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Denkt u eraan om bij het ondertekenen van de akte een geldig legitimatiebewijs mee te nemen
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Bs08/o STATUTENWIJZ TGING

Heden, vierentwintig mei-----
negentienhonderdzesennegentig, verscheen voor mij,
Mr. Anne Christiaan Olij, notaris ter standplaats
Grootebroek, gemeente Stede Broec:
de heer Marten Hendrik Kok, gemeente-ambtenaar,
wonende te 1602 KE Enkhuizen, Toereppel 58, gebo-
ren te Lemsterland op zeven februari negentienhon-
derdzesenvijftig, gehuwd, (Nederlands paspoort
nuilrmer L941659 | afgegeven te Enkhuizen op eenen-
dertig mei negentienhonderdvierennegentig),

ten deze handelend in zljn hoedanigheid van voor-
zitter van de te Enkhuizen gevestigde vereniging
CHRTSTELTJKE ORATORIUM VEREENTGING ''STEM EN SNARENII
De comparant verklaarde bij deze akte over te gaan
tot de wijziging van de statuten van voornoemde
vereniging, waartoe hij te kennen gaf:

dat de vereniging werd opgericht op
bruari achttienhonderddrieëntachtig

dat de statuten laatstelijk werden gewijzígd op
zes november negentlenhonderdeenenderlig, waarbij
de vereniging werd aangegaan voor
negenentwintig jaren en zes maanden;

een periode van

dat de statuten werden goedgekeurd bij koninklijk
besluit van el-f december negentienhonderdeenender-
rig

dat de duur, waarvoor de vereniging werd aange-
gaan is verstreken, doch dat nimmer tot vereffening
werd overgegaan/ zodat de vereniging krachtens het
bepaalde in artikel 2zL7 van het Burgerlijk wetboek
en de overgangsbepali-ng artikel IV wordt geacht
voor onbepaalde tijd te zijn opgericht

dertien fe-

dat de algemene ledenvergadering
ging in haar vergadering gehouden
aprit negentienhonderdzesennegentig

van de vereni-
op zeventien

heeft
tot wijziging der statuten in na

dat daarbij alle wettelijke en
te melden
statutaire

besloten
zín¡
vereis-

ten zijn in acht genomen;
dat de voorzitter is gemachtigd de akte van sta-

tutenwijzígLng te doen verlijden;
dat van het bestaan van deze volmacht genoegzaam

is gebleken aan mij, notaris
dat van het verhandelde blijkt uit het aan deze

akte gehechte uittreksel- uit de notulen van gemelde
algemene ledenvergadering

dat voldoende leden aanwezig of vertegenwoordi-gd
waren, zodaL kon worden beslot,en tot wijziging van
de statuten
Vervolgens verklaarde de comparant, handelend als
gemeld, dat de vereniging voortaan wordt geregeerd
door de navolgende:
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Artikel 1

b. ""r."iging 
draagt de naarn Christelijke Oratori-

umverenigíng "Stem en Snaren", oorspronkelijk gpSe-
richt o¡í dertien februari achttienhonderddrieën-

: :: l: :s- : :- I : - e: :: : : lã:": ã 
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STATUÎEN
Naam en zetel

Artikel 2

De vereugrng
wenst in haar
onf ej-lbare regel te richten. -----

Doel----
Artikel 3

De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen
van de zang in het algemeen en dat van oratoria
in het bijzonder met instr umentale begeleiding. -

2. De verenl-glng tracht. dit doel te bereiken door
de volgende akt iviteiten, die niet in strijd mo-
gen zijn met de gronds lag en het doel van cie

verenigi-ng zoals deze ziln omschreven in artikel
en artikel 3 lid 1: ------

. het houden van wekelijkse repetities;--------

. het geven van concerten; ------

. het áeelnemen aan en/of organiseren van eve-

bevorder-
ang en ln-

Artikel 5

erkent cie Bi jbel als Gods Woord en
optreden en streven zich naar die

1

2
a
b

d

1. Aspirantleden kunnen zijn zi3 die aan de aktivi-
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teiten van de verenigj-ng deeinemen, doch nog
niet meerderjarig ziin
Vrienden en begunstigers kunnen zíjn zLi die
zich bereid hebben verkLaard de vereniging fi-
nancieel te steunen met een door het bestuur
vast te stel-1en minj-¡num biidrage
Aspirantleden, vrienden en begunstigrers hebben
geèn andere rechten en verpJ-ichtingen dan die
rietke hen bij of krachtens deze statuten zr)n
toegekend en oPgel-egd

;;; il- ;::::::- :----3*H:::::-:- - :::::-::::::
1. Een ieder die deze statuten erkent en vol-doet

aan de in artikel- 4 | Iid 1 omschreven kwalitei-
ten, te beoordelen door de dirigent, wordt als
( aspirant- ) lid toegelat'en. -----

2. uinäeriarigen behoèven voor toetreding als aspi-
rantlid scñriftelijke toesterûning van hun v¡ette-
Ii- j ke vertegenwoordigers . -----

3. Bij niet toelating als (aspirant-)1id kan de aI-
gemene vergadering alsnog tot toelating beslui-
ten. ----

-------Einde van het laspirant-) lidmaatschap
Artikel 7

i . Het ( aspirant- ) tidmaatschap eindigt: -------
a. door- overl j- jden van het ( aspirant- ) lid ì --"--
b. door opzegging van het (aspirant'-)lid;
c. door oþzeqging namens de vereniging. Deze kan

geschiéden v/anneer een Iid heeft opgehouden
ãan de vereisten, voor het lidmaatschap bij
de statuten gesteld, t€ voldoen; wanneer hij
zijn verplichtingen tegenover de vereniging
niét nak-onrt; al-ook v/anneer redeli jkerwi j s
van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren;-----

d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uit-
gesproken wannêer een lid in strijd met de
itat,uten, reglementen of besluiten van de
vereniging hañdelt, af de vereniging op onre-

3

.l

delijke wiize benadeelt.
2, Opzegging namens de veren iging geschiedt door

het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap do.or. het lid of

door-de vereniging kan slechts schriftelijk ge-
schieden/ met inachtneming van een opzeggings-
termijn van één maand.------

4. Een fiA is niet bevoegd door opzegging van zijn
lidmaatschap een besl-uiÈ, waarbij de verplich-
tingen van de leden van geldelijke aard zijn
verãwaard, te zijnen opzichte uit te sluj-ten

t.,
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Ontzetting uit het lid.maatschap geschiedt Coor
het bestuur.
Van een besluit tot opzegging van het lidmaac-
schap door de vereniging op grond van het feic
dat redelijkerwijs van de vereniging niet ge-
vergd kan worden het Iidmaatschap te laten
voortduren (artikel 7t L, c) en van een besluit
tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat Ce
betrokkene binnen een maand na de ontvangst van
de kennisgeving van het besluit beroep open bij
de algemene vergadering. Hi j r,vordt daartoe ten
spoedigste met opgave van redenen in kennis ge-
steld. Gedurende de beroepstermijn en hangencie
het beroep is het lid geschorst.
I'lanneer het ( aspirant- ) lidmaatschap in de loop
van een verenigingsjaar eindigt, zaL de jaar-
lijkse bijdrage naar rato worden aangepast.-----

Verplicht j-ngen
Artikel I
1. De leden zijn gehouden aIle r¡ergaderlngen/ repe-

tities/ concerten en dergelijke zoveel mogelijk
bij te wonen

2. De l-eden, de aspirantleden, de vrienden en de
begunstigers zijn gehouden Èot het betalen van
een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene
vergadering wordt vastgesteld. Bij die vaststel-
ling kunnen zLj daartoe in categorieên, die een
verschj-llende bijdrage beralen, worden inge-
deeld.

3 . Het bestuur is bevoegd in ':i j zondere gevallen
gehele of gedeeltelijke ontheffing van de ver-
plichting tot het betalen van de jaarlijkse bij-
drage te verlenen.----

Rer-hl-an \7ân erc'l ad en. asni rantl eden
r¡rienden en begunstigers

Artikel 9
Behalve de overige rechten die aan ereleden, aspi-
rantleden, vrienden en begunstigers bij of krach-
tens deze statuten worden toegekend, hebben zij het
recht de door de verenj-ging gegeven concerten en
andere evenementen bij te wonen, al of niet tegen
een gereduceerde prijs.------

Geldmi-ddelen
Artikel 10
De geJ-dniddelen van de verenigj-ng worden op wettige
wijze verkregen uit contributj-es, giften, bijdra-
gen, subsidies, Ieningen, legaten en andere baten,
waaronder opbrengsten uit entreegelden, uit aktivi-
::::::_::_:::_:::t:::l ;. :i:H::sî11îl_ _:::_::::__::

5

6

7



'ìt

1.!

't.

t.
:I

I

5

Artikel 11
1. Het bes tuur bestaat uit een oneven aantal van

tenminste vrl f en ten hoogste negien leden, die
door de algemene vergadering worcien benoemd

2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één
of meer bindende voordrachten, behoudens het be-
paald.e in het derde lid. Tot het opmaken van een
äergelijke voordracht zLjn bevoegd zoweL het be-
stuúr als tenminste zeven leden. De voordracht
van het bestuur wordt bij de oproeping voor de
vergadering van de leden meegedeeld. Een voor-
¿raãfrt dooi zeven of meer leden moet tenminste
een week voor de d'atum waarop een dergelijke
veigadering wordt gehouden schriftelijk bij het
bestuur worden ingediend.------

3. Aan elke voordratht kan het bindend karakter
worden ontnomen door een met tenminste twee/der-
de van d.e uitgebrachte stemmen qenomen besluit
van de algemene r¡ergiadering, gienomen in een
vergadering- waarin tenmj-nste twee/derde van de
ledèn vertegenwoordigd is. -----

4. Is geen voo-rdracht oþgemaakt, of besluit de al--
gemene vergadering overeenkomstig het voorgiaande
Íi¿ de opgËmaaktJ voordracht het bindend karak-
ter te ontnemen, dan is de algTemene vergadering

5
vrij in de keus
Indien er meer dan één bindende voordracht is,

hiedt de benoemrngi uit die voordrachtengesc
- Éi nrÌa Ìrocl-lr rr re I i rìm â âf c..h â ì'l p ari ¿-rd'i ck aff- rarlen

Schorsing-
Artikel l-2
1. Elk bes tuurslid, ook v/anneer hij voor een be-

paalde tij d is benoemd, kan ie allen t ijde door
de algeme ne vergadering worden ontslagent of ge-
schorst. Een schorsing die ni-et binnen drie

Artikel 13
1. De voor

maandengevolgdwordtdooreenbesluittotont-
"1;g, eiíaigt door het verloop- van die termj-jn'-

2. EIk bestuur-s1id treedt uiterlijk vier jaar na
zijn benoeming af, volgens een door het bestuur
op-t. maken rooster Van aftreden. De afgetredene
i; tweemaaL herkiesbaar; wie in een tussentijdle
vacature wordt benoemd/ neemt op het rooster de
plaats van zi jn voorgangier int-----

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:--------
a. door het eindigen vañ het lidmaatschap van de

vereniging; -----
b. door bedanken

-Bestuursfuncties - Besluitvolming van het bestuur-

zitter wordt in functie door de algemene
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vergadering gekozen. Het bestuur wijst uit zijn
midden een secretaris en een penningmeester aan.
Het kan voor elk hunner uit ziin midden een ver-
vanger aanwiizen
Een bestuurslid kan meer dan één functie bekle-
den. ----

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden
door de secretaris notulen opgemaakt, die door
de voorzitter en de secretaris worden vastge-
steld en ondertekend

3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere rege-
leñ aangaande de vergaderingen van en de be-
sluitvorming door het bestuur worden gegeven.---

4. In afwijking van de wet'telijke regel is !.'
oordeel ïan ãe voorzitter omtrent totstandkoming
en inhoud van een besluit hier niet beslissend'-

-Bestuurstaak - Vertegenwoordiging
Artikel 14
1. Behoudens de

het bestuur
eniging

2, Indien

beperkingen volgens de statuten is
belast met het besturen van de ver-

het aantal bestuursLeden beneden vijf is
ged.aald, blijft het bestuur bevoegd. Het is ech-
ter verplicht zo spoedig mogeJ-ijk een .algemene
vergadeiing te beleggen waarin de voorziening in
de ópen plãats of de open plaatsen aan de orde

3. Het bestuur is bevoegd onder zLln verantwoorde-
lijkheid bepaalde onderdelen van zíjn taak. te
doén uitvoeien door commissies die door het be-
stuur worden benoemd

4, Het bestuur is, mits de algemene vergadering dit
goedkeurt, bevoegd tot het sluiten van overeen-
komsten tot het verkrijgenr vervfeemden of be-
zwaren van registergoederen, het sluiten van
overeenkomsten -waarbij de vereniging zLch. qt"
borg of hoofdelijk hedeschuldenaar verbindt,
zícÉ voor een deide sterk maakt' of zich tot
zekerheidsstellingr voor een schuld van een derde
verbindt. Op het ãntbreken van deze goedkeuring
kan tegen derden een beroep worden gedaan

5. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde
wordt de vereniging in en buiten rechte verte-
genwoordigd doof het voltatJ-ige bestuur. Voorts
komt deze bevoegdheid toe aan de voorzitter en
de secretaris tézamen, of bij hun ontstentenis
door hun respectievelijke vervangers.-----

komt.

ñi rì aan.l-
JIA.S¡}'

Àrt-iì¿al 1q

\:,
\.i\
:,å i

-

1 . De diri-gent wordt, op een bindende voordracht
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van het bestuur, door de algemene ledenvergade-ring benoemd
2 , De dirigent leidt de repetities / a.l_smede deuitvoeringen en andere optredens van de vereni-

gang
Hij heeft de artistieke leiding en geeft adviesover de in te studeren en uit -te võeren werkenen heeft in de repertoire-keuze een med.ebesl-is-
sende stem

3. voorts geeft hij advies over de instrumentarebegeleiding bij een uitvoering en de eventuere
medewerking van solisten daaraãn

4. Tussen de vereniging en de dirigent wordt/ metj-nachtnening van het bovenstaandê, in een d.oorbeide partijen onderrekende schriftelijke over-
eenkomst vastgelegd werke diensten de dirigentten behoeve van cie vereniging verricht; dat vandeze diensten door de vefeniging gebruik wordtgemaakt, alsmede dat daarvoor een overeen te
komen honorarium wordt betaald

-----Repetitor-
Arriket 16 -__-- _
1. op voorstel van de dirigent kan ten behoeve vanhet begeleiden van de op de repetities in testuderen werken een repetitor woiden aangetrok-

ken.
2, Het begeleiden van de in te studeren werkengeschiedt op aanwilzíng van de d.irigent3. Ten behoeve van de door de repetitoi te verrich-ten diensten worcit door de veieniging een piano,

danwel een ander in onderling overleg te i<iezen
. begeleidingsinstrument, ter béschikking gesteld;4, Tussen de vereniging en de repetitor woi¿t, metinachtneming van het bovenstaãnde, in een doorbeide partijen ondertekende schriftelijke over-

eenkomst vastgelegd welke diensten de repetitorten behoeve van de vereniging verricht; ãat van
deze diensten door de veieniging gebruik wordt
gemaakt, alsmede dat daarvoor een overeen te ko-
men honorarium wordt betaald

Artikel 17
1

2.

rL

.

I

i

il
li

]I
jt

Het verenigingsjaar loopt van een januari tot enmet eenendertig december daaropvolgend
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoe-stand van de vereniging zodanige aantekeningente houden dat daaruit te allen Éi-iae haar rech-
len gn verplichtingen kunnen worden gekend
Het bestuur brengt op een algemene -vergadering
binnen zes maanden na afloop- van het vereni-
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gings jaar, behoudens verlenginq v.al1 deze t'ermJ-ln
áooí äu algemene vergadering, zí1n jaarverslag
uit en doetl oncier overlegging van een balans en

een staat van baten en lasten, rekening en ver-
antwoording over zLjn in het afgelopen boekjaar
õã"à"t¿ beieid. Na verloop van deze terrni-jn.k1n
íãaãi- ii¿ bij nier nakoming van deze verplích-
iitrg rekenin! en verantwoording in rechte van
het bestuur vorderen
De algemene verqadering benoemt jaarlijks uit de

leden een commissie van tenminste t\^/ee personen/
ãi-" g""o deel mogen uitmaken van het bestuur' De

commíssie onderzóekt de rekening en verantwoor-
di;g van het bestuur en bre.ngt ?tt .de,. algemene
verladering verslag uit van haar þevrndrngen'---
Veréist hei onderzõek van de rekening en verant-
tããiãi"g bijzondere boekhoudkundige kennj-s' dan

kan de óornmissie zlcln na overleg met het bestuur
door een deskundige doen bij staan
Het bestuur is verp licht aan de commissie aIIe
door deze gel¡/enste I nlichtingen te verschaffen,
haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen
en inzage van de bo eken en bescheiden van de

al1en tijde door
herroepen, doch
n andere commis-

vereniging te geven:--l--l-
De IasÈ van de commissie kan te
de algemene vergadering worden
slechts door de benoeming van ee
s ie . ----
iãt bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld
in de leden 2 en ¡, tien jaar lang t'e bewaren'--7

Algemene vergadering
Artikel 1B
1. Aan de algemene vergadering komen in de verenl--

gfng alle bevoegdheden toe die niet door de \,vet

of de statuten aan het' bestuur zijn oPgedragen.-
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na aflooP van

het' verenig ingsjaar, wordt een algemene vergade-
ring -de jaarvergadering- gehouden. fn de jaar-
vergadering komen onder meer aan de orde
a. het jaarversla en verantv/oor-

ding bedoeld et het verslag
van de aldaar bedoelde commissie

b. de benoeming van de in artikel L7 genoemde

commissie voo r het volgende verenl-gLngslaar; -

g en de rekenrng
in artikel 17 m

c. voorziening in eventuele vacatures;------
d. voorstelleñ van het bestuur of de leden' aan-

gekonditã Èi¡ de oproeping voor de vergade-
-; -^! rr¡Y .

3. Andere algemene verg:aderingen y9Tgtn gehouden zo- áim:-ir" ñet bestuuí ¿it wenselijk oordeelt'

!-.
'a'*:

h¡*
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4. Voorts is het bestuur oP schriftelijk verzoek
van tenminste een zodanig aantal leden aIs be-
voegd is tot hec uitbrengen van éénltiende ge-
deelt e der sterünen verPlich t tot het bijeenroe-
pen van een algemene vergaderinq op een termiln
van niet iange r dan vier weken

Artikel 19
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben aIle

leden van de vereniging, alle ereleden, alle as-
p irantleden en alle vrienden en begunstigers
een toegang hebben geschorste leden en ge-

schorste bestuursleden
2. Over toelating van andere dan de in fid 1 be-

doelde p.t"on.:n beslist de algemene. vergadering;
3. Ied.er ri¿ van de vereniging dat niet geschorst

is, heeft één stem
4 . Een lid kan zíjn stem d.oor een schrif teri j k

daartoe gemachtigd ander lid uitbrenqen' met
dien verstande aát een fid voor niet meer dan

ttiee andere leden als gevolmachtigde kan optre-
den.

Artikel 20
1. De al ne vergaderingen worden geleid door degeme

ittevootz r of ziln Plaatsvervanger Ontbreken
voorzitter en ziin plaatsvervanger/ dan treed.t
één der andere door het bestuur aan te wijzen
bestuurs leden als voorzitter op ' !'lordt ook oP

deze wtlze niet in het voorzitterschaP voorzien,
dan voorz iet de vergaderrng daarin zeLf

2. Van het, verhandelde van elke vergadering worden
door de secretaris of een ander door de voorzLt-
ter daartoe aangewezen persoo n notulen gemaakt,
die door de eerscvolgende algemene vergadering
worden goedgekeurd en vastgeste ld, en daarna
door de voorzrtter en de notulist worden onder-
tekend.

Artikel 21
Het ter aJ-gem ene vergadering uitgesproken oor-
deel van de voorzitter dat' door de vergaderrng
een besluit rs genomen qeldt als besluit

2. Wordt echter onmiddellij k na het uitsPreken van
het in het eerste lid bedoeld oordeel de uist-

1

l
heid daarvan betwist, dan vindt een ( nl-euv/e

stenrni-ng p laats, luanneer de meerderheid van de

vergadering , Qf, indien de oorsP ronkelijke stem-
ming niet hoofde lijk af schrift eli j k geschi-edde

)

'-5--

een stemgerechtigde aan\¡/ezt9€, dit verlangt.
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Doordezenieuwestemmingverva]-lenallerechts-
gevolgen van de oorspronkelijke stemming
ioorróu"r d.e statutei of de wet niet anders be-
palen, worden alle besluiten van de algemene
iuigãå"ri"q genomen met volstrekte meerderheid
van de geldig uitgebrac!!? stennen
Blanco stemrnen .tí ongeldige stemmen worden be-
schouwd a1s niet te zíjn uitgebracht ' ----
over personen worciÈ schriftelijk, . over zaken
mondeling gestemd, Lenzíj de voorzitter of de

algemene vergaderinq andãrs verlangt' Besluít-

"ãñi"õ 
bij ácctamaÉie j-s mogeli.jk, tenzij een

;¿¿ü;;"cnúigae hoofdelijke stemming v-erlanst' --
inAiun bi j íerkiezing ,ian personen ni-emand de

volstrekte meerderheíd' heeft verkregen' heeft
een tweed.e (vrije) stemming pla.ats of in het
geval van een bindende vooldiacht, een t!úeede
Ëtemrning tussen de voorgedrfgen , kandidaten'
Heeft al-sd.an weer niemand' dã volstrekte meerder-
heid verkregen, dan vindt herstemming plaats
tussen de twee personen die de meeste stemmen op

;i;h verenigaen. rndien de stemmen staken' be-
slist het lót wie van bej-den is gekozen
Indien de stemmen staken over eeñ voorstel' niet
iã[ã"ã. verkiezing van personen, is het voorstel

+
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6

7

verworPen. ------
B. Zo1ang in een a 1gemene vergadering aIIe leden

aan$tez1g of vertegenwoordigd zíjn, kunnen geI-
dige bes luiten worden genomen/ mits met algemene
stemmen, omtrent alle aan de orde komende onder-
werpen -dus mede een voorste I tot statutenw,.izr-
gang of tot ontbinding- ook al heeft gieen oProe-
prng p laatsgehad of rs deze niet oP de voorge-
schreve n manier geschied of is enig ander voor-
schrift omtrent het' oproepen en houden van ver-
gadering en of een daarmee ve rband houdende for-
maliteit niet in acht genomen

Artikel 22
1. De algemene vergadering en worden bijeengeroepen

door het,
telijk a
Iedenreg
voor de
gen.----

bestuur. De oProeping geschiedt schrif-
an d.e adressen van de leden volgens het
l-s ter bedoeld in art'ikel 4 ' De termijn
oproeping bedraagt tenminst e zeven da-

2, Bil de oProep:.ng
rmeld,

worden de te
onverminderd

behandelen onder-
het bepaalde inwerpen ve

artikel 2L

.' ¡
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Artikel 23
Statutenwij ziging-
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In cie s-'-etuten van cie vereniging ka:: 'gleen veran-
ciering worcien aangebracht dan ioor een bes iuic
van eén alqemene r¡erqaderinq waarcoe is 

. 
opgeroe-

pen met cie meciecieling ciac alciaar '¡ti7i grng'en van
Oe statuten zu.l-Ien worden voorgestrel-o'----
ZL) die cie oproeping toc de algemene rzergaciering
tei behandeling van een voorstel :oc statruten-
wrjziging hebbén gedaan, moeten Ëenminsce vijf
dalen-voór de r¡ergadering een afsci:lifc \'¡an dac
rzoõrstel, waarin de voorgedragen t,¿Llziging woor-
delijk is ooqenomen/ op een ciaarcoe gescnikte
plaals voor ce l-eden cer íazaqe ieggen Eo*u na
ättoop van cie ciag v/aarop de verga-ciering'¡ordt
gehouäen. Bovendien wordt een aischr¡ f -- als
Éiervoor bedoeid aan aile leden toegezond'en '
Een besluit -uot statucenwí)ziging behoef"' ten-
minste tr,vee/derde van de uitgebracÌrte stenmen /

in een vergadering waarin tenminsce cwee/cierde
van de ledeñ aanweZig of verteqenwoordigci is' Is
niet twee/deroe van de leden aanwezig 6f \/erte-
g:enwoordigd, dan i'¡orcit een riveecie ''¡erqaciering
Éi¡.ung"rõepen, t€ houden niet eercer ian Ewee/
doch binnen ,¡ i er ,.,¡eken ciaarna
In d.eze vergaciering kan over het wijz:-grngsvoor-
srel , zoaLs iat :-n cie r¡e¡i ge t¡ergacierinçí a9n Ce

orcle is gievieest, recirtsgelCig v¡orcien ioten
met een mãercierhe io van t.enminste t:vee/cierie van
de uicgebrachce sEelnmen, ongeacirt hec aancal
aanr,vezige leoen
Een statuten,¡L)z:lqitg creedt niet j-¡r werking dan
nad.at hiervan -eef nócariël-e akte :s ocgemaakt..
Toc het doen ,zerlijd.en van cie akte 's ieder be-
stuurslid bevoegd. ----
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Àr*uike I 2 4

Àrcikel 2 en cii-- ar-.:kel mogen niec 'vorden gewi j -
ztqd.

oncbinding
Artikel 25
1. De verenigi-ng kan '.,¡orden ontbonden door een be-

s luit van de aigiemene verg'aciering. iet. bePaalcie

2.

_ _ _ 3 - : : - : - :: I - Ë : : : f : l.: I i ; ;- ;;;; ;"; ; : - - : - - - : 
-- 

- - --- -
Artikel 2 6

l. De algemene 'rergaiering kan een huishoudelijk

over cie besteniming \'/an het bacig
fening wordt coor ie algemene
s1isc, eveneens nec :-nachtneming

in de leden ":, 2 en 3 va
overeenkomsci ge ioeÐassing.

n arti-ke L 23 S VAN

saiio na \/erer-
vergaderi ng be-
van cie -ecien L,

reglement, vascscei ien

ffi
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2. Het huishouoeii3k reglement mag niet in scrijd
äijn n". de wecf noch met de st'atuten

De comparant rs mij, notaris' bekend' ------
WAARVAN AKTE, 

-îo 
*inuoa is verleden te Grootebroek,

gemeente Stede Br;;;, op de datum' in het hoofd de-

ãer akte vermeld
Na zakelijke ápõ""t van de inhoud van deze akte aan

de comparant rräãtc ð'eze verklaard van de inhoud van

aeze akte tu 'r..¡È.n kennisge":Tt1-:.t, :p ::-t1:3]9:
våãrrezing daarvan geen prijs te. sterren'
Vervolgens is oeze ái<ce na É"perkte voorlezing door

de comparant ett-mr¡, lotaris' ondertekend

Volgt ondertekening.

VOOR SCHRIFT
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