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[Ieden, de zeverde augustrJs negenLienhorderd negerìenzeventig, 
----verscheen vær mij, @RRIT JÀÀ¡ DE .pl¡G PGg$ilI'fi.Ë, notaris ter stard- -plaats Assen:

de heer tlerdrik Johan Nijlard, notarisklerk, trrcnerde te Àssen, voL-
gens zijn verklaring ten deze hardelerde als lasthebber van
a. de heer HENDRIK RUSSCIIH.I, leraar, rronerËe te Stadkanaâ]r 

-

b. mevr.ouw.PHfRONELIÀ CÐRNELIA FIJN\âNDRÀAT, zr¡tÅet berrcep, r.ronerde te
Stadskanaal, gehuwC met de heer llarm Groote,

c. mevrþuw GRIETJE GTIllG, zorder beroep, rronende te Stadskanaal, g*
huvd met de heer llenk Dijkstra,

d. de heer WIILEI'1 SPEELMAN, opzichter gøneenteverkenrv,rcnerde te St¡ds-
kanaal,

e. de heer BERIIJS DE NEKKERTgøneente arnbtenaarrr,,rcnerde te Stadskanaal,
f . mev:pt¡¡ FìOKEIJIG, HAFMIEbG, HOFMAN, zorder berrcep, \.ionerde te Stads-

kanaal, gehuud met de heer Jan Þostena,
g. de heer HB{DRIKUS Ð{KER, inforrnatie deskundige, r+onerde te Stads-

kanaal,
die deze lastgevingen verstrekten in hun hoedanigheden van bestuursl-e-
den - en tezamen vormerde het voltatlig bestuur - van de verenigirg: -
KORFTALVER$ìïGIìrc ST,¡\EK¡\ìü\AL L974t gevestigd te Stadskan¿al , 

--_-en als ædanig deæ verenigi-ng rechtsgeldig cnrereenkanstig artikel 9 -
harer statuten vertegenr+cord igerde.
Blijkerde van voornelde lastgevingen uiL êén orderhardse akte va¡r vol-
macht, r.*elke, na vooraf overeenkcrnstig de rret vær echt erkend en ge--
tekerd te zijn, aan deæ akte is gehecht.
De ccrn¡rarant verklaarde bij deze te willen overgaan tot wijziging _-
van de st-atuten van værrroerde vereniging - zul-ks ter uitvoering van -
het besluit van de bijærdere ledenverrgaderirg van gerroenrie verenigirg
gehouden op zes jr:ni negentienhorde::d negenenzeventig, waartoe hij
venzolgens verkl-aarde, dat deze statuten voortaan luiden al-s volgt: -NÀAI{

effirxnr, 1:
1. Þ vereniging draagt de naan: XORFBALVERSüIGING SIAfSfGbBaL IgT4.-

Zij heeft. volledige rechtsbevoegdheid
2. Þ verenigi¡rg is ingeschreven in het verenigingenregisterrdat v¡crdt

gelouden bij de lGnrer van Koo¡ùa¡deL en Fabrieken te \ÆENDAÞI.
AI{TII(EL 2:

Zij heeft haar ætel te Stad
ARIIiGL 3:

De vereniging is o¡ryericht op eIf maart negentienlrorded vierenzeven-
tÍg.
zí) is aangega¿ìn vær onbepaalde tijd.

DOEL
amri<nr, 4:

1. De verenigirq heeft. ten doel-Ëetãõn beoefenen en het bevoroeren -
van de korfbals¡nri.

2. Van het doel is uitgesloten het doen beoefenen en het bevorderen -van de beroepskorflcaJ-s¡nrt.
3. De verenigirg tracht dit doel

a, wedstrijden te doen horderr;
order meer te bereiken door:

b. deel te nernen aan toernooien;
c. oefenirìg van de leden te verærgen;
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d. evenernenten op het gebied van de korfoals¡nrt te organiseren; --
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VERPIJCIÌTINmI DER I,EDM{

ARTII(Et 8:

ten van het bestuur, de alganene vergaderinq of een arder olrgaan
van de vereniging na te leven;

b. de belangen van de vereniging en van de korfbals¡nrt niet te 
-

nroet r^¡orden voldaan.
TOEIÀTTT¡G Dffi. LEDM{

1. Wie 1id van de vereniging nenst te r*or¡den deett dit schriftelijk -
aan het bestuur mede.

2. Het bestuur beslist over de toelating van leden'
3. Bij niet-toelating al-s lid Ìcan de algernene vergad

toelatirg besluiten.
EINDB \IAN HEtr LIIMÀ TSCEAP

e. de nodige a]<kcnnpdatie aan te bl=ngen en in stard te hptden
f . aargestóten te zijn bij het Koninlclijk ìlederlards l(orfbal Ver- -

¡o",ã en deel te nsnen áan Ae dær hel verbond uit te schrijven -
cc¡nfntities.

LEDn{ B.I æIüTSURS

Þ verenigirg bestaat uit ledeñElffiteurs.
'RÎIKEL 6z

:* ""t""rfijke 
personen' die in het re- -

gister, bedoeld in artikel 7 lid 4' zijn o¡ryencrnen'

Per=otett die de korfbals¡nrt als berrcep uitoefenen kunnen geen lid-
zijn.

Z. qp-værdracht van het bestuur kan de algønene verrgadering een lid -
oig.tt" bijærdere verrcliensten voor de verenigir.g to!.ereLid of tot-
Iid van verdienste beno€rnen, zulks met behor¡d van zijn volledige -
1 iònaatschapsrechten .

AI{TII(EL 7:
1. Þ leden vbrden orderscheiAen-ñ g- ne leden en jeugdleden.
2. Cenone leden zr)n zij die op de eerste juli van het verenigir¡gsjaar

vijft.ien jaar of ouder zijn.
:. .lãugaiedeñ zijn zij die oó A" eerste juJ-i van het verenigirgsjaar -

jonger zijn dan vijftien jaar.
¿. f¡et-¡estuur houdt een register bij waarin de namen en de adressen -

en verrdere van belang zijrCe gegevens van de leden zijn o¡ryencrnen--

l-. Þ leden zijn verPlicht:
a, de statuten eriregløuenten van de vereniging, alsnede de beslui-

schaden;
.. ã. cnt.tig. verplichti:rgen, rællce de verenigif¡g in naam van haar-

leden aangaat óf tætfe uit het liùnaatschap van de verenigir¡g -
værtvLoeien, te aanvaa¿rJen en na te kcrnen' T, ;

2. Behalve de in deæ statuten ver¡e1de verplichtingen kunnen dær dè=

vereniging slechts verplichtingen aan de leden rrorden o¡gelegd na -
værafgaarde toesterming van de aJ-genene vengadering.

DEFINITIE MÈqTEURS
ARTIIGL 9:

Þnateurs zijn natuurlijþ of iãnts-sonen die zich bereid hebben -
verl¿aard de vereniging-financieel te stewren met een door de alganene

vergadering vast te-stãI1en minimr¡rr-bijdrage, welke bijdrage jaarlijks

1. Het 1i&naatschap eirdigt.:
AI{TIKEL 1I:

ering alsnog tot -
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a. door de dood van het lid;
het 1id;b. dær schriftelijke oPzegg ilg door

c. door schriftelijke oPægg i¡q nãnens de vereniging; deze kan g-
schieden tranneer een lid heeft opgehouclen aan de vereisten vær
het liönaatschaP, bij de statuten gesteld, te voLdoen' wanneer -
hij zi)n verplichtingen jegens de vereniging niet nakcrnt, alsook

wanneer redelijkerwijs van de verenigirg niet kan r"orrden geverrgd

het liùr¡aatschaP te lat¡n værtdtren;
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d. door ontætting, r+elke uitsluiterd )<an

neer een lid in strijd met de statuten'
der vereniging hardelt of de veren igirq oP onredefijke wijæ be-

å*nurr" de vereniging geschiedt schriftelijk dær

ste1d. n en hangende het berrcep is het lid g* -
Gedurende de beroePsteunrl
sctprst

BIJDRAæ
AltrlKEL

1. Þ leden en de donateurs zijn gæGãn tot het betalen van een

l aarlijkse b ij<ìrage d
Zij rærrd

e bijdrag

ie door de algenene verrgadering zal'¡crden

vastgesteld

rrl9

3" keLeden en leden
van een bijdrage.

r,orden uitgesProkeri wârts
reglønenten of besluiten

nadeelt
Z. QFzeç,gir:g

3.

4

5.

6.

het b*

J

verschillerd
2. llet bestuur rs bevoegd in bij ærdere gevallen gehele of gedeelte-

J-ijke ontheff
te verlenen.

van de verPl ichtinq tot betalirg van de bijdrage -

en daartæ in categor iei:n ingedeeld die een

e betalen.

van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen -

RrcTTIEN VAN MÙIATEURS
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statuten rcrrCen toegekerd, kr.u'¡:nen bij huishoudelijk reglanent æk nog-

ardere rechten aan dor¡atelrs rærrCen toegel<erÉ.
BESruUR¡ffi¿:

1. Ifet bestuur bestaat uit ten minste æven trErsonen waar:order een -het dæ

7

4

t

værzitterr een sekretaris en uit degelijks bestuur vormerde die
leden trcrden benoernd

2. æ berroenring van bestuursleden geschiedt na )<ardidaatstell ing . Tþt-

het stellen van kardidaten zijn bevoegd æ\le t het bestuur a1s vijf-
of meer leden
æ kardidaats tel1ing
de ver:gadering nedegedeeld
Een lcardidaatstellirg dær
het bestur¡r rærr3en ingedierd.
IGrdidaatste[irg staarde de vergaderirrg is

een met

een Pennirqneester - tezamen-aæi de algørene ver"gadering

door het bestuur r¿crdt bij de oproepilg vær -

vijf of meer leden moet schriftelijk bij

van de
vezrgadering.

AIIfIIGL 15:
1. ELk bestur:rslid kan te alleñ tiiGõor de algenene verrgadering

r,"orrden ont-slagen of geschorst' Een schorsirg d ie niet bi¡r¡en

slechts

dær de alganene verrgadering vast
ird

na goedkerring hien¡an dær
uiþebrachte geldige stsmnen

eveneens nrogelijk' C È
ten minste tr'ee/dero= 

.-

besluit van de algønene

gevolgè
die ter-

gerìomen

te stellen termijn r"ordt
igt door het verlooP vandær een besluit tot or¡tslâ9 r ê

nijn.
tre€dt, uiterlijk trræe j aar na zijn benoenring af.2. ELk bestuurslid

bestuurslid is terstord herkiesbaar.Een afgetreden
3. Tfeedt een bestuursl id tussentijds af dan kan het bestuur een kar-

didaat stellen door middel var¡ een desbetrefferde PubliJcatie in het
officieel orgaan van de verenigirg. Is vrer r¡æken na de p,ubl-ikat le-
geen tegenlcard idatutr bij het secretariaat ingediend dan rærrJt het-

kard id aat-bestuursl id geachÈ te zijn gekoæn. Ten minste vijf Leden
tuur verplictrt is-

kur¡nen een tegenkardidaat steller¡, waarna het bes

binnen æs r'æken een algønene vengdering te doen houderr welke,

alsdan door verkiezirg i¡¡ de vakatlre værziet.
4. Het bestuursliùnaatschaP eindigt værts dær het ei¡rd igen van

lidmaatschaP van de verenig irrg.
ARTIKEL 16:

l. Van het verhardelde in ell<e-EãEuursverrgadering maâkt de selsetaris
rrotul-en oP die dær het bestur:r rcnden vasÇeste1d. Het oondeel var¡

de værzitter crntrent de totstardkcnring en de inl¡oud van een be-

sluit is niet beslisserd.
2. Bij huishoudelij k reglenent kunnen nadere regelen aangaarde de ver-

gaderingen en de besluitvor¡ring binnen het bestuur vorden gegeven.-
ARTIKEL LT:,

1.

2.

3.

Behor:dens de be¡nrking vofgens dãætuten is het' bestuur belast -
met het bestr-ren van de vereniging'
Indien het aantal bestuursledeñ Éneden vier is gedaald' Þlijft het

bestuur bevoegd. Het is echter verpricht. æ spoedig rnogelijk een -
Jõo,"rr. vergadåri_rrg te beleggen, waarin de værzieni'g in oe oFrF
pfåats of de o¡nn pÍaatsen aan.de orde kcrnt'
"ttå;'Ë=;;;-il-U""-""gã òn¿.t zij n verantrçoordelijÌùreid bepaal de oF
ãã"4ãf." ,rur, ,ijn taá]< æ doen uiWoeren dær ksrmissies, die dær-
het bestuur'¡¡cden beno€nd'
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4. Het bestuur is, mits met goedkelrirtg van de algønene verrgaderirg'
bevoegd tot het
den of bez¡aren

sluiten var¡ or¡ereenlsnsten tot het lco¡æn, vervl:eerû-
van registergoedeæn, het sluiten van c /ereenlcfrì-

st€n, waarlcij de vereniging zich als bor"g of t¡oofdelijk medeschuL-

denaar veròirdt, zicLr vær een derde sterk maalct of zich tot zeker-
heidstellilg vær een schuld van een derde verbirdt.
Q het ontbrelcen van deæ goedkeuring kan door en tegen derden be-
r.oep r'vorrien gedaan.
Het bestuw behoeft eveneens goedkeuri¡g van de algønene vergade -

+

5.

3.

ring vær besluiten tot:
L onvermir¡delrC het be¡:aalde order II. ' het aangaån van rechtshar-

delingen en het verrichten van investeringenr een door de alge--
mene verladering vast te stellen bedrag te boven gaarde;

II.a. het aangaan van c^/ereenkcrnsten, waarbij aan de verenigilg een

banklsediet rærdt verleerd;
b. het ter leen verstrel<l<en van gelden, alsnede het ter leen op-
- 

"-nq" 
van geì-den, waar:onder niet is begre¡æn het gebruilrnaken

van een aan de våreniging verleerd banldcediet; 

-

c. het aangaan van dadirgen;
d. het oPt:eden in rechte, waanonder @repen het voeren van ar-

bitrale Procedrres, doch met uitærdering van het nernen van -
consenzatoire maatregelen en van het nernen van die rechts-
nl¿ta tregelen die geen uitstel ku'rnen I ijden.,

9p het ontbreken van deæ goedkeur i-rg len dær en tegen derden geen

beroep rærden gedaan-
6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bePaalde rrondt de

vereniging j¡ en buiten rechte vertegenr+cordigd door de leden van-
het dagel ij ksbestuur gezamenlijk. Het kan één van de leden van de-
vereniging rnachtigen dit nãfnens het bestuur te doen.

?. Iþt bestuur is verPlicht de verenigirg, het bepaalde in de Ieden 1-

tot en met 6 van dit artil<el, alsnede elke wijzigirg hier¡¡an, te
gehoden bijdoen i¡rschrijven Koophardel ende in het træede

Fabrieken
JAAR\ERSiÀG n{ \TERAbTI!{æRDIT{¡G

l-. t1gt verenigi¡gsjaar t¡oef:aÐGÞIvan één juli tot en met dertig
juni daano¡volgerde

2. Het bestuur is verplicht van de vennogenstoestard van de verenigilg
zodanige aantekenirgen te houdent dat daaruit te a1len tijde haar -

kunnen rtor,ilen gekerd.

in het verenigingenregisterrdat i+crrCt

Iid van artikel f geno€nde Kamer van

rechten en verPlichtingen
Het bestutrr brengt oP de j aarlijkse algenene veL,ìEaderirrg zijn iaar-
verslag uit en doet, order overJ-egg ing van een balans en een staat-
van baten en lasten, rekenirg en veran træording cnrer zijn i¡ het
afgelo¡nn boekjaar geyçrd bestuur'
Na afloop "u" 

ãã tuí*li" *t.tUit-"tt volgens deze statuten de jaar-
lijkse alganene ver"gadãring nroet vorden gehouden, kan ieder lid de-

ze rekening *-".iãñt*rd-ir¡g in rgcrrf van het bestuur vorderen' -
4, õ ã" jä*iijkse atganerre v"fouaering tegr het bestuur zijn besra--

tingsonti"erp vær nãt aaar:opvolgerde verenigi¡g:]Fr v??r:
5. D.'j;;ifjËe afganene vergadering benoernt' jaarlijks uit de leden -

een kaslconnt="G-rr* ten m-inste trree leden, die geen deel nogen 
-uitmaken van het bestuur'

De kaskcnrnissiã-o.d"r*kt de rekening en verantrtoordirg van het -

{
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bestuur en brer¡gt aan de a1gønene verrgader irg verslag van haar be-

vindirgen uit. tlet bestur:r is verPl icht aan de kaskcnmissie a].le

dær haar gaænste inlichtingen te verschaffen haar desgerænst de-

I .(

f

6. Þ last van de lcaslccnrnissie l<an te allen ti
vergadering r*rcrden herroe¡nnr doch slechts

een ardere l<askcnunissie.
besct¡eiden bedoeld in de leden 2 en 3 ,

7. Het bestuur is verPlicht de

tien jaren te bewaren.
AI.GEI'TENE

1. Aan de
iging alle bevoegdhe-
aar¡ het bestuur zijn -

den t¡e
qgedragen. verenigirgsjaar ( boekjaar)

2. Binnen zes maarden na aflæP var¡ het
rærdt egn j aarlijkse algenene vergader ilg gehrouden. Þ datun van

deze ver"gader ing dient ten minste vler r*eken tevoren schriftelijk
aan alle leden van de vereniging, dan r'¡el in het officieel olgaan -

vereniging
aarlijkse

bekerd te rprden gsnaakt.van de
algønene verrgaderilg kcnen order meer aan de orde:

Indei
r¡otulen var¡ de vorige algønene verrgade

a. de vaststell ing van de
rrJ}gt

l<as en de rraarrlen te tonen en

der ver:eniging te gazen.

b. het j aanrersÌag en de rekenirg
tikel 18, met het verslag van

de verkiezing van het bestuur;
de verkiezing van de l<askcnrnissie;
voorstellen van het' bestuur of de

de verrgaderi-ng;

inage van de boel<en en bescheider¡

jde dær de algønene 
-dær de benoernr-r¡g van -

en verantræording bedoeld in ar-
de al-daar bedoelde iccnunissie 

' -c
d
e

f.
r"oepi:rg vær
de vaststell roting vær

Ieden, aangekordigd bij de o¡:-

het volgerde verenigirgr-ing van de @

3,

4.

1.

2.

3. t zijn hebben stern¡æcht ' #
;;á*" vergaderirg vijf sterunen uit;-

een jeugdlid æn stern
4. Een fia Xan zijn støtt niet dær een daartoe schriftelijk

arder lid doen uitJcrergen'
\¡coRz üTERSCHAP NCIUT.EN

genachtigd
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daarin æ}ve.
2. Van het verhardelde in el)<e a1gønene vergadering maakt de selaeta-

ris of , bij diens afiæzigheid, een ardere dær de værzitter daar-
toe aangs¡ezen lÞrsoon notulen. Þæ notulen rærden dær de algøne-
rre verrEaderirg goedgekeu:d. Þ inlpud van de notulen rPrdt ter
kennis van de leden gebracht.

\IERGADRTNGGELDIGIIEID AI.GETIENE
ARIII(EL 22:

4 I. Þ algønene verrgaderirqen rprrlen geleid dær de værzitter van de --- .rãr."ígirrg of zijn ptaatweryarger. Ontbrelcen de værzitt'er en zijn
plaatwenrargerr-dair treedt één-der ardere bestuursleden, dær het-
'bestuur aan te *ii*tt, als værzitter op. Wordt æk op deæ wijæ -
niet in het værzitterschap værzien, dan værziet' de vergaderirg -

Een algenene verrgadering lcan ËIecñts rechtsgeldige besluiten nemen' -
¡",di*-t " ni¡rstË-eeVtierde van het totaal aantal leden aani"ezig of -
vertegenræordigd is.
C'aat een _algønenet binnen vier

vergadering $¡egens onvoldoerde oPkcrnst niet dær dan

r.'ord rteken daarna eên træede vergadering bijeengeroePen
en gehouden, waarin over het værstel æals dat in de vorige vergade--
ring aan de orde is getreest, orgeacht het aantal aanr+ezige of verte-
genræorrdigde 1eden, kan r'crden besloten.

BESI,IIIT\¡)RTJIN{G AI-GE,IE{E \ZERGAMRI}TG

AF{TII(EL 23:
1. Het ter algernene verrgadering uiEêspro]<en oordeel van de værzitter

dat dær de vergad.rirtg een besluit is gerlcfnen is beslisserd. Het-
zel-fde gel-dt ,t*t de irùor¡d var¡ een gencrnen besluit væræver r+erd-

gesterd cnrer een niet schriftelijk.vas@eIegd værste1. _.----
2. l,¡crdt. echter ormiddell-ijk na heí uitspreken van het i¡ het eerste -

l-id bedoelde oordeel dt juistheid daan¡an betwist, dan virdt
nier¡re størunirç plaats wanneer de meerderheid der verrgadering of , -
i¡dien ae oorsþånXelijke støruning niet broofdelijk geschiedde' eerF

stergerectrtigdã .**="igu dit verlangt. Þor deæ nieu¡e stenni¡g -
ven¡aller¡ Ae iecfrtsgevoigen van de oorspronkelijke stømning

3. Vcoræver de statuten of de çet niet arders be¡nlen vonden afle be
sluiten van de algcnene verrEadering gencnren met meerderheid van de

tal stsnnen is uitgebracht.
Is bij die værafgãar¡de starunilg het geringste aantaL stenrnen oP -
n¡eer dan éên pe;óon ui@ebrachL, dan r,rordt door herstamnirg tussen

deze personen uitgenaakt op wie van deæ personen bij de nier¡*e --
stennïrg geen stánen meeCktuuren rærden uitgeb:acht. 

-
Ingevat bí: u"" stønnirg tussen tvee ¡nrsonen de stsrunen staken be-
slist het lot wie van beiden is gekoæ

5. Blanoc stsrunen en ongeldige sternnen v¡¡rden beschor¡¡il als niet te -zijn uitgebracht.
ará orgeÍdige stennen l,,orden aangønerkt sternbiljetten die

uit4ebrachte stsrnen.
4. Indien bij een verkiezrng van IErSOnen n isnar¡d de meerderheid heeft

verlcegen vi¡den herstenningen plaats totdat hetzij êén Pe
is

rsoon de

nreerderheid heeft ver)cregen' hetzij tussen trtee ¡ersonen gestend

en de stsnnen staken.
Bij gsnelde hers'"ørrningen rændt telkens gesternd tussen de ¡nrsoner
op wie bij de værafgaande stønning is gestend revenwel uitgeærderril
de persoonr oP wre bij die værafgaar¡de stenrning het ger ingste aar

',i
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.{ . zijn ordertekerd;
. onleesbaar zijn;
. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
. de naan bevatten van een ¡ærsoon die

a
b
c
d

gesteld;
e. vær iedere verkiesbare plaats meer dan één na¡rn bwatten;
f. meer bevatten dan een auiaetijtce aanwijzing van de ¡ærsoo¡ die'

zich niet verkiesbaar heef'

iet rakerde de verkie

is bedoeld.
6. g¡7er trErsonen rtordt schriftelijk met gesloten sternbriefjes gestend

over zaken mødeling, tenzij de voorzitter of de algenene verrEade-
ring een schriftelijke stenning rndig achten.

7. Indien de stsrunen staken over een værstelr n
zing van personen' dan is het ven'rorpen-

B. Een eenstsrunig besluit van a1le leden, ook a1 zijn deæ niet in ee

vergaderirrg bijeen, mits met værkennis van het bestuur gencmen, -
f¡eeft deælfde- rechtslsacht als een besluit van de algønene vergæ
derirg

9. zolarg i¡¡.een algengne verrgadering alJe ]{en aanr"ezig of 
- 

l-
vere{enr*brdigd-zijn kuu'rnãn geldige besluiten rorrlen gencrnen, mit
net alganene stsnnenrcrntrent alle aan de orde kcrnende onder*er¡nn
dus mede een værstel tot statutenwijziging of tot ontbirdir¡g - æ
al heeft geen oProeping plaatsgehad of is deze niet op de værìlÈ
schreven wí)zæ geschied of is enig arder værschrift crntrent het -
oproepen en houden van vengaderingen of een daarmee ve¿òard houden
de fornaliteit niet in acht gencrnen-

BI]EET\TROEPING AIGEV1ENE VERGAMTNG
ÀI{IIKEL 24:

1. Þ algønene verrgaderingen r+crden brleengeroetrÞn door het bestuur,
onvermi¡der'¡l het bepaalde in artilcel 19 lid 4.

Iid 4.
2. Bij de oproeping rtorden de te behardel

verminder¿ het bepaalde in artikel 25-
en ordenær¡en vermeldr. it-

SßTIITE}WVIJZIGING
ARIIIGT 25:

Þ terrnijn van eerste oproepilg bedraagt terrninste vier ræken cn¡er
een]<cn¡st.ig het bepaalde i¡ arti]<el 19 1id 2. De træede optrceping -
geschiedt ten mi¡ste tr+rae rteken vær de verrgadering dær publikati
i¡r het officieel orgaãn van de vereniging of schriftel.ijk aan de
adressen der leden volgens het ledenr^egister bedæLd in artikel 7

1. In de statuten van de veren$'ffi_ffi-geen verardering rtorrlen ge- -
bracht dan door een besluit van een algenene vergadering, waartoe
is o¡ryerce¡nn met de mededeling dat aldaar wij zigirg van de state
ten zal iærden værrgesteld.

2. Zij die de o¡rroeping tot de algønene ver"gadering ter behrardeling -
van een værstel tot statutenrrijziging hebben gedaan' rnoeten ten -
minste vijf dagen vær de vergaderirg een afschrift van dat vær-
stel, wa"rin de voorgedragerì wijzigi-r.tg r,rændelijk is o¡gencnren' o¡:

een daartpe geschikte plaats vær de leden ter inzage leggen tot n

aflæp van de dag waarop de vergadering r,crdt gehor:den. Bon¡erdien
r.orrlt een afschrift al-s hien¡ær bedoeld aan alle leden toegeærr
denrdan rtel gep:bliceend in het officieel ollgaan van de ver_enigirq

3. Þn besluit tol statutenwijzigj¡Ìg betroeft ten minste træe/derrCe va

de geldig uitgebrachte sts¡nrenrin een vergaderirrg waarin ten minst
êêq/vijfãe van het aantal leden aanr*ezig of vertegenrioondigd is. I
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Bij besluit tot ontbind ir¡g kan door de algønenehet ing aan het batig saldo r,'onden gegts
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Þ ccrrrparant is rnij ' notaris. bekerd. Waawan akte,in minuut opggnaa}ct

G ".ä"aen 
te ASS-ñ, op de àatum j¡ het Lloofd dezer a]<te vermerd. ì¡æ

zal€lijl€ otrryave van dJ inhoud van deze akte aan de verschenen IErsd¡
hãä-á;-irérxr""t¿ van de inhoLd van deæ al<te te hebben kennisgern-

;;-;"-;p vopJige værlezing daa:r¡an geen prijs te stellen. ven¡ol-
oens is deæ alcte na be¡nrkte værlezing dær de conparant en mij ' no-

Ëãs, orderteicerñ.

1".t.*"tu¡ H.J.NijJ-and G'J' de Jong Posthrrmus' notaris'
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