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NOTARISSEN

OPRICHTING VERENIGING

102704tlHwhj

Op negenentwintig januari tweeduizend vier verschenen voor mij, mr. HENDRiK CORNELIS
WILLEMSEN, notaris gevestigd te HEERHUGOWAARD:
1. mevrouw Hetty Christina Bromet, wonende te I 188 GS Amstelveen, De Eendracht 6, ---

geboren te Amsterdam op zesentwintig maart negentienhonderd drieënzestig, Q.{ationaal -
paspoort nummer: M017 52821 , geldig tot tweeëntwintig mei tweeduizend vijl uitgegeven
te Amstelveen op tweeëntwintig mei tweeduizend), gehuwd,----

2. de heer Alexander Joseph Best, wonende te 1055 GV Amsterdam, Egidiusstraat 22-2, -----
geboren te Amsterdam op e1f maart negentienhonderd tweeënzeventig, (I.lationaal paspoort
nummer: ND7234897, geldig tot twaalf februari tweeduizend acht, uitgegeven te
Amsterdam op twaalf februari tweeduizend drie), ongehuwd en niet geregistreerd als ------
parmer en niet gehuwd of geregrstreerd geweest.

De comparanten verklaarden bij deze een vereniging op te richten, welke de naam zal dragen: --
Shotokan Karateverenieing Amstelveen. SKVA en welke vereniging za1 worden geregeerd ----
door de navolgende statuten:
NAAMEN ZE'TEL
Aftikel 1.

De vereniging is genaamd: Sho
Zij is gevestigd le Amstelveen.

tokan Karatevereniging Amstelveen, SKVA.

DOEL
Arlikel 2.
1. De vereniging heeft ten doel:

het doen beoefenen en het bevorderen van karate-do in het algemeen en het Shotokan -----
karate-do in het bijzonder volgens de grondsiagen van Gichin Funakoshi -inhoudende de -
verbetering van het karakter van de beoefenaar door middel van karate-do training - ----
alsmede het bevorderen van sociaal contact tussen haar leden en aspirantleden

2. De vereniging tracht dit doel voor haar leden en aspirantleden onder meer te bereiken door:
' a. het verkrij gen van ruimten, zowel binnen als buiten, bestemd of geschikt voor de -----

beoefening van het Shotokan karate-do;
b. het doen geven van lessen en voorlichting op het gebied van de Shotokan karate-do, in

de r-uimste zin van het woord, te Amstelveen en omgeving;
c-

d.

het lidmaatschap te verknj gen van de in Nederland door de Nederlandse Sport -----
Federatie en het Nederlands Olympisch Comité erkende karate-do bond, hiema te ----
noemen: de bond, ofbonden hoe ook genaamd;

deel te nemen aan de door de hiervoor onder c. bedoelde bond(en) georganiseerde of -
goedgekeurde competities en andere wedstrijden, zowel nationaal als intemationaal;---
deel te nemen aan de door de hiervoor onder c. bedoeld e bond(en) georganiseerde ----
karate-do trainingen, opleidingen en stages; --------
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f. kadervorming te stimuleren om het karate-do uit te breiden;
g. karate-do trainingen, stages en wedstrijden te organiseren.

3. De verenigrng heeft derhalve niet tot doel het maken van winst ter verdeling onder de ------
leden.

VERENIGINGSJAAR
Arlikel 3.

Het verenigingsjaar loopt van éénjanuan tot en met éénenderlig december.

GEWONE LEDEN
Artikel 4.

Leden van de vereniging kunnen zijn, zij die de zestienjarige leeftijd hebben bereikt en de rn ---
artlkel 2 bedoelde activiteiten beoefenen of beoefend hebben.
ERE-LEDEN. ASPIRANTLEDEN EN BEGUNSTIGERS
Arlikel 5.

De vereniging bestaat verder uit:
1. ERE-LEDEN, zljn z\j, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben -----

gemaakt en op voordracht van het bestuur ofvan ten minste tien stemgerechtigde leden ----
door de algemene vergadering a1s zodanig zijn benoemd.
Ere-leden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
Voor het overige hebben ereleden dezelfde rechten en verplichtingen welke op de leden --
bij ofkrachtens deze statuten zijn toegekend en opgelegd.

2. ASPIRANT-LEDEN, zijn zij, die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, maar --
nog niet de zestienjarige leeftijd hebben bereikt en niet jonger zijn dan zeven jaar. -----------

3. BEGTINSTIGERS, zijn zij, die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te ---
steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage. -

Aspirant-leden en begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die, welke --
hen bij of krachtens de statuten zrjn toegekend en opgelegd. Ook van hen houdt het bestuur een

register als bedoeld in aÍikel 6 lid 3 bij
TOELATING-\'ERKRIJGING VAN HET LIDM.LATSCHAP
Artikel 6.

1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, aspirant-leden en begunstigers. -*--------
2. Bij nieltoelating tot lid, welke beslissing schriftelijk dient te worden medegedeeld, kan de

algemene vergadering op zrjn 4raar beroep alsnog tot toelating besluiten. ---
3. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van a1le leden zijn --------------

opgenomen.
4. Door verkrijging van het lidmaatschap van de vereniging wordt men tevens lid van de ----

desbetreflende erkende Sporlbond. ---------------
De leden zijn verplicht zich te onderwerpen aan de statuten en reglementen van bedoelde --
Sponbon.l. ------

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Afiikel 7.

1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid:
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
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NOTARISSEN

2. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen waruleer een lid zijn verplichtingen jegens -
de vereniging niet nakomt, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan -----
worden het lidmaatschap te laten voorlduren, alsook wanneer het 1id heeft opgehouden aan

de eventuele vereisten voor het lidmaatschap, bij de statuten gesteld, te voldoen. -------------
Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.

3. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lidin strijd met de statuten, -------
reglementen ofbesluiten van de vereniging handelt, ofde vereniging op onredelijke wijze
benadeelt.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur
5. Van een beslurt tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat ---:

redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten ---------
voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene -------
binnen een maald na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de
algemene vergadering.
Hij wordt daarloe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in ----
kenn is gesteld.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

6. Opzegging van het lidmaatschap door het 1id ofdoor de vereniging kan slechts geschieden
tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van ---
acht weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien van de ---
vereniging ofvan het 1id redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten -
voortduren. Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen
een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een --
andere rechtsvorm of tot fusie. -----
Een opzegging in strijd met het hiervoor bepaalde, doet het lidmaatschap eindigen op het -
vroegst toegelaten trjdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. Een lid is niet -
bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van --
de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ASPIRANTLEDEN EN ----
BECI r\sTtcERS
Anikel 8. -------
1 . De rechten en verplichtingen van een aspirantlid en een begunstiger kunnen te allen tijde -

wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat dejaarlijkse bijdrage over ---
het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft, tenzij het bestuur anders --
beslist.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
JAARLIJKSE BIJDRAGE
Afiikel 9.

1. De leden, aspirantJeden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van eenjaarlijkse
bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.

2.

Zij kunnen daarloe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
Het bestuur is bevoegd rn bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de ----
verplichting lot heï belalen van een bijdrage te verlenen. -----
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin
de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij l.ret bestuur anders beslist.---------
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BESTUUR
Afiikel 10.

l. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal
algemene vergadering worden benoemd.

doch ten minste drie personen, die door de --------

2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit de leden, die hun wens om bestuurslid te ---
worden opgeven aan het bestuur

3. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald blijft het bestuur bevoegd. -----------
Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waann
de voorziening in de open plaats ofde open plaatsen aan de orde komt.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
Artikel I 1.

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te al1en tijde door
de algemene vergadering worden ontslagen ofgeschorst. Een schorsing die niet binnen ----
drie maanden gevolgd wordt door een beslurt tot ontslag eindigt door het verloop van die --
termijn.

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur
op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar.
Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn ---
voorganger ln.

3. Hetbestuurslidmaatschap eindigt:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.
b. door bedanken.

BESTUURSFUNCTIES-BESLUITVORMING
Arlikel 12.

1. De voorzi tter en zijn plaatsvervanger worden door de algemene vergadering in functie -----
gekozen.

2. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor --
elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één --
Íirnctr'e bekleden.

3. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die
door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afivijking van ---
hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, rs het oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag -
van een stemming en de inhoud van een genomen besluit niet beslissend, voot zover werd
gestemd over een niet schnftelijk vastgelegd voorstel. ---------

4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de

besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

5. Elke bestuurder is tegenover de rechtspersoon gehouden tot een behoorlijke vervulling van
de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkknng van ---
twee of meer bestuurders behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk terzake --
van een tekodkoming, tenzij deze niet aan hem te wrjten is en hij niet nalatig is geweest in
het treffen van maatregelen om de gevolgen daalan af te wenden.----------

HET BESTUREN VAN DE \'ERI,NIGING
Adikel 13.

1. Behoudens de

de vereniging.
beperkingen volgens de statuton is het bestuur belast met het besturen van --
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NOTARISSEN

2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak
te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrij ging, ---
vervreemding ofbezwaring van registergoederen en bevoegd tot het aangaan van -----------
overeenkomsten waarbij de vereniging zich a1s borg olhoofdelijk medeschuldenaar --------
verbindt, zich voor een derde sterk maakt ofzich tot zekerheidsstelling voor een schuld ----
van een derde verbindt.

4. Het bestuur heeft de -slechts intem werkende- goedkeuring nodig van de algemene ---------
vergadering voor het aangaan van overeenkomsten tot:
a. verkrijging, vervreemding, bezwaring, stichting, verbouwen ofslopen van

registergoederen : -------------------
b. het huren, verhuren ofop enige wijze vestigen ofbeëindigen van dergelijke ofandere

gebruiksrechten van registergoederen;
c. het aangaan van geldleningen, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een

aan de vereniging verleend bankkrediet.
d.
e.

f.

het aangaan
het aangaan

van borgtochten en/of stellen van persoonlijke ofzakelijke zekerheid; -----
van dadingen. akkoorden en compromissen: -----------------

het voeren van processen, waaronder niet is begrepen het voeren van fiscale ------------
procedures, het nemen van conservatoire maatregelen en het optreden in korte ---------
gedingen;

h.
i.

het aanvragen van het faillissement van de vereniging ofvan surséance van betaling; --
het sluiten van arbeidsovereenkomstenl
in het algemeen het aangaan van andere rechtshandelingen een bedrag of waarde, -----
zoals nader door de vergadering za1 worden vastgesteld, te bovengaande, waarbij ----
handelingen tussen dezelfde partijen binnen het tiidsbestek van één maand verricht als
één handeling zullen gelden.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 14.

De vereniging wordt verlegenwoordigd door het (voltallig) bestuur a1s ook door twee
gezamenlijk handelende bestuursleden aÍkomstig uit de kring van voorzitter, secretaris en ------
penningmeester. dan wel hun p laatsvervanger:.
JAARVERSLAG
Artikel 15.

1 . Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige ----------
aantekeningen te houden dat daarurt te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen ---
worden gekend.

2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het ---
verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, ---
eenjaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. --
Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van --
een ofmeer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. -------
Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toefichting ter goedkeunng over
aan de algemene vergadering.
Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen
dat zij deze verplichtingen nrkomen.
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3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste -----
twee personen, die geen deel uit mogen maken van het bestuur. De commissie onderzoekt -
de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering ---
verslag van haar bevindingen uit.

4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige ---
kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bij staan. -----
Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage in de boeken en -
bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging te geven.

5. De last aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ----------
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden i en 2 en andere
gegevensdragers zeven jaren lang te bewaren.

DE AIGEMENE VERGADERING
Artikel 16.

l. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door
de wet ofstatuten aan het bestuur zijn opgedragen. -----

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens de verlenging
als bedoeld in artikel 15 wordt een algemene vergadering -de j aawergadering- gehouden. -
In de jaawergadering komen ondermeer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het verslag

van de aldaar bedoelde commissie; -----:------
b. de benoeming van de in arlikel 15 genoemde commissie voor het volgende -------------

veren igingsj aar:

c. voorziening in eventuele vakatures;
d. voorstellen van het bestuur ofde leden, aangekondigd bij de oproeping tot de ----------

vergadenng.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk --

oordeelt. ---------
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als ---

bevoegd is tot het uitbrengen van éénltiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het -----
bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn met langer dan vier weken. ----
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de ------
verzoekers zelftot die bijeenroeping overgaan door oproepir.rg overeenkomstig artikel 20 -
ofbij advertentie in ten minste één ter plaatse, waar de vereniging gevestigd is, veel --------
gelezen dagblad
l)e verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de ---

an tie nolulen. ---vergadering en het opstellen v
TOEGANGEN STEMRECHT
Artikel 17.

L Toegang tot de algemene vergadering hebben alle Ieden van de vereniging, alle aspirant --
leden, alle ere-leden en alle begunstigers. Geen toegang hebben de geschorste leden en ----
seschorste bestuursleden.

2. Over toelating van anderen dan de in Iid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.

3. Ieder gewoon- en erelid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
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NÓTARISSEN

4. Een 1id kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen, dat ----
echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen.

VOORZITTERSCHAP-NOTULEN
Artikel 18.

1 . De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of zijn plaatsvervanger. ------
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvewanger dan treedt één val de andere
bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen a1s voorzitter van de vergadering, op. Wordt
ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin
zelve

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de ---
voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden welke in de eerstkomende -..----
algemene ledenvergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter ---
van de vergadering en de notulist worden ondertekend.
Zi1, die de vergadering brjeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het -----------
verhandelde doen opmaken.
De inhoud van de notulen ofvan het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden
gebracht. --------

BESLUITVORI TI\G ALCE}ÍENE \' ERGADERT\G
.A,rtikel 19.

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeei van de voorzitter, omtrent de uitslag ---
van een stemming. is beslissend.-
Hetzelfde geldt voor de inhoud van
niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

een genomen besluit voorzover gestemd werd over een

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste 1id bedoelde oordeel de --
juistheid daarwan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid
van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk -
geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming -----
verva1len de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Voorzover de statuten ofde wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de algemene
vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.-----

4. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een stemming over personen geen voldoende meerderheid is verkregen, dan ----

wordt herstemd tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich hebben verenigd.
Mochten naast de personen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht twee of meer -------
personen een gelijk aantal stemmen op zich hebben verenigd, dan beslist het lot welke van
deze personen naast degene met het hoogste aantal stemmen, in de herstemming zal --------
worden opgenomen. Degene die bij de herstemming de meeste stemmen verkrij gt, is -------
verkozen. Staken de sternmen alsdan, dan beslist het lot. ---------------

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, is het --
verworpen.

1.

8.

Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schnftelijke stemming ---
gewenst acht of één van de stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. -------------
Schriftehjke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefies. Besluitvorming bij ----
acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdehjke stemming verlangt. ----------
Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, -----
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heeft. mits met voorkennis van het bestuur genomenJ dezelfde kracht als een besluit van de

algemene vergadering.
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen

geldige besluiten worden genomen mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde -
komende onderwerpen -dus mede een voorstel tot statutenwijziging oftot ontbinding- ook
al heeft geen oproeping plaatsgehad olis deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of
is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen ofeen ---------
daarmee verband houdende formaliteit niet rn acht genomen.--------

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING
Artikct20
1 . De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur behalve in de *-------

gevallen als bedoeld in adikel 16 lid 4. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen

van de leden volgens h
oproeping bedraagt ten

et ledenregister bedoeld in artikel 6 lid 3. De termijn voor de --------
minste zeven dagen. ------------

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld onverminderd het ---------
bepaalde in arlikel 21.

STATUTEN\ryIJZIGING
Arlikel 21 .

1 . In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een ------
besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat -----
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot -----
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een ---
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op
een daarloe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dug -----
waarop de vergaden ng wordl gehouden

Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden. ------------
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde gedeelte van de -------------

uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde gedeelte van de ---
leden tegenwoordig of verlegenwoordigd is.

Is niet twee/derde gedeelte van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd dan wordt -----
binnen vier weken daama een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin ----
over het voorstel dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal -

tegenwoordige of veÍegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met ten minste -----
twee,derde gedeelte van de urtgebrachte slemmen.

4. Een statuten
opgemaakt.

wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariéle akte is ---------

O\TBINDING EN LIOI IDATTE
Artikel 22.
1 . De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het -

bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige ----------
toepassing.

2. Het batig saldo na verelfening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ----------
ontbinding lid waren. Ieder van hen ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding
kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
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NOTARISSÊN

Afiikel 23.
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen -----------

dwingend recht bevet. noch met de statuten.------
De comparanten verklaarden tot slot:
dat in afwijking van hetgeen is bepaald in artikel
bestuurders van de vereniging worden benoemd:

72 van deze statuten, voor de eerste maal tot -

1. de heer Max Emile Aserbeek, wonende te 1945 PM Beverwijk, Beatrix de Rijkstraat 8, --
geboren te Dj akarta (Indonesie) op dertien apnl negentienhonderd vijftig, (Nationaal -------
paspoort nummer: NC3860813, geldig tot vijfjuni tweeduizend zeven, uitgegeven te -------
Beverwijk op vijfjuni tweeduizend twee), gehuwd, als voorzitter;

2. mevrouw Christrne Eva Mathilde Janssen, wonende te 1 181 EV Amstelveen, Pampus 8, --
geboren te Landau in der Pfalz (Duitsland) op achtentwintig januari negentienhonderd -----
zestig, (Nationaal paspoort nummer: NC1182975, geldig tot zes mei tweeduizend zeven, --
uitgegeven te Amstelveen op zes mei tweeduizend twee), gehuwd, a1s secretaris en ---------
penningmeester;

3. de comparante sub 1 genoemd, mewouw Hetty Christina Bromet, a1s algemeen
bestu urslid; -----

4. de comparant sub 2 genoemd, de heer Alexander Joseph Best, als algemeen bestuurslid; --
5. de heer Pieter Johannes Hoek, wonende te 2035 ST Haarlem, Ben Lindeboomstraat 6, -----

geboren te Medemblik op eenendertig maart negentienhonderd zesenvijftig, (Nationaal ---
paspooÍ nummer: M16002120, geldig tot vijfjrini tweeduizend zes, uitgegeven te Haarlem
op vijfjuni tweeduizend een), gehuwd. als algemeen bestuurslid.

SI,OT
Waarwan akte, in minuut opgemaakt is verleden te Heerhugowaard op de datum in het hoofd ---
van deze akte gemeld.----
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen --
opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard van de inhoud van deze ---
akte te hebben keuris genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. De ----
identiteit van de bij deze akte betrokken verschenen personen is door mij, notaris, aan de hand -
van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daama ondertekend, eerst door de
verschenen personen en vervolgens door mij. notans.

(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

mr. Hendrik Marlinus Langereis, kandí
Willemsen, notaris gevestigd te Heerhugowaard, de dato

waamemer van mr. Henclrik Cornelis
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