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KOPIE   cliëntnrs.: 15244, 24927, 25252, 25253, 25254, 25255, B2524  

zaaknr.: 23603 PM/AS  

 

VASTSTELLING STATUTEN VERENIGING 

 

Vandaag, zestien februari tweeduizend zestien, verschenen voor mij, Mr Peter Robert  ---  

Moerland, notaris gevestigd in de gemeente Aalten: ---------------------------------------------  

1. de heer JOHAN WILLEM NIJHOF, wonende Grutterinkpad 44 te 7051 DD  ------  

Varsseveld, geboren te Neede op twee en twintig maart negentienhonderd zeven en  -  

dertig (Nederlands Rijbewijs nummer: 4556998901, uitgegeven te Oude IJsselstreek   

op drie en twintig februari tweeduizend twaalf), gehuwd; ---------------------------------  

2. de heer JAN WILLEM MEERDINK, wonende Houtmolenstraat 1 te 7051 SE  -----  

Varsseveld, geboren te Winterswijk op één en twintig januari negentienhonderd  -----  

negen en dertig (Nederlandse Identiteitskaart nummer: IGHP1P1P6, uitgegeven te  --  

Oude IJsselstreek op dertien december tweeduizend elf), weduwnaar, thans  ----------  

ongehuwd; -----------------------------------------------------------------------------------------  

3. de heer GERARD HUBERS, wonende Leemscherweg 4 te 7051 JB Varsseveld,  ---  

geboren te Borculo op negen november negentienhonderd zeven en veertig  -----------  

(Nederlands Rijbewijs nummer: 4287034901, uitgegeven te Oude IJsselstreek op zes  

oktober tweeduizend elf), gehuwd; ------------------------------------------------------------  

4. mevrouw MARIA LUCIA JACINTA BOLDER, wonende Merelstraat 10 te  -------  

7051 XM Varsseveld, geboren te Zevenaar op acht en twintig oktober  -----------------  

negentienhonderd zeven en veertig (Nederlands Rijbewijs nummer: 4763117305,  ---  

uitgegeven te Oude IJsselstreek op zeven en twintig augustus tweeduizend acht),  ----  

gehuwd; --------------------------------------------------------------------------------------------  

5. de heer WILHELMUS GERHARDUS TEN BRAS, wonende Spreeuwenhof 33 te   

7051 XH Varsseveld, geboren te Borculo op vijf juli negentienhonderd drie en  ------  

veertig (Nederlandse Identiteitskaart nummer: IVB7FRL66, uitgegeven te Oude  ----  

IJsselstreek op acht en twintig oktober tweeduizend veertien), gehuwd; ----------------  

6. mevrouw CATHARINA HUBERTHA MARIA VERDEGAAL, wonende  ---------  

Vossenbult 7A te 7055 BS Heelweg, geboren te Bloemendaal op één en twintig juni   

negentienhonderd zes en veertig (Nederlands Rijbewijs nummer: 4581915006,  ------  

uitgegeven te Oude IJsselstreek op vier januari tweeduizend zeven), weduwe, thans   

ongehuwd; -----------------------------------------------------------------------------------------  

volgens hun verklaring ten deze handelend als respectievelijk voorzitter, secretaris,  ------  

penningmeester, tweede voorzitter, tweede secretaris en tweede penningmeester, tezamen  

vormend het voltallig bestuur, van de vereniging: SENIOREN BOND OUDE  ------------  

IJSSELSTREEK, verkorte naam: SBOIJ, gevestigd in de gemeente Oude IJsselstreek,   

kantoorhoudende Houtmolenstraat 1 te 7051 SE Varsseveld; ----------------------------------  

en deze vereniging als zodanig ingevolge de wet te dezer zake rechtsgeldig  ----------------  

vertegenwoordigend. ----------------------------------------------------------------------------------  

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat de vereniging is opgericht op  ---  

twintig januari tweeduizend zestien en ter uitvoering van een besluit van de algemene  ---  

vergadering van voornoemde vereniging, genomen op twintig januari tweeduizend  -------  

zestien de statuten van voornoemde vereniging te willen vastleggen in notariële vorm,  ---  

zodanig dat deze vanaf heden zullen luiden als volgt: -------------------------------------------  

S T A T U T E N ---------------------------------------------------------------------------------------  

Naam en Zetel ------------------------------------------------------------------------------------------  
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ARTIKEL 1:  -------------------------------------------------------------------------------------------  

De vereniging draagt de naam: SENIOREN BOND OUDE IJSSELSTREEK, verkorte   

naam: SBOIJ. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Zij is gevestigd in de gemeente OUDE IJSSELSTREEK. ---------------------------------------  

Doel ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 2:  -------------------------------------------------------------------------------------------  

1. De vereniging heeft ten doel: -------------------------------------------------------------------  

 a. een samenleving te bevorderen die zorgzaamheid betracht jegens ouderen, zodat  

zij – naar vermogen – in volwaardigheid en zelfstandigheid kunnen blijven  -----  

deelnemen aan het maatschappelijk verkeer; -------------------------------------------  

 b. de belangen van ouderen te behartigen in de meeste ruime zin van het woord,  --  

zowel individueel als collectief. ----------------------------------------------------------  

2. De vereniging beoogt geen winstoogmerk. ---------------------------------------------------  

3. De vereniging tracht haar doel te bereiken langs wettelijke weg, zulks met  ------------  

eerbiediging van de godsdienstige, levensbeschouwelijke en politieke opvattingen  --  

van haar leden en met alle middelen welke in overeenstemming zijn met de  ----------  

doelstelling van de vereniging en die tot het bereiken van het doel van de vereniging   

bevorderlijk kunnen zijn, waaronder: ---------------------------------------------------------  

 a. het organiseren van sociale, culturele, recreatieve, sportieve, educatieve en  ------  

voorlichtende activiteiten; -----------------------------------------------------------------  

 b. het gevraagd en ongevraagd adviseren van overheden, instellingen, organisaties   

en personen inzake de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van  --------------  

ouderenbeleid en alle zaken die ouderen aangaan; -------------------------------------  

 c. aansluiten bij een landelijke organisatie van gelijk gerichte verenigingen en/of  -  

bonden. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Duur -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 3:  -------------------------------------------------------------------------------------------  

1. De vereniging is opgericht op twintig januari tweeduizend zestien en is aangegaan  --  

voor onbepaalde tijd. -----------------------------------------------------------------------------  

2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. --------------------------------------  

 In afwijking hiervan loopt het eerste verenigingsjaar vanaf de datum van oprichting   

tot en met één en dertig december tweeduizend zestien. -----------------------------------  

Lidmaatschap -------------------------------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 4:  -------------------------------------------------------------------------------------------  

1.  De vereniging kent gewone leden, ereleden en begunstigende leden. --------------------  

2.  Gewone leden zijn zij, die zich als zodanig hebben opgegeven bij het bestuur en door  

het bestuur zijn toegelaten, een en ander onverminderd het in artikel 5, leden 2 en 3,   

bepaalde. -------------------------------------------------------------------------------------------  

3.  Ereleden zijn zij, die als zodanig op voorstel van het bestuur wegens hun  -------------  

buitengewone verdiensten jegens de vereniging door de algemene vergadering zijn  -  

benoemd. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van  ------------  

contributie; voor het overige hebben zij dezelfde rechten en plichten als gewone  -----  

leden. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

4.  Begunstigende leden zijn zij, die zich als zodanig hebben aangemeld bij het bestuur   

en zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijkse bijdrage,  ---  

waarvan het minimumbedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Ter  -  

gelegenheid van de aanmelding moet het bedrag van de jaarlijkse bijdrage worden  --  

medegedeeld. --------------------------------------------------------------------------------------  
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ARTIKEL 5:  -------------------------------------------------------------------------------------------  

1.  Het bestuur beslist over de toelating van gewone leden en begunstigende leden. ------  

2.  Weigert het bestuur de toelating als in lid 1 bedoeld, dan is hiertegen beroep  ---------  

mogelijk in de eerstvolgende algemene vergadering. ---------------------------------------  

3.  Het bestuur is gehouden de betreffende persoon van de hiervoor in lid 2 genoemde  -  

mogelijkheid in kennis te stellen, alsmede hem zo spoedig mogelijk op de hoogte te   

stellen van de datum van de eerstvolgende algemene vergadering. -----------------------  

ARTIKEL 6:  -------------------------------------------------------------------------------------------  

De secretaris draagt zorg voor de inschrijving van de leden in een daartoe op te maken  --  

register. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 7:  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Het lidmaatschap is hoogst persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar, noch vatbaar om   

door erfopvolging te worden verkregen. -----------------------------------------------------------  

ARTIKEL 8:  -------------------------------------------------------------------------------------------  

1.  Het lidmaatschap eindigt door: -----------------------------------------------------------------  

 a.  overlijden van het lid; ----------------------------------------------------------------------  

 b.  opzegging door het lid; ---------------------------------------------------------------------  

 c.  opzegging namens de vereniging; --------------------------------------------------------  

 d.  ontzetting uit het lidmaatschap. -----------------------------------------------------------  

2.  Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan te allen tijde geschieden met een  --  

opzegtermijn van één maand. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan  -  

het bestuur. Alsdan eindigt het lidmaatschap met ingang van de eerste van de volle  -  

kalendermaand na afloop van laatstgemelde termijn. De secretaris is verplicht de  ----  

ontvangst van voormelde kennisgeving binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen. -  

3.  Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan slechts tegen het einde  -  

van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van  -  

een opzegtermijn van vier weken, indien het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk   

te zijn aangemaand, op de eerste december niet ten volle aan zijn geldelijke  ----------  

verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, voorts indien het lid heeft  --------  

opgehouden te voldoen aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap  -----  

gesteld, alsook indien redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het   

lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt schriftelijk met opgave  ---  

van de redenen. -----------------------------------------------------------------------------------  

4.  Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken indien een lid in  ----  

strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de  ------  

vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur,   

dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van de redenen, in  --  

kennis dient te stellen. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst  ---  

van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de  --  

beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit der algemene  

vergadering tot ontzetting moet worden genomen met een meerderheid van  ----------  

tenminste twee/derde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. ----------  

5.  Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, om welke reden of  ---  

oorzaak ook, eindigt, zal geen restitutie van contributie of de jaarlijkse bijdrage  -----  

plaatsvinden. --------------------------------------------------------------------------------------  

Geldmiddelen -------------------------------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 9:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
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1.  De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies van de gewone leden,  

de jaarlijkse bijdragen van de begunstigende leden, erfstellingen, legaten,  -------------  

schenkingen en andere toevallige baten. ------------------------------------------------------  

2.  De hoogte der contributie wordt vastgesteld door de algemene vergadering. -----------  

Bestuur --------------------------------------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 10:  -----------------------------------------------------------------------------------------  

1.  Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, die uit hun midden een voorzitter,  --  

een secretaris en een penningmeester aanwijzen. --------------------------------------------  

2.  De bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering en uit de leden der  

vereniging.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

3.  De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij daartoe  

termen aanwezig acht. Voor een vergaderingsbesluit daartoe is een meerderheid  -----  

vereist van tenminste twee/derde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige  --------  

stemmen. -------------------------------------------------------------------------------------------  

4.  De bestuursleden zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit  ------  

schriftelijk geschiedt met een opzegtermijn van tenminste drie maanden. --------------  

5.  Jaarlijks treden een of meer bestuursleden af volgens een door het bestuur op te  -----  

maken rooster. De zittingsduur van een bestuurslid bedraagt drie (3) jaar. De  ---------  

aftredende is terstond één (1) keer herkiesbaar. ----------------------------------------------  

Vertegenwoordigingsbevoegdheid ------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 11:  -----------------------------------------------------------------------------------------  

1.  Het bestuur is belast met het besturen der vereniging. --------------------------------------  

2.  De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door: ------------------------  

 a.  het bestuur; -----------------------------------------------------------------------------------  

 b.  de voorzitter en de secretaris. -------------------------------------------------------------  

 Zij kunnen zich daarbij door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen. -  

3.  Het bestuur behoeft de machtiging van de algemene vergadering voor besluiten tot  -  

het aangaan van overeenkomsten: -------------------------------------------------------------  

 a.  tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen; -----------------  

 b.  waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt,  ----  

zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld  ---  

van een ander verbindt; --------------------------------------------------------------------  

 c.  tot het aangaan van geldleningen; --------------------------------------------------------  

 d.  tot het huren of verhuren van registergoederen; ----------------------------------------  

 e.  met betrekking tot handelingen waarvan het bedrag of de waarde een door de  ---  

algemene vergadering te bepalen hoogte te boven gaat. ------------------------------  

4.  Op het ontbreken van de machtiging ter zake van de in lid 3 sub a. en b. gemelde  ----  

handelingen kan slechts door de vereniging een beroep worden gedaan. ----------------  

Algemene vergaderingen -----------------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 12:  -----------------------------------------------------------------------------------------  

1.  Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar dient een algemene vergadering te  -  

worden gehouden. Het bestuur is verplicht aan deze algemene vergadering zijn  ------  

jaarverslag uit te brengen en, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening   

en verantwoording te doen van zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd ---------  

bestuur. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

2.  Het bestuur is verplicht ter algemene vergadering alle door de vergadering gewenste   

inlichtingen te verschaffen. ---------------------------------------------------------------------  
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3.  In de algemene vergadering dient een commissie te worden benoemd van drie leden,   

die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en ----  

verantwoording. De commissie brengt ter eerstvolgende algemene vergadering  ------  

verslag uit van haar bevindingen. --------------------------------------------------------------  

 Desverlangd kan deze commissie zich door een deskundige doen bijstaan. -------------  

4.  Het bestuur is verplicht ook aan deze commissie alle door deze gewenste  -------------  

inlichtingen te verschaffen. ---------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 13:  -----------------------------------------------------------------------------------------  

1.  De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met  ------------  

inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping  -------  

geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling. -------------------  

2.  Behalve de in artikel 12 bedoelde algemene vergaderingen zullen algemene  ----------  

vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks nodig of wenselijk  ---  

acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk, met opgave van de te behandelen  --------  

onderwerpen, wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is  

tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van het aantal stemmen van alle leden der   

vereniging. -----------------------------------------------------------------------------------------  

3.  Na ontvangst van een zodanig verzoek is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van   

een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan   

het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd   

ontvangen geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die  ---------------  

bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene  ---------  

vergaderingen bijeenroept. ----------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 14:  -----------------------------------------------------------------------------------------  

1.  Alle leden -zowel de gewone, als de begunstigende en de ereleden- hebben toegang   

tot de algemene vergadering en hebben daar ieder één stem. Ieder lid is bevoegd zijn   

stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid te doen uitbrengen, welke  ---  

laatstbedoelde op deze wijze echter niet meer dan twee andere leden mag  -------------  

vertegenwoordigen. ------------------------------------------------------------------------------  

2.  Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van zijn  ---  

bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen. ------------------------------------------  

3.  Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen,  --  

heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit   

van de algemene vergadering. ------------------------------------------------------------------  

4.  Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het  -----------  

aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel  -  

van de voorzitter. ---------------------------------------------------------------------------------  

5.  Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid van   

stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt  

het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die  

de volstrekte meerderheid der stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die  -  

meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de  -------  

personen, die bij de eerste stemming het grootste aantal der stemmen hebben  ---------  

verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid der  --------  

stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken   

beslist het lot. Onder stemmen in dit artikel worden verstaan uitgebrachte geldige  ---  

stemmen, als hoedanig niet in aanmerking komen blanco en/of met de naam van het   

stemmend lid ondertekende stemmen. --------------------------------------------------------  
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ARTIKEL 15:  -----------------------------------------------------------------------------------------  

1.  De voorzitter leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der   

andere bestuursleden als leider der vergadering optreden. ---------------------------------  

2.  Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of een door  

de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden. --------------------------  

Statutenwijziging --------------------------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 16:  -----------------------------------------------------------------------------------------  

1.  Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene  

vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van  -  

de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige  -----  

vergadering moet tenminste veertien (14) dagen bedragen. --------------------------------  

2.  Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel  -  

tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de dag der  --  

vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en)  ----  

woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter  ---  

inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden. ------  

3.  Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten met een meerderheid van   

tenminste twee/derde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. ----------  

ARTIKEL 17:  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Het in artikel 16 lid 1 en 2 bepaalde is niet van toepassing, indien ter vergadering alle  ---  

leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met  ---------  

algemene stemmen wordt genomen. ----------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 18:  -----------------------------------------------------------------------------------------  

1.  Daar de vereniging volledige rechtsbevoegdheid heeft, treedt de statutenwijziging  --  

niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. ----------------------  

2.  De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging(en) en de  --  

gewijzigde statuten neder te leggen bij de betreffende kamer van koophandel en  -----  

fabrieken. ------------------------------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 19:  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Voorzover daarvan in artikel 21 niet uitdrukkelijk is afgeweken, is het in de artikelen 16   

en 17 bepaalde van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding. -------------  

ARTIKEL 20:  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere   

bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke  ----------  

beperking. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Ontbinding en vereffening  ---------------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 21:  -----------------------------------------------------------------------------------------  

1.  De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden indien op een algemene  -----------  

vergadering tenminste twee/derde gedeelte van het totaal aantal leden der vereniging   

zich daarvóór verklaart.--------------------------------------------------------------------------  

2.  Bij gebreke van dit aantal kan eerst tot ontbinding worden besloten op een volgende,  

tenminste acht dagen na de eerste te houden, algemene vergadering, met een  ---------  

meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige  -  

stemmen. -------------------------------------------------------------------------------------------  

3.  Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen  ----  

moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging  

te ontbinden. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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4.  Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn.  ----  

Indien bij zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen zijn gesteld,  --------  

geschiedt de vereffening door het bestuur. ---------------------------------------------------  

5.  Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering  

te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging zullen  -----  

overeenstemmen. ---------------------------------------------------------------------------------  

6.  Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van  

haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de  ----  

statuten en reglementen zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen  -  

die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de  ---------  

woorden "in liquidatie". -------------------------------------------------------------------------  

Huishoudelijk reglement ------------------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 22:  -----------------------------------------------------------------------------------------  

1.  Een door de algemene vergadering vast te stellen huishoudelijk reglement geeft,  ----  

voor zover nodig, een nadere regeling over alle onderwerpen waarvan de regeling  --  

haar gewenst voorkomt. -------------------------------------------------------------------------  

2.  Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die in strijd zijn  --  

met de bepalingen van de wet of van de statuten. -------------------------------------------  

De comparanten zijn mij bekend. -------------------------------------------------------------------  

Indien en voor zover in deze akte is vermeld dat een comparant en/of een partij  -----------  

ongehuwd is, wordt daaronder mede verstaan dat de betrokkene niet is geregistreerd als  -  

partner in de zin van het geregistreerd partnerschap. ---------------------------------------------  

Indien en voor zover in deze akte is vermeld dat een comparant en/of een partij  -----------  

ongehuwd en niet gehuwd geweest is, wordt daaronder mede verstaan dat de betrokkene   

niet is geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap, noch als  ----  

zodanig geregistreerd is geweest.--------------------------------------------------------------------  

WAARVAN AKTE, ---------------------------------------------------------------------------------  

in minuut opgemaakt, is verleden te Dinxperlo, op de datum in het hoofd dezer gemeld. --  

Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de verschenen  ---  

personen hebben dezen verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen   

en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na  ------  

beperkte voorlezing door de comparanten en mij ondertekend. --------------------------------  

  


