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=AFSCHRIFT=

Op heden de vlerde februarl
negentienhonclerd vi jf en tachtig, verschenen voor mij, ltlr
Jan Groen, notaris binnen het arrond.issement Assen ter stand plaats d.e geneente BeíIen3-----------I d.e heer Hend.rik 'lrïi.ima, bljzoncLer opsporings ambtenaar
Iiorps Rijrtspoli ti e ,
wonencLe te Beilen, \ïitte Valkenstraat B, Postcode 9411
ïï. d.e heer Siebol-ct Bogts{ngr

analis

ïrï

L

t,

wonencle te Beilen, rJatering 31, Postcod. e 9411
d.e heer Johannes Gerardus van den Tempel

)ffi;*-

iveehouder,
lwonende te

Beilen, Brunstíngerveld 12, Postcode 9411
ten'd.eze hand e lend.e:------ào
in hun hoecLanigheid. van respeictievelijk voorzitter, s€
kretaris en pemingmeester
van het bestuur van d.e ver€
n,lging: .Umkersvereriiging -rrEend.rachtrr Beilen en omstrek
gevestigd r;e Beilen,
en als zoclanig mede in vèrband met de sub b vermeldl.

lastgevingen 4eze vereniging rechtsgeldig vertegen---.
woord.lgend.e, hanclel-ende ter uitvoering ván na te meldr
beslult van cle vergaclering van leden van gemelcle vere.

b
t.,

nlging;
als lasthebbers bliJkens een onderhandse volmacht, weke na vooraf iloor cle lasthebbers, in tegenwoordlgheid.
van mij, notaris, voor echt erkend en tèn blijke-daar"
van dloor hen al1en gètekend te zijn aan deze mÍnuut--.

I

t_s

t

1.

vastgehecht, van:---de heer Lute van d.er Bult
techni sch beambte,
wonend.e

2

L
d.1e
aJ-s

met..

te tsei1en,

ilrunstingerstraat 43,
Postcode 94'l 1 dJ;----cLe heer l\latthijs Meiiberg
icantonni er .ili j kswat ers taat
wonende te Dwingeloo

,

--------

Venesluis 13 t
Postcod"e 799 1 TG;
ile last gaven
-------:-b-è-----*:----b estuurs-t ed e n. van- en tezamen met dd comparan.

het 'volgens de statuten verelste aantal stemmen---'

heeft besloten cle statuten der verenlglng gewiJzigd vast
te stell-en;
--L-E---|ter uitvoering van gemeld beslult van de vergaclering-van Leclen cle statuten der verenlging gewÍ j zígd. vast te--

I

(.',

stellen

a1s volgt:

------

I

STATUTEN
Naam

Artikel

1.
De veren íging draagt de

naam:

IJmkersvereniging rrEend.rachtrt Beilen en omstrekenl

Artikel
I
I

\,

Zete

De vere

:t 9::9-l

d
e

Ï -li 1: - I :' ;1. Ï " -1i1111'-

bet verbreiden van kennis; ----het verbeteren van de resultaten van het biienhouden; ----het verschaffen van voorlichting;
leden t -----'
het behartigen van de imkersbelangen van haar bevorderliik
doel
het
die
áan
middelen
wettige
andere
a}le
kunnen

zíjn.

Artikel q.
t lJe veren iging

-

Duur

is opgericht oP

2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tii d '
Lidmaatscha
Artikel 5,
1.1 De vere niging kent gewone leden, jeugdleden, gezinsleden'

tleden en ereleden.
leden zijn zii, die als zodanig ziin toegelaten'
Jeugdleden zí J n ZIJ, die de achttieniarige leeftiid nog
3
niet hebben bere 1 kt en als ieugd ]id ziin toegelaten.
Gezínsleden z:-i n zíi, die in gezinsverband met ee n Iii,
zinslid zijn Loegelaten.
san
".1 enwonen en a1s ge
jn
gewo ne leden van een an dere subvereni- zí
5.1a. Gastleden
glnE van de VBBN, die als gastlid van de ver eniging zijn
toe gelaten.
beP aalde in artikel 6
b. Gastl eden hebben behoudens hetrech
ten en verPlichlid 4, gli d 4 en 16 Iid J dezel-fde
tinsen als andere leden.
6.i Ëreleden zijn leden di e tot erelid zijn benoemd oP een in
eeh reglement nader vast te stellen wijze

BAS

2. Gewone

b

::

Art ike I
ver ànieine heeft ten doeL:
1
cL.
het bevorderen van de biienteelt;
b. al hetgeen met het bovenstaande r echtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorder lijk kan ziin;
alles opgevat in de ruirrs te zin des woords '
1. D.e vereniging tracht dit doel in" het kader van de
Veren iging tot Bevordering d er Bijehteelt in Nederl-_and'
gevestigd te Wageningen, hie lna ook te noemen: de VBBN,
onder nteer te bereiken door:
a
b
c

(.-

1

2.

{-}

\/

7. ïn áeze statuten en de daarmee samenhangende reglemente:
worden onder leden en de daarmee samenhangende begrippen
alleen verstaan de in de leden 2, 1, l{, 5 en 6 genoemde
1eden, tenzij het tegendeel blijkt.
B. Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adre
sen van aIle leden zijn opgenomen.
9. T'elkens zal het bestuur opgave doen a.an de VBBN van
mutaties tentt aanzien van leden en bestuursleden, terwijl z
jaarli.jks vóór vijf december heb geheel biigewerkte register, bedoeld in ]id B, aan de VBBN zeT toezenden.
Artikel 6.
1. AIs 1id kan worden toegelaten ieder, die lid is van de

hij/zij. schriftelijk is aangerneld.
.[Het bestuur beslïst over de toelating en de elt in geval
van niet-toelating zulks zo snel mogeliik mede aan de
bètrokkene en aan de eerstvolgende algemene ve rgadering.
I nlj niet-toelating door het bestuur kan de algemene
veigadering alsnog tot toel-ating besluiten.
2.iBij een 'Jerzoek tot +.oelating van een minderjarige ís e
schriftelijke toestemming van diens wetteliike vertegen- woordiser vereist
I Uit-aeze toestemmíng vloeit voort dat deze minderjarige
alie reehten en verplichtingen, samenhangende met zijn lic

VBBN, nadat

L,

maatschap, zelfstandig kan uitoefenen.
3. Het lidnaatschap vangt aan op de dag dat het door het
nÍeuwe 1id verschuldigde door de vereniging is ontvangen.
q. Een lid van een andere subvereniging van de VBBN, dat
niet gesehorst is en dat, onder opzegging van zijn besíaar
lidmaatsehap, lid wenst te worden van de vereniging, dienl
te worden tbàgelaten, tenzij zulks redeliikerwijs niet'vat
de vereniging gevergd mag worden, zulks eventueel ter
beoordeling van het hoofdbestuur van de VBBNl deze verpli'
ting bestaat niet met betrekking tot gastlidmaatschap
5. Het lidmaatschap is persoonliik en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden ver
kregen

Artike]

7.

-;

t; ;"'" ;;- ; ; ;- il ;- ;;;;- ;;;- ;;;;;;; e1 i j ke
kennisgevi ng te schorsen voor een periode van ten hoogste
twee maand ui inguttal het lid bij herhaling in strijd handelt met z ijn lidmaatschapsverplichtingen of door handeIingen of gédragingen het be)-ang van de vereniging in ern
stige mate heeft geschaad.
2. Gedurende de periode dat een lid is gesehorst r kunnen
aan het lidmaatsehap verbon den rechten niet worden uitge-

!. Het

oefend.

\,,,

bes r;;;-

Ë
'r-'

Artikel

B.

atschap eindigb
door over lijden van hef 1 id;
is een re chtspersoon lid van de vereniging, dan e i ndigt
haar lidmaatschap wanneer zí j ophoudt te bestaanl
b
door opzegging door het 1 id;
do,or opzegging namens de verenigÍng door het bestuur; -c
d
door ontzetting (royement ) namens de vereniging door het
bestdur
2. Opzegging van het lidmaatscba p door het 1 id kan sleehts
geschÍeden door een sehriftelijk e kennisgev i ng vóór ê6n
decernber van het verenigj.ngsjaar en met ina e htneming van ee
opzeggingstermijn van één maand.
I Indien een opzegging niet tij dig heeft p 1 aatsgehad, ---loopt het lidrnaatschap door t.ot hèt einde v a n het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of
van het lid redelijkerwijs nie t gevergd kan worden het lidmaatsehap te laten voortduren.
I ren lid is niet bevoegd door opzegging van zíjn ridmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de l-eden
van, gerdelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit
te. sluiten
1: Opzegging van he t lidmaatsehap. namens de verenig ing kan
glechts geschieden met inachtneming van een opzeggi ngs t erm
n van'één maand:
wanneer een tíd heeft opgehou<ien aan de vereisten, voor
het lidmaats chap bij de statuten gesteld, te voldoen; -b. wanneer een lid zijn verplichtingen j.egens de vereniging
ê

cl

\,

d.

niet nakomt;
e. wanneer het lidmaatschap van de VBBN van een

lid ís opge
-:--d. wanneer redelijkerwijs van de ver:eni ging niet gevergd ka
worden het lidmaatscha p te laten voortdurenl
e
ingeval een rechtspers oon l-id is van de vereniging,
wanneer besloten is t of ontbinding van die rechtspersoon
{. Echter kan het lidmaa tschap onmíddellijk worden beëÍndig
indien van de vereniging of van bet lid redelijkerwÍjs nist
gevergd kan worden het li dmaatschap te laten voortduren;
dir i s ondermeer het geval indi en het lidmaatschap van de
betrokkene van de \[BBN is geëindigd.
5. 0ntzetting kan aLleen worden uitgesproken wanneer een ti
in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de
vereniging handel t, of de vereniging op onredelijke
wijze benadeelt.
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namer
de vereniging alsmede van een besluit tot ontzetting uit ht
Iidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de
ontvangst van de kennisgeving van bet besluit beroep open (
de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste '
schriftelijk van het besluit net opgave van reden(en) in -kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende he1
;----beroep is het lid geschorst.
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigings'
jaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage
voor het geheel verschuldigd, tenzij het dagelijks bestuur
anders besluit.
zegd; ------
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VBBN

Artikel

1.
S
oor de VB BN als zodan ig.erkende rrereniging
behoort
de verenigi ng tot een geweste
lijke
groep
:-___
van
aà
vËeN.
2.1 Zo)-ang d e vere nigÍng een s ubverenigine
van-de
VBBN
is,
mogen de statuten , reglemente
en (rechts)hande_
lingen van de ver eníging niet n,in besluíten
zijn met de *tàtr_
ten, reglemelten en besluiten vanstrijd
de
VBBN
J.l Jaarlijks moet
it de leden der vereniging ___

gekozen worden: ::_::::_:l_:
een afgevaardi Bde, die én de vereniging én
de leden, ___
zowel in hun h oedanigheid als lid van de vereníeine
a1s
lid van de VBB N vertegenwo ordigt in de bétreffeíde-gewes telij ke gro ep alsmede
i n de. algemene vergadering-van
de VBBN;
b. een plaatsve rvanger ,di e de sub a voornoemde
afgevaardí g
d'e vertegenw
q. Een gastlid oordigt bij didns ontstentenis.
kan nie taI s. afgevaardigde of plaat s vervang€
gekozen worden.
5:.D9 afgevaardigde casu q uo diens plaatsvervanger is ver._
p]1cht deet te nemen aan d e vergaderingen
van de geweste_
lijke groepen van de VEBN.
cl .

\'1

Artikel

\-.

\-

10.

Geldmidde 1en

ege iddel en der vereni ging bestaan uit:
a. bijdragen der leden;
b. verkrij gingen ingevolge er fstelfingenr legaten
en
schenkingen;
c. andere baten.
2. De leden, met uit zondering van de ereleden,
zijn gehoude
tot het betalen van een jaarlijkse_bijdrage (óonti:.u;iï;i;waa rvan de hoogt e st eeds door de
algemene vergadering i^i'_
worden vast g esteld.
De contr i butie di ent jaarlijks bij vooruitbetaling
3
te
wor den voldaan.
De kosten, zowel in als bu iten rechte, van de
invorderin
v
het verschuldí gd e en van de vordering tot nakoming
van
enig e lidnaatschap SV erpli chti nB, waaronder begrepen
de
kost en van de rechts kundige r aadsman, zijn voor rekening
va

.I

het naLati ge Iid.
!. Het bes tuun is be
in bijzondere gevallen gehele of
gedeeltelijke onthef voegd
fing van de verplichting tot Èet betale
van een bijdrage te verl_enen.
Bestuur
Artikel 11.
L. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal p ersonen met
een minimum va I 9"i9, dat door de algemene
ver gadering uit
de stemgerecht igge leden wordt benoetd, waarbí
zitter a1s zod anig kan worden benoemd
r_i:_:::::__:
?. Bi j (her)be noeming mag
de betrokkene niet j onger zijn da
achttien jaar.
een minderjarige is een s chriftelij ke
Pii benoemingvanvan
diens
wetteríjke"veri"gàr,*
!-?grternming
vereíst.
Uit deze toestemming vloeit voort dat deze oordiger
minderjarige
all
rechten en verplichtingen, samenhangende m et zijn bestuurslidmaatschap, lelfstandig'tan uitàeï;;;;,

J
3. Het lidmaatscha p eindigt:
a. door het eindi gen van het verenigingslidmaatscha
p;
b. d oor ontslag;
e. d oor aftreden.

Elk bestuurslid

q

te allen ti jde door de algemene
vergaderi ng worden on n
tslagen
Een schorsing
niet binn en drie ma anden gevolofgd geschorst.
wordt door een besluit to
onts 1a g t eindigt do or het verl
van dÍe termijn.
5. t' Elk j aar treden een zodani g9op
aantal
bestuursleden af
vo 1 gens een door he t bestuur
op
te
maken
rooster van aftre
din g dat alle bestu ursleden e ens
in
de
drie
De aftredenden z ijn tersto nd..herkiesbaar jaar aftreden.
; wie in een
tu S sentÍjdse vacat ure wordt benoemd
neemt op het rooster (
,
p l-aats van zi j n voor ga
nger in.
6 . I De bestu urders zí jn
te'a1len ti jde zelf af te
treden, mit s dit geschi bevoegd
edt
door
schrif telijke kennis geving en met inachtnemi ng van eeneen
o pzeggingstermijn van
ka

I

(-

t ennlnste drie maanden; het bestuur i s bevoe gd
het
bestuurslir
maatscha pd an eerder te laten
eind igen.
Art ike 1 72.
1, He

bestuur wijst uit

zijn midden een seeretaris en een
pe nnin gmeester aan, a lsme
de
een vóorzitter als Oezó niet al
bo dani g door de algem ene vergader.ing
is benoemd. Het kan
vo or elk hunner uit z ijn m1dden
een
vervanger
aanwijzen. Ee
be s briurs 1 id kan meer dan één
furictie bekleàen.

---:
2. Van het verhandeld
vergadering worden door de
91ke
secretaris n otulen op ein
gema aktf die door hei bestuur
worden _
vas tge stel-d en door d evo
orzitter
en
de.secretaris
worden
ondertekend. In afwij
van hetgeen dé wet dienaangaande
bepaalt, is het oorde king
an de voorzitter omtrent de
tots tandkomi ng en de eIv
inho ud van een besluit niet beslisseni
3. Bij een r eglement zoal bedoeld in artÍkel- 23 kunnen
nadere regel en aangaa nde s
de vergaderíngen van en de besluit
vorming door het best uur worden
gegeven

Artiket

\,'

o

1

ens de beperk
vol gens de statuten is het
bestuur b elast met het íngen
bes turen van de vereniging.
2. Indien het aanbal
tuursle den beneden hei mini mum is
gedaald, blijft het beb es
stuur
oegd.
). Het bestuur is verp licht bev
zo spoedig mogelijk een algemer
vergadering te beleggè waarin de voorziening
in een ofen
plaats of de open pÍáa n
tsen in h et bestuur aan de
q. a. Ieder beituursli d,
orde i<omt.
dat
ni
et
geschorst
is,
heeft
één
stem in de bestuursver gadering.
b. Bestuursvergader lngen worden op verzoek van de voor_
.I
zitter
of twee beJtuur
bije.engeroepen door de secreta
ris middels een sehrÍf 9199q"
telijke
oproeping àan de adressen van
de bestuursleden zoals deze vermeld
zijn in het regíster, bedoeld in artikel 5, zulks net inaehtneming
van eó., terái5
van tenminste veertiàn dagen en ond.er opgave van
de te behandelen onderwerpen.
ou

:fif

c. Een bestuurslid kan zich al s zodanig niet ter best u ursvergadering doen verte
genwoordigen.
d. Door het bestuur ku nnen
geen besluiten genomen worden
d an in een vergaderi ng waar tenminste
zesti g procent der
b estuursleden aanvÍez ig is.
e. Een eenstemrni g besluÍt van alle bestuur sleden, ook al
t.
ZT J n deze niet in v ergaderin g
bijeen, heeft d e ze1 fde
kracht als een besluit t genomen
in een bestu ursvergaderin g.
{. Artikel 18 tid 1 t lid l{ t Iíd
6, lid 7 en lid 8 zt Jnr
vo o rzoveel mogeli j k, van overee nkomstige
toepassing op
I

I

bes

tuursver gaderingen,

5. Het best uur is

(-

bevoe gd onder zijn verantwoord elijkheid
bepaalde onderdeLen van zijn taak
te doen uitvoe ren door
commissies , die door het bestuur worden
6. Het bes tuur is, mits met goedkeuring benoemd.
van de algemene
ver g aderi D8: bevoegd tot
a. h etd oen v an u].tg aven of aangaan van verbintenissén egn
,
bedra g casu q uo belang van'tienduizend gulden
f 10.000,- -)
te bovengaande, tenzi j deze uitgaven'worden gedaan casu
quo deze verbinteniss en worden aangegaan in overeenstemming met een te voren vastgestelde begrotin gspos t;
b. het huren, verhuren en op andere wij ze in geb
ruik of
genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;
e. het aangaan van dadi ngen;
d. het optreden in rech te, waaronder begrepen heb voeren va
arbitrale procedures geen goedkeurin g
voor
het nemen van conse rvatoire maatre gelenísenvereist
voor
het
van die rechtsmaa tregelen, die'gee n uitstel kunnen neme:
lijden.
ê
de rechtshandelingen indÍen-____
.deze een belang van tienduizend gulden (f 10.000r__)
teboven gaan' en tevens daarv.oor.[ouoxurrríng.is vlrkregen
van heb hoofdbesruur van de vgBNi-d;.;;*r,"i-aiË ËàódièurÍng niet_mogen weigeren iraiá"'ii;-áoo" o" betreffende
rechtshandelÍng redelijkerwijs ge"i ( rm)mate"i.ar-À- sói,ao"
zaT lijden
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door
en te gen
de rden Been beroe p worden gedaan.
7. De vereniging wordt in en buiten rechte uitsluitend
ve rt egenwoordigd door de voorzitter en de secretaris gezame nrijk.
Bij belet of ontstent en].s v an één van hen vervangt de
penningmeester de afw ezige.
De gemelde bestuursle de n kunnen zich bij het verte genwoordigen der vereniging mi ddels een schriftelí jke bijzondere
volmaeht daart,oe gema ch ti,gde doen ve rtegenwoordigen.
Jaarvers Iag
T

L

Artikel

a"

1ll

L. Het vere nigingsjaar
het boe kjaar lopen van één
januari tot en met 6én en
en derti g december.
2. Het best uur is verplicht van d'e vermogenstoestand van de
vereniging zodanige aantekeninge n te houden dat daaruit
te

.fi'
allen tijde haar reehten en verplichtingen kunnen worder.
gekend.
t. Het bestuur bren gt op een algemene gadering binnen ze
maanden ha afloo p van het vereni glngsJ ver
aar , behoudens verlenging van deze ternijn

door de algenene vergaderin ot)t
schriftelijk zijn jaarverslag
uit en doet, onder ove rleggin
van een balans

a

u

en een staat van
ten en lasten , rekening e
verantwoording ove r zijn in het ba
gelopen
af
boekj aar gevoerd
bes tuur .
Na verloop van de termi jn kan ieder lid deze rekeni
verantwoordin g in recht e van'het bestuur vorder en. ng en
q. De algemen e vergadering benoemt jaarlijks
doch uiteri- jk
dertig dagen voor de jaarver gadering uit de'leden
een
comnissie van tenminste twee personen, die geen deel
uitmaken van h et beStuur. De commissie onderzoekt de mogen
ning en verant woording van he t bestuur en brengt aan reir=algemene ver ga dering verslag van haar bevindingen uit.de
5. Vereist het onderzoek van
rekening en verantwoordi ng
bij zondere boe khoudkundige ke de
nnis,
kan de commissie van
onderzoek zich d oor een deskundi ge dan
doen bijstaan. Het bestuur is ver p licht tijdi g aan de commissie a1le door haar
gewenste in1 i ehtingen te verschaffen,
haar des gewenst de ka
en de waarden te vertonen en inzage van
de boe ken en bescheiden der vereni ging te geven,
6. De last van de c ommissie kan te alien ti joe door de
algemene vergaderi ng worden herroepen, doch slechts
door de
benoeming van een and ere commissie.
7. Behoudens een da arbij uitdrukkelijk
voorbehouC o
gemaakte uitzonderi ng strekt goedkeurin gemaakt
g
door
de
vergadering van het j aarvers I ag en de rekening enalgemen:
verantwocrding het bestu ur tot déch arge. Wordt de goedkeuring
ge heel of ten del-e gewei gerd, dan kan de al gemene
vergacerl_ ng aI die maatre gelen nemen welke door ha ar in het belang
van de vereni ging nodi g worden geacht.
B. Het bestuu r is verp 1i cht de bescheiden, bedoeld in de
leden 2 en 3, tien j aren lang te (doen) bevraren.

Artikel

A1 emene

1

Ver

deri

an e algemene vergaderi ng komen in de vereniging aLle
bevoegdh eden toe, die niet d oor de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uitertijk áes maanden na afloop van het
verenigingsjaar, wordt een a lgemene vergadering
- de jaarvergadering - gehouden. In d e jaarvergadering komen
onder -

q

meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoordingr' bedoel
in artikel 14, met het verslag van de aldaar bedoelde
commissie;
b. 9u benoeming van de in artikel 1l.l genoemde commissie voo
het volgende verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacátures;
d. voorstel.len van het bestuur of de 1eden, aangekondigd bi
de oproeping voor de vergadering; -----:-è
goedkeuring door de argemene-vergadering
de begro
9:
ting met betrekking tot het lopende boekjaár,vantenzij
dez
reeds in een eerdere algemene ïergaderin[ aaí ae oráe is
geweest.

t
t. Andere al gemene ver gaderingen worden gehouden zo
dikwij
het bestuur dit wensel
ijk oordeeft.
4. Voorts is het bestu ur
op schrifteli jk verzoek

g,

van de te behandelen onderwerpen van t enminste met opga\
zo dani g
aantal leden als bevo
is tot het ui tbrengen een
van
ti
en
pro cent der stemmen v egd
erplicht tot bet bij eenroe pen van
eer
a1 ge mene vergaderi ng op een
bermijn
v
an
niet
l_a
nger
dan
vi
weke n. Indien aan het verzoek
binnen veertien dagen geen
gevolg wordt ge geven, kunnen de
verzoekêrs zelf tot die
bijeenroeping overgaan door o proepí
ng hetzi j op de wij ze
waarop het bes tuur algemene vergade rin
b l_ j eenroe pt, hei
zij middel_s ee n advertentie i-n tenmins gen
te
één in de gemeent
waar de vereni ging haar zete I heeft, verschijnend
v eelflle
zen'dagbIad.

Artikel ! 6.

e
bes tuurs ) lede n van de vereniging
aLsmede de .leden
van het b estuur van
de VBBN hebben toógang tot de algernene
vergaderi ng en het rec ht al.daar het woórd
In afwijk ing van het b epaalde Ín artikel telidvoeren
Z
2 hebben __
geschorst e (bestuurs)l eden van de vereniging
toegang
alsme
het recht om het woord tq voeren op de algetene ïer[aoerin
tenzij de algernene ver gadering anders besÍuit.
-!--2. Over t oelating van andere personen beslist het
ïeder
3.
lid van de ve reniging, dat niet geschorstbesbuur.
is, fráe
é6n stem.
q. Een lid kan zijn
stem door een s chriftelijk
daartoe
ge machtigd ander lid uitbrengen
met dien verstande dat een
1i d maxÍmaa1 dén ander fiO-mlg vert egenwoordigen.
- ---;--e
? aldus vertegenwoordigd Iià word
re

a

ZT Jn.
Een lasthe

o::-l::
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Artikel 1 I
_
ea gemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter v an het bestuur of zi jn plaa tsvervanger.
Ontbreke n de voorzitter en z ijn pl aatsvervanger,
dan treed
é6n der andere door het best uur aan te wijzen bestuurslede:
als voor zitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voo
zittersc hap voorzien, dan vo orziet de vergadering daarin
zelve.

Van het verhandelde in el ke vergadering worden door
de
secretaris of een ander door
de
voorzitter
daartoe
gewe
aan
zen persoon notulen gemaakt, die door de algemene ver gadering worden vast gesteld en do or de voorzitter en de n otulir
worden onderteke nd. Zii die d e vergadering
epen
n een notarieel proces-v erbaal- van hetbijeenro
verhand elde dor
2

opmaken.

De inhoud van de notulen of van
kennis van de 1eden gebnacht

e

het proces-verbaal wordt tr

Artikel 18.
e
er algemene
uitgesproken oordeeL van
voorzitt er dat door vergadering
de vergadering èen- besluit is genomendr
eslisse nd. Hetzelfd geldt voor de inhoud van een genomen
besluit voorzover ge estemd werd
over een niet schriffefijk

:

vastgelegd voorstel.

.

(!,
2. Wordt echter onmiddelti jk na het uits preken
van het in
het eerste lid b edoeld oo rdeel
juÍsth
de
eid
daarvan
betwist
dan vindt een ní euwe sterunin g plaats.,
wà nneer de meerderheir
vergadering of t inclien d e oorspronkelijke
9""
stemrnin g niet
hoofdelijk of s chriftelijk
g eschiedde, een stemgerech
tigde
aanwezige dit verlangt.
Door deze nie uwe stemmin g vervallen de rechtsgevolgen
van de
oorspro nkelijke stemmin g
3. Voor zover d e statuten of
wet n iet anders bepalen,
worden al'le be sluiten van dede
geme ne vergadering genomen
al
met volstrekte neerderheid van de
aanwezíge, uitgebrachte
stemmen.

4. Blanco stemmen en niet op
stemmen werden bescho uwd als

u

u

geldige wi j ze uitgebrachte
niet te z)_ j n uitgebracht.
Behoudens het be paalde in lid
5
f0 kunnen geen besluiten
worden genomen over onderwerpêx waarvan
niet bij de
r
oproeping voor de be treffende aI gemene vergaderÍn
g 1s
vermeld dat deze zuL len worden b ehandeld,
tenzij
met een
meerderheid van te nminste twee/d erde van de uit gebrachte
stemmen wordt besl oten dat een niet vermeld
onderwerp wel
behandeld zal wo rden, mits dit
niet.is
een
o nderr,lerp als
bedoeld in artik el 20, ?l ot ZZ
6. ïndien bi j een verkiezin
personen niemand de
volstrekte m eerderheid heef gt van
verkreg€D,
heeft een tweede
steniming tus sen de voorgedr agen kandidaten
plaats.
Heeft alsdan wederom nieman d de volstrekte meerderheid
verkre Bêtr: dan vinden herst emmingen plaats totdat hetzij
één pe rsoon de volstrekte meerderheid heef t, verkregen,
hetzij tussen twee personen is gestemd
-qn de stemmen staken.
Bij gemelde herst emmingen (waa
ronder
niet
is begrepen de
tweede stemmin g) wordt telkens gestemd tussen
de personen,
op wie bij de voor'afgaande ste mrní ng
gestemd , evenwel
is
uit gezonderd de p ersoon, op wie b ij die vooraf gaande
stemming het geri ngste aantal st enmen is uitgebracht.
Is bij die vo orafgaande stemmin B het geringste aantal
stemmen op meer dan 6én persoon uitgebracht, dan
door
loting uit gemaakt, op wie van di e personen bij dewordt
nieuwe
stemmi ng geen stemmen meer kunne n worden uitgebracht.
Ingeval bij een stemmin g tussen twee personen de stemmen
staken t beslÍst het 1ot wie van beide n is gekozen.
7. Ind l_e n stemmen staken over een voo rstel niet rakende
verkie zi ng van personen, dan is het verwor pen.
B. Alt-e stemmingen ge schieden mondeli nEr tenzij de
voorzitter een schr Íf telijke stemmin
g gewenst acht of één
der ste mgerechtigden zulks vóór de s temming verlangt.
Schrift

elijke
briefjes.

U

geschiedt

bij ongetekende, E€sloten
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een -----stelgerechtigde.hoofdel+jte stemmin[ veifángt. -:-9. Een éénstemrnig besluit van a1le
Íeden, oót ar zijn deze -nè.iir-rit"
niet in een vergáderine bij."n,
voorkennis van het bestuur genomen, dezelide kraónt ar-smet
een
bestuit var
de algemene vergádering.
stemmi ng

L/
10. Zolang in een aL ge mene Íergadering alle stemmen
uit ge bracht, k unnen geldige besluiten worden kunnen
rnits met a1 gemene st emmen, omtrent aLle aan d e orde genome
komend
onderwerpen
dus me de een voorstel tot statu tenwij ziging,
tot omzettin g of tot ontbindin g ook al heeft geen
ping p,laats g ehad of
is
deze ni et op de voorgesc hrevenoproe.
'gesch
j
wi ze
i ed of is eni g ande r voorschrift omtrent het
oproepen en houden van vergad
of een daarmee verbar
houdende formalitei t níet in eringen
acht
genomen.
Artikel
worden

ea

G

7

gemene vergaderÍn gen worden

jeengeroepen door h<
bestuur. De oproepi ng geschiedt schribifteli
van de le den volge ns het register bedoeld J k aan de adress
De termij n voot' de oproeping bedraagt te nmLI n artikel 5.
nste veertien

dagen.
2. De rekeni ng en verantwoordi ng en de begroti ng met de
te
beoordeling daarvan benodigde bescheiden
diene
n
voor
de
leden ter in zage te worden elegd op overeenko mstige
wijze
aIs bepaald in artikel 20 1 gl- d
2.
3. Bij de op roeping worden de te beh andelen onderwer pen
vermeld, o nverminderd het bepaalde
i n artikel 20.
Statutenwij ziging
Artikel 20.
Tl-ïn A'tsï atuten van de verenigin g kan geen verandering
worden gebracht dan do or een beslu
van een algemene
vergadering, waartoe i s opgeroepen met
de rnededelin g dat
aldaar wi j zigÍng van d e statuten zal worden
voorgesteld.
De termijn voor de oproeping bedraagt tenmins
te veertie
dag en.
2. Zíi die de o proeping tot de
ver gadering ter
behandeling van eeh voorstel totalgemene
statutenwi
gedaan, moeten t, enmÍnste ví jf d age n vóór de j ziging hebben
ee
afschrift van dat voorstel , víaa rin de voorge vergaderingdragen
wijzigi
woordelijk is opgenomen r op een daartoe geschikte plaatb
voor de Leden ter inz age leggen tot na a floop van de dag
waarop de ver gadering wordt gehouden.
B ovendien wordt een
afschrift als hiervoor bedoeld , aan alle
leden toe ge zonden
3. Een besluit tot statutenwi j ziging behoeft
ns te
twee/derde van de uit gebrachte stemmen in eentenmi
ver
gadering
waarin miniinaal twee/ derde van de stemmen van all e leden
kunnen worden u L tgebracht.
!. Een statute nwL zigln g treedt niet in werki ng dan nadat
voor de statutenw J1- j ziging de voorafgaande
chri fte 1i j ke
goedkeuring van het hoofdbestuur is verkre sgen.
5. Een bepa ling dez er statuten,
de b evoegdheid tot
wijziging v an een of meer anderewelke
be palingen beperkt, kan
slechts wor den gewÍj zigd met inacht neming van gelijke

ir

u

:::::Iite:_

Ontbinding _____

Artikel 27.

b

1. De veren iging kan worden ontbonden door een besluit var
vergadering. ltu! bepaalde in de leden !, Z en
va n het voo
:g:3:::_i::1l:t is van overeenkomstige toepas_
st- ng.
2. Indien b
een
de algemene

ij

besr"r;-;;;-;;;;il;;-;;-il;;-;;;;;;;-:

Y
,í t
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vereffening
vereffenaars zijn aangewezent geschiedt de
doo r het bestuur.
artikel 2\ Boek 2 van het BurAls bewaarder, b edoeld in
3
VBBN.
ge rL].J Ir tíetboek, zal funge ren de
aan de
q. Het babig saldo na vere ffening zal ín geen geval
voor een
mo eten worden aangewend
leden toekome n doch zalvereniging
nabiikomend.
doel, het doe 1 van de
voort bestaan voor
reniging
de
Ye
bIÍift
5. Na de ontb inding
no dig is.
zov er dit tot veref fening van haa rdevermogen
van de
alingen
beP
Gedurende de vereff ening bliJven
kracht. In
n
va
lijk
moge
zover
s tatuten en regleme nten voor
ging en die van de ve renigin g uitgaan,
S tukken en aankondi
de woor den ttín
moeten aan haar naam wo rden toegevoegd
liquidatie'l
0mzettin
ge en

Artikel 22.

g

van de
Voor een verzoek om machtig'Íng tot omzetting
in art ike l
bedoeld
verenígi ng in een andere rechtsPersoont
Wetboel< , b ehoeft het bestuur
20 Boek 2 van het Burgerlii kvergader
1 ng.
goedkeuring van de algenene
artÍke1 20 dezer
2entvan
1
de
leden
Het bePa alde in
toepassing '
Statuten is van overeenkomstige
lement
Re

tikel 2
bij regl ement(en) naderehaa
ea gem ene vergadering kan
an de regeling
rege ls vast stellen omtrent alIes ' waarv
gewe nst voorkomt'.
worden vastgesteld' aangevuld of

A

Een regl ement kan alleen
twee/derde va
gewij zigd met een meerde rheid van tenminste

de uitgeb rachte stenmen. t in strijd zíi n met de wet, ook
2, Een reg lenent nag nier echt bevat' noc h met de statuten'
lÍaar die ge en dwingend
Slotbe aIl

e

en

Artit<el 2l{.
of e
door de wet, d e statuten
I n a}l-e Eeval]enr l',aarLn beslist
vergaderi
de algemene
reglement n íet is voorzien,
\ïaarvan akt êo
d.atrul in het hoofd d'ezt
Geilaan en verJeden te Beilen oP óe

akte vermeld '
van d-eze ahte aan d'e vel
Na zaicelijke opgav e van de inhoud.
eenParíg v erklaard van de in'
sohenen P ersonen he bben d.eze kennísgenon
en en oP volled'igr
houd van d.eze akte t e hebben te stellen.--Prijs
voorlezing claarvan geen nÍi
bekentl en hebben d'e
n
aan
zij
t notaris t
De comparanten
beperkte voorlezing
mínuut vervolgens onmidde].li jk na de
mij r no taris, oncler tekend
J.G.van den Tempel; J . Groen
(

ceteken d)H.wtJma; S.Bootsma;
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