------------  

Jaarlijks treedt tenminste één bestuurslid af, volgens een door het bestuur op te  ---  

maken rooster. Het bestuur kan besluiten dat meer dan één bestuurslid jaarlijks  ---  

aftreedt. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. --------------------------  

Artikel 7.5  -------------------------------------------------------------------------------------  

Nieuwbenoemde bestuursleden aanvaarden hun functie terstond  na hun  ------------  

benoeming en nemen op het rooster van aftreden de plaats van hun voorganger  ---  

in. De algemene vergadering kan voor de aanvaarding echter een ander tijdstip  ---  

vaststellen.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 7.6  -------------------------------------------------------------------------------------  

De schorsing van een bestuurslid, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt  ----  

door ontslag, eindigt door verloop van die termijn.  -------------------------------------  

Artikel 7.7  -------------------------------------------------------------------------------------  

Bij ontstentenis van de voorzitter wordt zijn taak waargenomen door de  ------------  

vicevoorzitter. Bij andere tussentijdse vacatures in het bestuur wordt binnen  -------  

twee maanden een algemene ledenvergadering gehouden ter vervulling  -------------  

daarvan, tenzij het bestuur besluit met de vervulling te wachten tot de eerste  -------  

algemene vergadering.  ----------------------------------------------------------------------  

Artikel 7.8 --------------------------------------------------------------------------------------  

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

Werkgroepen/Commissies -------------------------------------------------------------------  

Artikel 8.1  -------------------------------------------------------------------------------------  

Onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid kan het bestuur zich ter  -------------  

uitvoering van zijn taak doen bijstaan door werkgroepen of commissies, welke  ----  
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door het bestuur worden benoemd.  --------------------------------------------------------  

Artikel 8.2  -------------------------------------------------------------------------------------  

De samenstelling van de werkgroepen en/of commissies worden door het  ----------  

bestuur aan de algemene vergadering bekend gemaakt.  --------------------------------  

Vertegenwoordiging --------------------------------------------------------------------------  

Artikel 9.1  -------------------------------------------------------------------------------------  

Het bestuur is belast met het besturen der vereniging. De voorzitter en de  ----------  

secretaris gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te  ------------  

vertegenwoordigen.  --------------------------------------------------------------------------  

Artikel 9.2  -------------------------------------------------------------------------------------  

Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de  -------------  

voorzitter en penningmeester voldoende.  -------------------------------------------------  

Artikel 9.3  -------------------------------------------------------------------------------------  

Voor het aangaan van geldleningen, alsmede van het kopen en vervreemden,  ------  

bezwaren, of verhuren van onroerende goederen, en het aangaan van ----------------  

overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk  -------------------  

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot  --------------  

zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur  -----  

de goedkeuring van de algemene vergadering.  -------------------------------------------  

Artikel 9.4. -------------------------------------------------------------------------------------  

Het bestuur behoeft eveneens de machtiging van de algemene  ------------------------  

ledenvergadering voor handelingen waarvan het bedrag of de waarde de totale  ----  

jaarcontributie te boven gaat. ----------------------------------------------------------------  

Bestuursvergaderingen -----------------------------------------------------------------------  

Artikel 10.1  -----------------------------------------------------------------------------------  

Er worden jaarlijks tenminste zes bestuursvergaderingen gehouden en verder  ------  

zo dikwijls als de voorzitter en drie bestuursleden dit wenselijk achten.  -------------  

Artikel 10.2  -----------------------------------------------------------------------------------  

De voorzitter stelt de agenda vast. Hij is verplicht een bepaald onderwerp op de  

agenda te plaatsen op verzoek van tenminste drie bestuursleden.  ---------------------  

Artikel 10.3  -----------------------------------------------------------------------------------  

Besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van de  ----  

uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste de helft plus één  ------  

van het aantal zitting hebbende bestuursleden aanwezig is. Indien in een  -----------  

bestuursvergadering niet het hiervoor bedoelde aantal bestuursleden aanwezig  ----  

is, kan het bestuur in een ten hoogste twee weken nadien te houden vergadering  

over dezelfde onderwerpen besluiten nemen, ongeacht het aantal bestuursleden,  

mits bij de oproeping tot de vergadering het verloop van de vorige vergadering  ---  

wordt bekend gemaakt.  ----------------------------------------------------------------------  

Artikel 10.4  -----------------------------------------------------------------------------------  

Bij staking van de stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem.  ---------------  

Algemene vergadering -----------------------------------------------------------------------  
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Artikel 11.1  -----------------------------------------------------------------------------------  

Tenminste eenmaal per jaar wordt binnen twee maanden na afloop van het  ---------  

boekjaar een algemene vergadering gehouden. De algemene vergadering kan  ------  

evenwel de gemelde termijn voor ieder jaar afzonderlijk verlengen.  -----------------  

Artikel 11.2  -----------------------------------------------------------------------------------  

Een algemene vergadering wordt voorts gehouden krachtens een besluit van  -------  

het bestuur of op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden.  -----------------------  

Artikel 11.3  -----------------------------------------------------------------------------------  

Ieder lid en erelid heeft toegang tot de algemene vergadering en heeft de  -----------  

bevoegdheid aldaar het woord te voeren en voorstellen te doen.  ----------------------  

Artikel 11.4  -----------------------------------------------------------------------------------  

Ieder lid en erelid heeft één stem. Een stem kan niet door een gemachtigde  --------  

worden uitgebracht.  --------------------------------------------------------------------------  

Artikel 12.1  -----------------------------------------------------------------------------------  

De agenda van de jaarvergadering wordt vastgesteld door het bestuur.  --------------  

Artikel 12.2  -----------------------------------------------------------------------------------  

Op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden is het bestuur verplicht een  -------  

opgegeven punt op de agenda te plaatsen. Het verzoek hiertoe dient tenminste  ----  

tien dagen vóór de algemene vergadering door het bestuur ontvangen te zijn, de  

dag van ontvangst en vergadering niet meegerekend.  -----------------------------------  

Artikel 13  --------------------------------------------------------------------------------------  

De agenda van de jaarvergadering bevat tenminste de volgende punten:  ------------  

- het jaarverslag door het bestuur over het afgelopen jaar; ---------------------------  

- rekening en verantwoording door het bestuur over het gevoerde beleid,  --------  

zoals het afgelopen boekjaar gevoerd; -------------------------------------------------  

- verslag van de bevindingen van de kascommissie; ----------------------------------  

- verkiezingen van bestuursleden; -------------------------------------------------------  

- benoeming van de kascommissie.  -----------------------------------------------------  

Artikel 14.1  -----------------------------------------------------------------------------------  

Op de jaarvergadering brengt het bestuur het jaarverslag uit en doet, onder  ---------  

overlegging van de daartoe noodzakelijke stukken, rekening en verantwoording  

over in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.  -----------------------------------------  

Artikel 14.2  -----------------------------------------------------------------------------------  

De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van  ---  

ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze  

commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en  ----------  

brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist  ----  

het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere kennis, dan kan  -----  

de kascommissie zich laten bijstaan door een deskundige.  -----------------------------  

Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste en ter  -------  

zake dienende inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de  -----------  

waarden te tonen, inzage te geven in de boeken en de bescheiden der  ---------------  
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vereniging te geven.  -------------------------------------------------------------------------  

Artikel 14.3  -----------------------------------------------------------------------------------  

Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening  ---  

en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.  --------------------------------------  

Artikel 15.1  -----------------------------------------------------------------------------------  

Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door middel van een --------------  

schriftelijke, of digitale kennisgeving, welke de leden wordt toegezonden  ----------  

tenminste zeven dagen van tevoren, de dag van oproeping en van de  ----------------  

vergadering niet meegerekend.  -------------------------------------------------------------  

Artikel 15.2  -----------------------------------------------------------------------------------  

De kennisgevingen bevatten de vermelding van tijd en plaats van de te houden  ----  

vergadering, alsmede de agenda.  -----------------------------------------------------------  

Artikel 15.3  -----------------------------------------------------------------------------------  

Indien aan een verzoek als bedoeld in Artikel 11 lid 2 geen gevolg wordt  -----------  

gegeven kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan, op de wijze  ----  

zoals is bepaald in lid 1 van dit artikel. ----------------------------------------------------  

Artikel 16.1  -----------------------------------------------------------------------------------  

Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte  -------  

meerderheid van stemmen, tenzij in de wet of deze statuten anders bepaald is.  -----  

Ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.  ---------------------------  

Artikel 16.2  -----------------------------------------------------------------------------------  

Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de  --------  

algemene vergadering anders besluit.  -----------------------------------------------------  

Artikel 16.3  -----------------------------------------------------------------------------------  

Bij staking van de stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Heeft bij --------  

stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan  -------  

vindt een tweede stemming plaats tussen de twee personen die de meeste  ----------  

stemmen op zich verenigden. Indien bij de tweede stemming de stemmen  ----------  

staken, dan beslist het lot. --------------------------------------------------------------------  

Artikel 16.4 ------------------------------------------------------------------------------------  

De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of  ------  

ontstentenis zal een der andere bestuursleden als leider der vergadering  -------------  

optreden. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 16.5 ------------------------------------------------------------------------------------  

Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of  -------  

door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden. ------  

Statuten en ontbinding -----------------------------------------------------------------------  

Artikel 17.1  -----------------------------------------------------------------------------------  

Besluiten tot wijziging van deze statuten en tot ontbinding van de vereniging  ------  

kunnen slechts worden genomen in een algemene vergadering met tenminste  ------  

drie/vierde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering  ---------  

waarin tenminste één/vierde van de leden aanwezig is.  ---------------------------------  
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Artikel 17.2  -----------------------------------------------------------------------------------  

Oproeping tot een zodanige vergadering geschiedt per brief  of per e-mail of  ------  

via aankondigingen in de Saabbode en op de website, met de mededeling dat  ------  

wijziging van de statuten casu quo dat ontbinding van de vereniging zal  ------------  

worden voorgesteld. De termijn van oproeping tot zodanige vergadering zal  -------  

tenminste tien dagen zijn, de dag van oproeping en van vergadering niet  -----------  

meegerekend. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter  ----------  

behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten een  ----  

afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging(en) woordelijk  -------  

is/zijn opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage  -------  

leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.--------  

Artikel 17.3  -----------------------------------------------------------------------------------  

Is in een zodanige vergadering niet één/vierde deel van het aantal leden  ------------  

aanwezig, dan wordt na deze vergadering een nieuwe vergadering  -------------------  

bijeengeroepen, te houden niet eerder dan veertien dagen en niet later dan twee  ---  

maanden na de eerste. In deze tweede vergadering kunnen besluiten, als in het  ----  

eerste lid van dit Artikel bedoeld, worden genomen met tenminste drie/vierde  -----  

van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige  --------  

leden.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 17.4  -----------------------------------------------------------------------------------  

Statutenwijzigingen treden niet eerder in werking dan nadat hiervan notariële  -----  

akte is opgemaakt.  ---------------------------------------------------------------------------  

Vereffening ------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 18.1  -----------------------------------------------------------------------------------  

Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen,  ------------  

geschiedt de vereffening door het bestuur.  -----------------------------------------------  

Artikel 18.2  -----------------------------------------------------------------------------------  

De bestemming van het batig saldo zal worden vastgesteld bij besluit van de  ------  

algemene vergadering.  ----------------------------------------------------------------------  

Artikel 18.3  -----------------------------------------------------------------------------------  

Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot  ----------------  

vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de -----  

bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. --------  

Huishoudelijk reglement ---------------------------------------------------------------------  

Artikel 19.1 ------------------------------------------------------------------------------------  

Een door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen huishoudelijk  --------------  

reglement geeft, voor zover nodig, nadere regels omtrent lidmaatschap, de  ---------  

introductie, het bedrag der contributies en entreegelden, de werkzaamheden  -------  

van het bestuur, de vergaderingen en alle verdere onderwerpen, waarvan de  -------  

regeling hier gewenst voorkomt.  -----------------------------------------------------------  

Artikel 19.2 ------------------------------------------------------------------------------------  

Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de  ------  
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algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen. ------------------------  

Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken  ----  

van of in strijd zijn met de bepaling van de wet of van de statuten. -------------------  

Aan te hechten stukken ----------------------------------------------------------------------  

Aan deze akte zullen de volgende stukken worden gehecht: ---------------------------  

- volmacht; ----------------------------------------------------------------------------------  

- notulen algemene ledenvergadering; --------------------------------------------------  

- notulen tweede vergadering. ------------------------------------------------------------  

Slot van de akte -------------------------------------------------------------------------------  

De comparant is mij, notaris, bekend. ------------------------------------------------------  

WAARVAN AKTE, in minuut is verleden te Dedemsvaart, gemeente  --------------  

Hardenberg, op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. -----------------------------  

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant en het  ---------  

geven van een toelichting, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te  ----  

hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te  -----------  

stellen. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing, door de comparant en mij,  --------  

notaris, ondertekend. -------------------------------------------------------------------------  

  

Op de originele akte zijn vervolgens geplaatst de handtekeningen van de 

comparanten en de notaris. 

     

 

 

 UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:  


