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Heden, negentien november tweeduizend en negen, versChijnen VOor mlJ'-

Karen Ár,n" HUpler-Hebben, notaris te Utrecht:-
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t""àï",iiiiJËà;Ë ó" ein, gerdis tot drieéntwintis april tweeduizend-
tien, wonende te 37228N BÍthovên, gemeente De Bilt, Hoflaap 3,--

gehuwd;
ilil;t lda Maria Nelissen, geboren.te Tegelen 9P^Ylfl".idecember
;;=;il;f;ffii!, rijbewijsnulTer: 1t3,?t?11::-^* -
u itó"g"u"n op dertien ju n i tweed u ize nd zeve n 1: P""?ll 9:199*1":*
uiifri""n december t*óeOuizend dertien,.wonSnde te 3722 BL Bilthoven,-

gámeente De Bilt, Overbosla^n1?, gehuwd;
9 g l l l g Ë l l t v  

l J g  l J l l l r  v ' v v i v v e r s s "  '

te dèzen harrdelend als hierna gemeld'
De comparanten verklaren:

en - met ingang van de o"g n, heden - vast te ste||en als vo|gt:-

STATUTEII
PRE.AMBIJLE
bffiï-u"*"gingisonitstaannadetweede19ret!3or]?q'l^ï.?'']l^?^"
g ót diágO o I' v? Í'r o Jzá"ne*eg i n g, Abbé P ierre' sta rtte' 

:J*"* 9:1Ï:13:l
#i'Ëïï;"Ë ;;;;;áikoóên van afsedankte spullen om zodoende-

r ^ l - t ^ - ^ h  i ^  E . ^ n l z r i i l u

ïiil; JI Ë;is;ld;;;"id tá ignggn"n.ygol d_e vete daklozen in Frankrijk.
Oe org;nisatie kènt thans wereldwijd v.estigi1qe1,
De eerste llmmaus-vestiging in Nederland dateert uit het jaar

n 
" 
gá n t È n hr o n d e rd 

" 
n teui né n ze sti g' e1 m a u s ltt 

e-{ei 
3 *. I*

;;ffi;ii.;'Ë;;"rijwittiserssroepen. Deze groepen bewaren alle hun-

- dat de algemene vergadqring van de statutair te gemeente De Bilt-

gevestiEld" u"i"nigini met uóleOig" rechtsbevoegd heid : Vereniqinq-

Emmaurs BilthovËn,"met adres. tà Bilthoven, J ulianalaa n 27 (37 22 GD\'

in gesch reu"n FÉElirande lsreg ister ond er n um me r: 40480 17 6, oP_-

negen november tweeduizend en negen heeft besloten tot de-

onderhzrvige statutenwijziging ;
- dat de erlgemenu u"tg""deiing _voorts heeft besloten de comparanten aan

t,e wijzen om deze akte te verlijden;
-da tvandegeme|debes lu i tenvandea lgemenevergader in

ffit uit een aan deze akte gehecht geschrtft'

De comparanten, handelend alJvermeld-, verklaren voorts' ter uitvoering-

van voormerlde besluiten, de statuten van de vereniging algeheel te wijzigen
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eigen zelfstandigheid maar onderschrijven wel de Emmaus idealen , zoals-
geformuleerd in het Universeel Manífest van de Association Emmaus-
Internation2l.

ln het jaar negentienhonderd vierentachtig is de Vereniging Emmaus-
Bilthoven opgericht..ln Bilthoven is gekozón voor een viilwÍligers-
organisatie, waarin iedere vrijwilliger een eigen taak krijgt snlng6s_
verantwoordelijk is voor een goede gang van zaken. De vorm waarvoor-
Emmaus Bilthoven heeft gekozen is die van een kringloopbedrijf waar-
verkregen goederen, .1oals kleding, boeken, meubelJen oergeÍ;re een_
nieuwe kans krijgen. Uit de verkoop houdt Emmaus Bilthovei gáld over. Dit
geld wordt besteed aan projecten op het gebied van armoedeblstrijding in_
binnen_ en buitenland._

1 De vereniging draagt de naam: vere4jiqinq Emmaus Bilthoven
? ̂  P" vereniging is gevestigd te Bilthover

NAAM EN ZETEL
Artikel í.

DOEL

samenleving.
3. De vereniging kent geen winstoogmerlrl.
vERENTGTNGSJAAR_
Artikel 3.-

1' De vereniging heeft ten doel - conform het universeel manifest van de-
Emmausbeweging - en op de wijze ars hiervoor in de pre-ambure nader
is omschreven, zo te handelen dat iedr-.re mens en iedere gemeenschap
kan leven en z)c.h. ontplooien in gelijkwaardigheid en vrijheid, en voorts-
al hetgeen met één of ander rechtstreerks oizijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, ailes in dr: ruimsie zin des woord

2- Voorts wil de vereniging vooral steun verlenen aan projecten met name
in de derde wereld en daardoor de kloof tussen arm en rijk verkleinen en
door het hergebruik van goederen me€|werken aan een duurzame

!f-l uqtgrygingsjaar valt samen met het kalrenderjaa
LTDMAATSCHAP_
MikeLL
1. De vereniging kent:

a. gewone leden;
b. ereleden.
Waar in deze statuten over het lidmaatr;chap respectievelijk leden wordtgesproken, worden daaronder zowel gewone led'en ats ereleden_
verstaan, tenzij het tegendeel blijkt. Alleren gewone leden zijn leden in_
de zin van de wet.

2' Gewone leden z4n zii, die afs zodanig dloor het bestuur zijn toegelaten.-
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Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog-

toi toelating neétuiten. Aan een gewoon lid wordt de kwaliteitseis gesteld

dat deze op het rnoment van aanmelding als lid.reeds als vrijwilliger bij-

de vererriging staat ingeschreven en daarbij gedr.rrende een-

ononderbroken periodé van ten minste drie maanden ten minste één-

dagdeel per week als zodanig werkzaamheden heeft verricht ten-

behoever van de vereniging. Uitsluitend natuurl'ljke personen kunnen-

zich aanmelden als gewoon lid. Natuurlijke personen die door een-

(overheids)instantie áb vrijwilliger bij de verenigi ng worden ge.plaatst,-

Èor"n niet in aanmerking voor een lidmaatschap, tenzij door het-

bestuur anders wordt besloten.
3. Ereledern ziin iii, oÈ wegens hun buitengewone verdiensten jegens de-

vereniging ót itt net kadèr van de doelstelling van de vereniging op-

voorstelvan het bestuur, als zodanig door de algemene vergadering zijn
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benoenrrd.
Leden en ere-leden dienen de Emmaus gedachte zoals hisrveel-4 .

5 .
verwoord in de pre-ambule en in de doelstelling te respecteren'-

Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle-

leden zijn oPgenoffiêo.
De|ede,nzijnverplichtadreswijzigingenonverw'rj ldaanhetbestuur_-
mede te delen.

EINDE VA]{ HET LIDMAATSCHAP. SCHORSING-
AÉikel 5,
1. Het lidnnaatschaP eindigt:

door de dood van het lid;
doclr opzegging door het lid;

c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting-

2. opzegging u"n n"-t lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk-

gáscnï,íoen tegen het einde van het verenigingsjaar ên mêt._--

inachtrreming van een opzeggingstermijn van vier weken, met dien-

verstande dat:
a. eern lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang kan opzeggen--

binrnen één maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot--

onrzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of-

tot sPlitsingi
b. 

""n 
iiO ziin lidmaatschap met onmiddellijke inOanS f11o!t-?99"*

a.
b .

birrnen één maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn-

beperkt of zijn verplichtingen - andere dan de verplichtingen-van-
geldelijke aárd - ziln verzwaard, hem is bekend geworden of_-_-

meoegeoeeld; hefbesluit is alsdan niet op hem van toepassing

3. Opzeglging van het lidmaatschap door de vereniging' een-
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erelid maatschap uitgezonderd, gesch iedt door het bestu ur; opzegg ing_
van een erelidmaatschap geschiedt door de algemene vergaderiió 

-

Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de--
vereisten voor het lidmaatschap te volloen, waÁneer hij zijn--
verplichtingen jegens de vereniging nir:t nakomt, alsook wánneer-
redelijkerwijs van de vereniging niet getvergd kan worden het-*-
lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging als in dit lid bedoe6-
geschiedt met onmiddellijke ingang.-
Het bestuur stelt alle leden onverwijld in kennis indien gebruik is--
gemaakt van het recht een lidmaatschrap namens de véreniging op te-
zeggen,
Tegen een besluit door het bestuur van opzegging staat beroep open bij
de algemene vergadering.--
Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2, doet het lidmaatschap
eindigen op het vroegst toegelaten tijdr;tip, volgende op de datum

alsmede op voorstelvan ten minste tierr gewone leden.-
4' De voorzitter wordt als zodanig door de algemene vergadering in functie

benoemd' Een bestuurder kan tijdelijk nreer dan één functie bétteoen.-

5. ontzetting uithet lidmaatschap geschiedt door de algeme
vergadering. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid Ín__
strijd met de statuten, regrementen of besluiten van de vereniging
handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontát6"ng doet
het lidmaatschap met onmiddelli jke ingang eindigen.-

6. Het bestuur kan besluiten een lid te sctrorsen. fón schorsing dls nisf-
binnen drie maande.n gevolgd wordt dc,or een besluit tot bee'Índiging van
het lidmaatschap, eindigt door het verlclpen van die termijn.---- 

-_ -__

HEÏ BESTUUR-

1- Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven leden. Het-
aantal bestuurders wordt vastgesteld d,oor de algêmene vergadering.-
slechts natuurlijke personen zijn tot berstuurder Éenoembaai. De 

-

benoeming geschiedt door de algemene vergadering uit de gewone__

waartegen was opgezegd.

leden, behoudens het bepaalde in l id 2
Bestuurders mogen geen familie van een andere bestuurde r zqn. onder
familie moet in dit verband worden verstaan:
bloed- en aanvelwanten tot en met de vierde graad, waarbii
samenwoníng wordt gezien als een huwelijk.

2. De algemene vergaderÍng kan besluiten dat eén of meer ysn ds-
bestuurders, doch ten hoogste twee leden buiten de gewone leden_
wordt benoemd

3'KandidatenVoorhetbestuurkunnenwcl rdeng" , t *m
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De overige functies binnen het bestuur worden door de bestuurders in-
onderling overleg verdeeld.

DUUR. EINIDE BESTUURSLIDMAATSCHAP. SCHORSING-
AÉikel 7.-
1. Elke ber;tuurder treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens-

een doo'r het bestuur op te maken rooster van aftreden, met dien-
verstande dat zolang in de vacature van de periodiek aftredende-
bestuurrler niet is voozien en de bestuurder instemt met het voortduren
van zijn bestuurslidmaatschap, hrj in functie blijft tot in zijn opvolging-
wordt voozien. De aftredende bestuurder is terstond onbeperkt-
herbenoembaar. wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd,
neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorgangep ip.-

2. Een bes;tuurder defungeert voorts door:
a
b zijn schriftelijk bedanken;

het reindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging;

c. het'yerlies van het vrije beheer over zijn eigen vermogen;
d. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd; sn-
e. het'verlies van de hoedanigheid op grond waarvan hij is benoemd.-
Bij ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overige bestuurders
met het bestuur belast. Indien een of meer bestuurders ontbrekêr,-
vormen de overgebleven bestuurders of de overgebleven bestuupclsp-
een bevoegd bestuur. In vacatures dient uiterlijk op de eerstvolgen6ls-
algemene vergadering te worden voorzien
Elke bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
ontslagern of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maan6lsn-
gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van-
die termijn

BESLUIWORMING VAN HET BESTUUR.
AÉikel 8.-
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls dit ingevolge de statuten nodig is of de

voozitterr of een andere bestuurder zulks wsnsf.-
2. ln vergadering kunnen slechts besluiten worden genomen indien-

tenminslle de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurder kan zich ter vergadering, mits schriftelijk, door een-
medebestuurder laten vertegenwoordigen. Het bestuur kan ook buiten-
vergadering (schriftelijk) besluiten nemen, mits alle bestuurders zich-
omtrent het desbetreffende voorstel schriftelijk hebben uitgesprokêfl ,-
waaroncler begrepen per elektronische gegevensdragsr.-

3. Alle bestuursbesluiten worden genomen met gewone meerderheid van-
stemmen.

4. van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris
notulen rcpgesteld, die na vaststelling door het bestuur door de voozitter

3.

4.
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en de secretaris worden ondertekend.-
b, Het in de vergadering uitgesproken oordeelvan de voorzitter omtrent de

uitslag van een stemming is beslissencl. Hetzelfde geldt voor de inhoud
Van een genomen besluit, voor zover vrerd gestemd over een nisf-
schriftelijk vastgelegd v6e15fsl.-
Wordt echter onmiddellijk na het uitspr,eken van dit oordeel de juistheid-
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de-
meerderheid van de vergadering of, inrlien de oorspronkelijke stemming
niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde-
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de-
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

BESTUURSTAAK. BEVOEGDHEID EN I]ELONING.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur-
kan als zodanig een of meer van zijn bevoegdheden, mits duidelijk-
omschreven, aan anderen verlenen. Degene die aldus bevoegdheden-
uitoefent, handelt in naam en onder ve,rantwoordelijkheid v3n hsf-
bestuur

2. Erfstellingen mogen slechts worden aetnvaard onder het voorrecht van-
boedelbeschrijving.-
Het bestuur is, mits met goedkeuring I'an de algemene vergadering,-
bevoegd te besluiten tot het aangaan \/an overeenkomsten [el-
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.-
Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten-
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar-
verbindt, zich voor een derde sterk marakt of zich tot zekerheidsstelling-
voor een schuld van een ander verbinrlt.
Het bestuur stelt jaarlijks vóór een door de algemene vergadering te-
bepalen tijdstip een activiteitenplan, met bijbehorende begroting, op en-
legt deze stukken ter goedkeuring aanr de algemene vergadering voor.-
Het bestuur behoeft de voorafgaande machtiging of goedkeuring van de
algemene vergadering voor het aangaan van verplichtingen en/of het-
doen van uitgaven, indien een zodanige verplichting en/of uitgave niet is
opgenomen in een door de algemene vergadering goedgekeurd-
activiteitenplan, als in lid 4 van dit artillel bedoeld, of het bedrag, dat-
voor die verplichting en/of uitgave in het bij dat plan beholsnds-
begroting is opgenomen, overschrijdt.'
Onverminderd het in lid 5 bepaalde karn de algemene vergadering nader
te omschrijven bestuursbesluiten aan haar goedkeuring of machtiging-
ondenruerpen, mits de betrokken beslutiten nauwkeurig omschreven-
schriftelijk aan het bestuur zijn medegedeeld.
Onverminderd het in de leden 5 en 6 bepaalde behoeft het bestuu

3 .

4.

5 .

6 .

7.
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goedkeruring van de algemene vergadering voor besluíten tot.-(i) het aangaan van rechtshandelingen ei net verrichten van-
invresteringen, waarmee meer dan een nader bij huishouàelijt_
reglement vast te steilen bedrag per handering gemoeid is;___(ii) a. het huren, verhuren en op àndere wlze in-gébruik of gensl_

verkrijgen en geven van registergoederen;
b. het aangaan van overeenkómsten, waarbiy aan de vereniging_

een bankkrediet wordt verleend;
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het fsr lsgn_

opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik_
maken van een aan de vereniging verreend bankkredià.

op het ontbreken van deze goedkeuriág lan door en tegen derden geen
beroep worden gedaan.

8' Bestuurders kunnen recht hebben op vergoeding van de door hen in-
^ uitoeferring van hun functie (in redelijkheià) gemáakte kosten-
9. Voor zover op grond van lid g van oii artitáliemáatte kosten aan een_bestuur'der worden vergoed, worden deze inle jaarrekening van de_
.._-v-eIenigingzichtbaargemaaktennadertoegelicÉt
YERTEGEÀIWOORDIGING-
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Artikel í0.
1' De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Voorts kan de-vereniging worden vertegenwoordigd door twee tezamen handelende-

bestuurders.
2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of_

3. Het bestuur zalvan het toekennen van doorlopends-
vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister_

meer bestuurders alsook aan derden, om de vereniging binnen de_grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Hèt bestuur kan voortsbesluiten aan gevolmachtigden een titelte uál"n"n.

van de f(amer van Koophandel.
4. Indien een bestuu.rder een tegenstrijdig belang heeft met de vereniging_

kan hij niettemin de vereniging vertegel*ooto-igen tenzij de algemJne_
v_ergadering daartoe een of meer personen aartrvi,ist.

Artikel í1.
1' Het bestruur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging envan alles, betreffende de werkzaamheàen van de vereniging, naar-d;

eisen diervoortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodánile wijze eenadministratie te voeren en de daartoe behorende boeken, Ulscn'eioen-
e_n. anderc gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te ailen_tijde de r,echten en verplichtingen van d--e veieniging kunnen worden

Hermans & Schuttevaer Notanssen N.V
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Het bestuur brengt op een algemene vr:rgadering binnen zes maanden-

ná afloop van heiveienigingsjaar, behoudens verlenging van deze--

i;Í. door de algemené vêrgadering, zijn jaarverslag uit over de gang

van iaken in de váreniging en over het gevoerde beleid' Het legt slg-

balans en de staat van baten en lasten met een toelichting lsl-
goedkeuring aan de algemene vergadering over. Deze stukken worden

óndertekená door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een-

of meer Van hen, dan wordt daarvan onder opgave Van redenen melding

óemaaft. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke-

Ëestuurders in rechie vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen'-

De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de gewone leden een-

kas-controle comírissie van tenminste twee personen, die geen deel-

mogen uitmaken van het [gsfuLll'-
De commissie onderzoekt de stukken bedoeld in de tweede zin van lid 2

àn brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevin

boekhoudkundige kennis, dan kan de kas-controle commissie, mits met

óáóàl"rring u"i het bestuu r, zich voor rekening van de vereniging door

een deskundige doen bijstaan'--
Het bestuur iJverplicht aan de commi'ssie ten behoeve van haar-

onderzoek alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar-

á".gà*"nst de kas en de waarden te vertonen en de boeken, be---

schéiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadple-

3.

dingen.
4. Vereist het onderzoek van de rekeniing en verantwoording bijzondere-

ging beschikbaar te stellen.
5. Éet-bestuur is verplicht de in de leden 1 en 2 bedoelde boeken,

bescheiden en andere gegevensdragr3rs gedurende zeven jaren te--

bewaren.

AÉikel 12.
l-"rlilks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt

een álgemene verg aderi ng -de voorjaarsvergadering- gehouden

In de vto{aarsvergadering komen onder meer aan de orde:-

a, het jaarversla{en de iekening van het afgelopen verenigingsjaar en

verantwoordi;g als bedoeld iÀ artikel 11 met het verslag van de al-

daar genoemde kas-controlecommissie.
b. de benoeming van de in artikel 1íl genoemde kas-controlecom-

missie voor het lopende verenigingsjaar;
c.
d .

voorziening in eventuele vacatuÍêS,
voorstellen-uan het bestuur of de leden, aangekondigd bij de-

oproeping voor de vergadering--
Jaarlijks, uiteililf één maand voor aanvang van het nieuwe-
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2.

3.

::fl'lgjlgsjagr, wordt een atgemene vergadering _de_na1aa rsvergad erin g_ geh oude-n
I 

O:Tf3*"..rgaOe-ring f,oÀ"n onder meer aan de oEa' ht-'t activiteitenplan met bijbehórende begroting voor het kerngnfls_. verenigingsjaar;

? 
voorzieniÀg in eventuele vacatur"r, -

-c' voorsteilen van het bestuur of de reden, aangekondigd bij de_
^ ̂ , :l,jo^gping voor de vergadering.

-Andere argemene vergadeïing"n Ëoro"n gehouden zo dikwijrs het--bestuur dit wensetijk o-ordeeii: 
--

Yff,i;:;:*:*::'H;:['r'J*ï[k;erzoekvantenmin6
gedeelte van,e eÍonrmo^ ..^--ï, _.. joJ,h"l.r.,Jbrengen van één/tienoe]_sedeette va n de'lg.''n"n, r;,pï;i t"t h;i ##y"ïïffi"$ïTtfafgemr:ne vergadering 

?p éíË;U" van niet ranger dan vier vvgksn.-Indien aan het vezoek binnen u"àrí'"n dSgen geen gevorg ryepflt-=-gegeven, kunnen de verzoekers zerf tot dià orieËnroeïing overgaaÍl_overeenkomstig artikel 1 3.-

Artikel 13.
-1' De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur._

;t"",""J;1ï:i,r" j::.9:1f tlt,:f ,3andeadressenvandereden,vo |s e n s; h er ted e n res ist:: D: ]; il ij;;;#Ëïs' ;ffi : Jïi"ï,, " *;:J]Liasen, 
de das van de opióepins en;Ë;;ïá" u"rs"oerins niet

Deoproepingaanieder| id,diedaarmeeinstemt,t"nff i

iïï:: :l : :f^1 rlï111, 
"n " .*" 

g iá" g 
"zo 

n de n lees b a a rre p rod u ce e rba a r be ri c h t 
" " 

n r, 
"i 

á à r; ;;' ;; ; ;"ï";ï r*;;;;de vereníging bekend is gema;kt_
-2' e'j g" opróeping wordenïe op à" vergadering te behandslsn-

_ ondenuerpen vermeld._
3'Toegangtotdea|gemenevergaderinghebben"leff i

ji.9::_:::,*:luurdérs u" n o" u"àn ig in g.over toertating van anoeie ;;;;';ilï
3 Lg_"IL1g vergaderin g.

ln vergarleringen hebben uitsluitend atfrstemrecht. leder zodanig g"*áon iid f,"leler ge\uoon tid is bevJeiá =Í; ;Ë,schriftelij k daartoe g"macËtigd anderBesluiten worden genomen O,; volstieiuitgebrachte stemmen, tenzij in O"i" ,l

niet geschorste gewone leden_
een stem uitbrengen
cloen uitbrengen qleer ssn__-

2.
meerderheid van de geldig__-
uten anders is bepaald. 

-
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3.

4 .

B|anco stemmen worden beschouwd a|s niette zijn uitgebrachl|^::

lndien de stemmen staken over een andreí voorstel d"n d1ÏÏ115

urn p"ttonen, is het voorstel venrvorpêÍl --------------------

stemming ou", p"lronlnleschiedt schriftelijk tenzij de vergadering-

nàtf rit toï stemming bij acclamatie
rndien bij een nenoËmíns van P:11"i"^i l'.::i:1-1ïï*Ï:il':*" ."_-
ll: :ï $i,:iJ,i"=Jiï ;il:,Ë, f, á'"ï "" 

n twe ed e ste m m i n s (t u s s e n d e_-
ïà-o-tg"ï t"se n ka nd idate n) PP"l-":;;
f""# ""ïJffi i' *iï J ; ffi ;,í.i d e v o l st re kt,e rn êê rd e rh e i d v e rk re s e n, d a n-

v i n d e n he rste m m' * il p i"átt' totd I h"yt t ?:.1 n:::i ::':"::t:iff;
i::ïlff :ï'ilJ:ï'Ë* i#;:' náilí iu'*'e n twee pe rso n e n is g estemd-

enËï;H:,i:l'Ët"ËÀi.n:l-ÍYlï:11".:^':ï::?::i:1":iïffi i=-
de stemmen staken

ïi:i".ffiiil;iï=ii'lË'ï;;!:llÍ*:::^:^lïl?,"J?hï"ii:355;ï:ï;U'#';;;;;ïiËïàit""d'-"Y:lY:::':?:-'111?i1"13*ïllÏi:
:;ï?JfíiË;or;ËHJJ;il;i;s het serinséte aantar sternmen is-

uitgebracht.
ïl'ffi ï'Ëï: "'tt " * d e stemm'l s Tl g:'ii:ïïi^Í 3: t l l- :::H;i : 3 i':1!-,i".H;::J3:ffi iË',Ji:;;"1;;i:Ei":l1::i*'^"ff "*tn1l#l"n-
ï:l ;lJ'Ëï,.Ë;ïii;.;;;;*é 't"r'irns geen stemmen meer kunnen-

worden uitgebracht'-
I nseval bij een steÁmi ns. l"t:n-Y:"- j:^"oo
O"ïitt nei totwie van beiden is gekozern'ffit'

5 Een eenst"'#ià' ËËili"*'rr'à'.sá*91.9]:94::T,::ï': fl|ï,ïi15

á;iid;ï;róàn u'n i: o-9l:oj-o.nkelijke stemmins 
:

3:JJï H,il".; il,"Ë il:;;iti;; d"; Ë;edt éé n d e r a n d e re b estu u rd e rs

door het bestuur uln1" wijzen als voorzitter op. wordt ook op deze-

wijze niet in het voorzifteréchap voor;zien, dan voorziet de vergadering-

b. Een eel lsterrrrrrrv vve'v 'L ' -  '  - -  - iË 
met VOOfkenniS Van het beStUUf-

"" 
n u" tg 

"d 
e ri n g b ij e e n' .r' 9"I' m its,m et Y::l:"j:"^:' ::: Ï: ï";àlï 

" 
t'

genomen, o"r"-ttàé kracht 
"tr ""n 

u"sluit van de algemene vergadering'

6. Het ter alg"me;" vergadering uióàtpnorel-111Oeel van de voorzittêr'-

dat door o" u"igáiárinó ".n-u"rt-uit 
is genomen, is beslissend'-

Hetzelfde geldtïoor dJinnoud van een genomen.besluit, voor zove

gestemd *"'i ouli een niet schriftelijk vàstgelegd voorstel

7. Wordt echter ontiOO"ttijk na n"ï''ttpi"r"i::lt oordeel de juistheid-

daarvanbetwist,danvindteennieuwestemmingplaats' 'ry?nn"'" l9-"=
meerderheid ;;;; vergaderint of, irrdien de oorspronkelijke stemmtng

niet hoofdelijr óf schrittetilt< g"róhi"d.le, een stemgerechtigde-

aa nwezis e o ii 
"" 

tr á"ót Dbo-r deze.l':'u*: :l:lT 
i t s ve rva I le n
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daarin zefve.

b_estuursf eoenOerás1J"_;;,r";JïJlfl nebbenverzochtanoél-nïan:_

3Pjl"]lqn van de notuten.- rg van de vergadering eÀ h;t:' 
-

.opF]jgtvan de notuten.

fH*

2.

3.

notubnsemaakt,gl";"Ëë,i,il'á,ffJJj:t""ïXitewezenpersoon
oe.voorzitter en de secretarË '';:" onrrarfaL^-r ^ 

> vergadeiing_Joà,

V^an hetverhandefde in eltsecre,taris of een áno",. door de u"^.rj,,lg.ï]den door of namens dJ
secre,taris of een ander il;r;;iff,,,,n 

worden door of namens de_
PlYlt s"tr"ki,-o," n" vaststerlin" Í'::jj:T"-" aansewezen persoon

Ëffi :Jïi;tff en',:tÍi:,:ï:lif rg"'+iï",l.',ffi :'f,TÍÍ'JËnotUlern WOrdt ter t< 
- -' vrq'g Yvur uel-l ondertek6

tndienr êêÍr \rarn^r:"_T], 
van de leden gebracht.

f id 3 van deze Ët"t_ 
., ,lr . r,e( ,r raunu-lêtntng.van het bep

Kunnen deoenen ^ïj"j^lty:lrg".k van leïen ffit ;i;
i::ilï;.$:s:,nig:*ï:pffi íËl^Ëï'.[?i::lffi i:;:;ffÉ

,3jïËËf,[ï5*,ï:,.,g:ËË1,itr!::gïidïï"JfJ,"f l"r':'"ï:ïiff .x?ï:3nr:::=
verenigingl! net de doelsteffing van de----._--=-2' De wijir: Jan benoeming van demffi
;5fr#t::,ïï:ï'"=#"Ïj::::::i::rl"'dehopvoorstelvanhet-bestuur door de alóil# Ë!! 

commrssie worden op voorstel van het-
^ in het huishàuo"l4t regtement._tvergadering vastgesiefd 

""ïá.ifái"go3. De projerctcommissi" 
ËgJ #rn

...1xË3;":11ï:ffi J;::;áffi Ë;;k;;ffi:"ïï3,r,,i;."êÍ,---
Artikef 17

Bij een huishoudetijk regfem""
waarvan een nadere regering gewánst woiot geácnt]È:t huishouderijk_
;:tl",ffX,ï3ï"n o"i"iin"sËiï!""tt"n, die in strijd zryn met de wet or

Het in de voeénOg twê artikelen O"
I#"ï:fr,:lTïIï ""f""inó oÈ n"t u""i.i";r;;'; wuz,sen van een

2.

Artiket í&
1.  ln  de  erIn de statuten u"n,g: vereniging t

;::i:k':i::1"::::ï:lr"',:ïi:ïí:iq:Ëiï'J'ï:*aderins,-

,ffi ffir:ff iïeva€Í NotaÍiss€n N v
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2.

3.

renminste viif dasen voor de ?19:i:l:"^ï^:19,1?:i'Ï*fi:1,i]: 
*15

van het voorstelwaarrrr (rs vvvrY--'iËiÈátiuoór 
de leden ter inzage-

opgenomen' op ?"n -d?.11or"^g^"-ïn'*^rr,r. de verqactering wordt ge--opgenomel'-lp^?"n .,aartvs vvevr"';;ró 
J" vergadering wordt $e--

tJÍgg"n tot na afloop van de dag' waart)p oe v'rsaus

[ïïï?[';***-'"'*111:11.*?:.f,::]::T:ff:tï.ïï:il=
i:l ::ï * J:lJ:ifl :i" 

o' "'i"ïï", nïËt,'àlá "'o e v a n d e s e rd is u its e-

brachte stemmen in een vergadering-*itàtin t"lil:l: een/derde van-_

het aantal gewone leden 
"un*"t'g 

dan welvertegenwoordigd is'-

lndien in een vergadering waarin 
""n 

uoàttteltot statutenwijziging aan-

de orde is, niet t"*"ttiË eenlO"'O"van de gewone leden aanwezlg oI-

vertegenwooroigo is, oán wotot 9"n, nieruwe vergaderincl

biieengeroepen, ,""nouO"n tenminste nleertien dáge1 laier' doch uiterlijk

bínnen dertig d"g;;;;; eerste. ln"Oirt" várgaOéring kan een besluit-

tot statutenwijzigiig iàtÀitg"roig Y:tdttn 
genomen tnet een.--.-.--.-.--

meerderheidvantenminste.ry:::í:*::;:ï,:::lï:J:t3'"J[X$i;

H:ïffi ltrJf HïffiËËË;:; j;:r jÍ'xïvi:;*,ff :Lïïi']iï"
naam worden toegevoegO:in fiqJiii,ti"' ó" veieffening eindigt op het-

tijdstip*r"'opááËoevéretfen'áttg""n'batenm:erbekendzlin'-
3. De bestuu'o"iJ'it o" vereffenaa"-u"n het vermogen van de.-

verenisins oo #l ;lrl"* ;? .b"p'ringàn Itnt_ltll-9t 
benoeming' cr€-

schorsing, n", 
"rtrrág 

en het to"lióniu"n bestuurders van toepasstng'-

De overige ,tàiriàióepalingen bliiven eveneens voor zo veel mogelijk

:Ei*ïnlJ"l;ï',ïii'iï,"iáá,i*"l,g"orvertesenwoordisdesewone
leden.- ^..^-^^^rznrnctine toeoassinq bU een-_-

4.Het ind i tar t ike lbepaa|deisvanovere|enkomst igetoepass ingbi jeen
besfuit tot fusie of sPlitsing

ftet in aftikel 18 bepaatqe ls I rriir Yq' I rvvrr-Y-'. 's. .. 
en het beSlUit tgt-.-

;ï;;;;s alle ,iàtg"t"thtigde^leden aanweztg zln 
ïJn'Ï'"-'"'' 

'"'

statutenwijzig i n g rnïi áËáterie stem me n wordt g 
"no:

Aftikel20'-
Destatutenwuz,s,nstreedt.niet'"-Ï:'.*,'::l-.1*:Íiitiï3ytr;"ïJl::1ry
Irutt:ï;U*:':iïi:'r""",ï;li',i,ïË,'..';li^"oerri 

jkbevoesdsemerde-
notariële akte te verfijden'-

ONTBfNDING- '

Artikel2l.
1. De verenrs,nn *í*o'o:l g"tll11?J:f^"1:"Jtï[it van de alsemene

ËJ:lïiru:rHx'Ë;d"l;de artilreren 18 en 1e is va

;;;Ë;;k;írstige toePassins - =ffizts"J'i"#Xl#ï'3i'iiïffiililiqt^:::1*:""""""""""""'d
vereffening uui ri""r vermogen-Tdi:g^i:
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van kracht tiidens de vereffening._4.Eenelventuée|batigr' ;Ë; ' i l }eontoond"n'n",u.F
doorde atsemene versaderin. ; ï;:,:"ï:,:i:"j:liglns wordt voor eeng::,"i:l".lld,i;;;;'"j,"JË,,i,f ilïïEil:*ii""^.Í:f l;r,Jry:lfl :i,""flfi gï;*:,""",,:1*?::diËïl;Tiiï j."ff ï:?iï:ï:
i,Ëi';:ffi :ffi íff :11;:lii,llË""'*ï""ï!#i:Ë:ï':hs. Na arloop 

"", d;""r;;"ï-i;;0,ïr; o" b""krffi
^ ;:yrïy:Ë:ï"tisins sedu':,;J: zeven jaar ondár berustins van de-
s r-oïÈi ËÁiïtË':l " :ïtri n s d a a rto" á" n g"nuËI" n p 

",., oo n .--
aïik"ïË^ErN

ffi!ï iï ïii J:riJïiï ::MffiwI-
De comparianten zijn mfi,notrri", b"Èno]--yfiïïïl f '"ii:'j:iï::f [f:^tp i1 y? " o", nt" ffiiiï!:'3fl1lï"".l'ïffi tJ;:[:"":ïi:tËutru,fr?:'""ffi 3f, ï:ir

Í ) a  ^ ^ * ^ ^ - - . - ,De compa r'nten y",ki? ;; ;illïffi . ."=_,*ffi
ffq'*5+] Í Ë'.?ï#F ;5,ïi ;1 

reven' 
""ii r'," n d e co m p s rs n rs n_-

Dadefijk ;áËilrê \rnnrra,i^^ i^ .^tq:Ítq voorfezing van de 
"tt". 

--"

ii:iï:;i,,"0"',,*uá"ï".'iàï'"J""ïi:ïJ"",ï5:'iil:i,liiHr"",-,
;t"ï:i: lt t,,'t"o"n i" utr".ffi t-t r#
Volgt ondertekening.

- ,  
:  :  f : - - - : : , : - . . . , : . : . : j = - ,

v,/w^,nr'. herschu:.,1

*ffi
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