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OPRICHTTNG VERENIGING.
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Heden de twee en twintigste iuli
negentienhonderd vier en negentig, verschenen voor
mij, Meester Victor Maarten Jan Hak, notaris ter
standplaats Lelystad:. -L. de heer Rudolfus Cornelis Maria Raps, -formulierenbeheerder, geboren te Amsterdam op zes
en twintig januari negentienhonderd vj-er en -wonende te Lelystad, 8243 ME, Galjoen
vijftig,
gehuwd
13-06,
t -die zich legitirneerde met nederland paspoort
nummer BB1325C; -'
2. de heer Robert van Pe1, ingenieur, geboren te
Àmsterdam op zestien juli negentienhonderd zeven
en veertig, wonende te Lelystad, 8224 HV, Àrchipel
44-25, gehuwd t -die zich legitimeerde met nederlands paspoort
nummer H571269P;

3. de heer Marco van Hon k, administrateur, geboren te
's-Gravenhage op vier februari negentienhonderd
negen en zestig, wone nde te Lelystad, 8232 NC,
Tjalk 42-09, gehuwd,
di-e zich legitimeerde met met nederlands paspoort
nummer 882336C

bij deze akte op te
richten een vereniging en daarvoor vast te stellen

De comparanten verklaarden

de

navolgende
STATUTEN

zetql, duur
Àrti-kel 1 -1. De vereniging draagt de naam: Naqua.
2- De vereniging heeft haar zete:-. te Lelystad
3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
Naanr,

Doel en middelen

ffi

De vereniging heeft ten doel, het bevorderen van
de beoefening van het naturj"sme in z,ijn
algemeenheid en van het naturistisch zwemmen in
het bijzonder
2. De vereniging tracht dit doel ondermeer te

1.

berei-ken door:

- gelegenheid te bieden tot naturistisch zwemmen;
- het organiseren van andere vormen van sport,
spel en op sociaal contact gerichte activiteiten
in naturistische sfeer;
- zich a ls 1id aan te melden bj-j de Nederlandse
Federa tie van Naturistenvereni.gingen, hierna te
noemen : N.F.N. èr, eenmaal lid geworden, dit
lidmaa tschap te behouden;
- alle andere middel-en die, ook naar het oordeeL
van de N.F.N-, aan het doe.l- bevorderlijk kunnen
zij n

-

-..-

Geldmiddelen

ArtiEel-3 1.-Ee-geldmiddelen van de vereniging

worden gevormd

door:

a. contributies van leden;
b. bijdragen van begunstigers;
c. subsidies;
d. schenkingen en verkrijgingen krachtens
erfrecht; -e. andere wettÍge middelen
2. Het aannemen van de in het voorgaande lid onder
c., d. en e. bedoelde middelen behoeft, voorzover
aan die verkrijgingen enj-gerlei verplichtingen
voor de vereniging zj-jn verbonden, de voorafgaande
goedkeuring van de Algemene Vergadering
Leden

Àïtife1 4
1. Uitsluitend natuurlijke personen kunnen Iid van de
verenigi-ng zijn
2. De vereniging onderscheidt de volgende leden: ---a. gewone leden; -b. kandidaatleden;
c. aspirantleden; ---d. ereledeni -e. begunstigers
Onder de in het vorige J-id onderscheiden leden
wordt verstaan: --a. gewone ]eden:. zij die tenminste achttien jaar
zijn en hetzij tenminste twaalf maanden
kandidaatlid zijn geweest, hetzij tenminste
twaalf maanden aspirantlid zijn geweest en als
zodanig door het bestuur zj-jn toegel-aten;
b. kandidaatleden:. zíj die tenminste zestien jaar
zíjrr en na een daartoe ingediend schriftelijk
verzoek door het bestuur afs zodanig zijn
toegelaten;
C. aspirantleden: kinderen van leden (ouders of
voogden) dj-e jonger zíjn dan één en twintig
jaar en nog niet in aanmerking komen voor het
gewoon lidmaatschap, dan wel daartoe geen
verzoek hebben ingediend;
d. ereleden: zíj die vanwege hun bijzondere
verdiensten voor de verenj-gi.ng door de algemene
vergadering, op voordracht van het bestuur, met
tenminste twee,/derde van de uitgebrachte
steÍnmen zi-jn benoemd en deze benoeming hebben
aanvaard; --e. begunstigers: zij, die zich bereid hebben
verklaard de vereniging financieel te
ondersteunen met een door de algemene
vergadering vast te stellen jaarlijkse
minimum-bijdrage. Begunstigers hebben geen
andere rechten en verplichtingen, dan die welke
hen krachtens de statuten en/of huishoudelijk
reglement zijn toegekend of opgelegd
4. De leden bedoeld in het tweede lid van dit artikel
onder a., b. en c, kunnen sl-echts door het bestuur

--...

tot de verenj-ging worden toegelaten na daartoe
strekkend positief advies door na te noemen
kenni smakingscommi s s ie
kan de in
Bij een besluit tot niet-toelating
artÍkel 6 genoemde commissie van beroep, het
bestuur en de kennismakingscommi-ssie gehoord,
alsnog tot toelating besluiten.
5. De kennismakingscommissie wordt door het bestuur
benoemd; bestuursfeden en l-eden van de comrnissie
van beroep kunnen geen deel uitmaken van de
kenni smakingscommi ss i e

6. De commissie van beroep bestaat uit drie
stemgerechtigde leden, die door de algemene
vergadering worden benoemd.
Bestuursl-eden en hun bfoed- en aanverwanten tot en
met de tweede graad kunnen geen deel uitmaken van
de commissie van beroep.
Einde van het lj-dmaatschap
1. Het ]idmaatschap van de vereniging eindJ-gt:
a. door overlijden van het lj.d;
b. door opzegging door het l-id;
c. door opzegging namens de vereniging, wanneer
het l-id zijn verplichtingen jegens de
vereniging niet nakomt of wanneer het lid heeft
opgehouden te voldoen aan de vereisten voor het
Iidmaatschap die in deze statuten daaraan zijn
gesteld, al-smede wanneer van de vereniging in
redelijkheid niet langer gevergd kan worden het
Iidmaatschap te laten voortdureni
d. door ontzetting. Ontzettj.ng kan alleen worden
uitgesproken wanneer een lid j-n strijd met de
statuten, reglementen of besl-uiten van de
vereniging handelt of wanneer het lid de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt
L.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of
door de vereniging kan slechts schriftelijk
geschieden tegen het eind van het lopende
verenigingsjaar met ingang van het eerstvofgende
vereni-gingsjaar en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van vier weken, tenzlj in
redelj-jkheid niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
Een opzegging i-n strijd met het bepaalde in de
vorige volzin, doet het lidmaatschap eindigen op
het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de
datum waartegen was opgezegd
Opzegging door het Lid kan tevens met
onmiddellijke ingang geschieden binnen één maand
nadat een besluit tot omzetting van de vereniging
in een andere rechtspersoon of tot fusie aan het
lid is medegedeeld
3. Een 1id is nj-et bevoegd door opzegging van zijn
lidmaatschap door hemzelf , een bes"l-uit, waarbij de
geldelijke. rechten en verplichtingen van de leden
jegens de verenging worden gewijzigd, te zijnen
opzichte uit te sluiten

het lidmaatschap in de loop van een
niettemin de
verenigingsjaar ej.ndigt, blijft
jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
Opzegging van het kandidaatlidmaatschap namens de
door het
vereniging geschiedt schriftelijk
bestuur, aIs naar zijn oordeel voortzettj-ng van
het kandidaatlidmaatschap niet wenselijk geacht

4- lrlanneer
5.

wordt
Binnen een maand na ontvangst van deze mededeling
staat hiertegen beroep open bij de in artikel 6 -genoemde commissie van beroep, welke binnen één
maand'na ontvangst van het beroep een voor
partijen bindende, schriftelijke
uitspraak doet. Gedurende het ingestelde beroep wordt het

kandidaat-lidmaatschap geacht niet te zijn
voortgezet

Artikel 6 -1. HetTéëindigen van het lidmaatschap op de wijze
als bedoeld in artikel 5, eerste lid onder c. en

d. geschiedt door het bestuur.
Het betrokken lid wordt ten spoedigste, doch
binnen een week, door het bestuur per
uiterlijk
aangetekende brief van het genomen besluit in
kennis gesteld, onder opgaaf van redenen
3. Tegen het genomen besluit kan het betrokken l-id,
binnen één maand na ontvangst van de brief,
bedoeld in het vorige lid, per aangetekend
schrijven beroep instellen bij de commissie van
2.

beroep

4. De commissie van beroep doet bi-nnen één maand na
ontvangst van het beroepschrift schriftelijk
uitspraak, welke bindend is voor het betrokken lid
en voor de vereniging. Afvorens uitspraak te doen
hoort de commissie van beroep het betrokken lid en
het bestuur.
5. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep
is het lid geschorst
Artikel 7
1. Het beëindigen van het begunstigerschap van de
vereniging geschiedt uitsluitend door:
a. opzegging door de begunstiger; --b. opzegging door het bestuur
2. Tegen opzegging door het bestuur staat geen beroep
open

Artikel B
1.--liet-Eestuur j.s bevoegd een lj-d te schorsen voor
een periode van maximaal vÍer maanden, indien: --a. dit in redel-ijkheid in het belang van de
vereni-ging geacht kan worden;
b. het gedrag van het betrokken lid zodanig is,
dat daarop in redelijkheid door de vereniging
niet dan met een strafmaatregel gereageerd kan
worden

2. Artikel 6 is van overeenkomstige toepassing.
3. Gedurende de schorsing is het betrokken lid
uitgesloten van a1le activiteiten
dj.e door of
door de vereniging worden ontplooid.

mede

4. De opgelegde schorsing vervalt slechts door
verloop van de termijn waarvoor zii is opgelegd, danwel- door een voor het betrokken fid gunstige
uitspraak van de commissie van beroep.

Bestuur

Artikel I
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aanta.l- van
tenmlnste drie stemgerechtigde leden, die door de
algemene vergadering zijn benoemd. De voorzitter.
de secretaris en de penningmeester worden in
functie benoemd
2. Uit enig samenlevingsverband kan sl-echts één
persoon zitting hebben in het bestuur; ook zijn
uitgesloten bloed- en aanverwanten tot en met de
tweede graad

3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één
of meer bindende voordrachten, behoudens het
bepaalde in het vij fde l-id van dit artikel. Tot
het opmaken van een dergeli-jke voordracht zíin
zowel het bestuur als tien stemgerechtigde leden
gerechtigd.
4. Een voordracht vanwege het bestuur wordt
meegedeeld op de oproep tot de te houden algemene
vergadering. Een voordracht vanwege de l-eden dient
tenminste één week voor aanvang van de te houden
aan het bestuur
algiemene vergadering schriftelijk
gemeld te worden.
5. Àan elke bindende voordracht kan door de algemene
vergadering het bindend karakter worden ontnomen,
door een met tenminste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen daartoe genomen besluit.
6. Indien geen bindende voordracht is opgemaakt, of
indien daaraan het bindend karakter is ontnomen, overeenkomstig het bepaalde in het vij fde lid van
dit artikel, dan is de algemene vergadering vrij
in haar keuze
7. Indien er meer dan één bindende voordracht is,
geschiedt de benoeming uit die voordrachten
Artikel 10
1. EIk bestuurslid, ook wanneer hij voor bepaalde
tijd is benoemd, kan te al-len tijde door de
algemene vergadering worden geschorst of
ontslagen. Een genomen besluit tot schorsing of
ontslag treedt onmiddel-1j"jk in werking zonder dat
daartoe enige schriftelijke
aanzegging
noodzakelijk is. Een schorsing welke niet binnen
vier maanden gevolgd wordt door ontslag, eindigt
door het verloop van de termijn die daarvoor is
geste.ld

2.

2

EIk bestuursl id treedt uiterlijk

drie jaar na zijn

benoeming af, volgens een door het bestuur op te
maken rooster van aftreden. De aftredende is
terstond herk iesbaar. Wie j-n een tussenti jdse
vacature word t benoemd, neemt op het rooster varl

aftreden de p laats van zíjn voorganger in.
Het bestuursl idmaatschap eindi-gt voorts door: ---a. bedanken;

b. het beëindigen van het lidmaatschap van de
vereniging, a1s bedoeld in artikel 5, eerste
lid;
c. toepassi-ng van het eerste lid van dit artikel .
Àrtikel- 11
T. Het--Aagelijks bestuur wordt gevormd door de
voorzitter, de secretaris en de penningmeester. -Voor ieder van hen kan door het bestuur een
plaatsvervanger worden benoemd
2. Een bestuurslid kan binnen het bestuur ten hoogste
twee functies vervullen.
3. Van het verhandelde in elke vergadering wordt door
de secretaris of door een ander door de voorzitter
daartoe aangev/ezen persoon een verslag opgemaakt,
dat door het bestuur wordt vastgesteld en ten
blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris
wordt ondertekend.
4. ïn afwijking van hetgeen de wet dienaangaande
bepaal-t, is het oordeel van de voorzitter omtrent
de totstandkoming en de inhoud van een besluit
ni-et besf issend.
5. Bfj reglement kunnen nadere regels worden
vastgesteld met betrekking tot de vergaderingen en
de besluitvorming door het bestuur.
Aft1kel 12
1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten, -het Huishoudelijk Reglementen en andere
reglementen, is het bestuur belast met het
besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden mÍnder dan drie
bedraagt, blijft
het bestuur bevoegd. Het bestuur
i.s in dat geval echter verplicht za spoedig
mogelijk, doch uiterlijk
binnen drie maanden een
algemene vergadering te bel-eggen waarin in ieder
geval de voorziening j-n de opengevallen plaats(en)
aan de orde komt
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn
verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zíjn
taak te doen uitvoeren door commissies die door
het bestuur worden benoemd
4. Het bestuur is, na de voorafgaande goedkeurlng
door de algemene vergadering, bevoegd: --a. te besluiten tot het aangaan van overeenkomster-r
tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen; -b. te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten
waarbij de vereniging zich al.s borg of
hoofdelijk medeschul-denaar verbindt, zich voor
een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor een schuld van een
derde verbi.ndt
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan sl_echts
door de vereni-ging beroep worden gedaan
5. De vereniging wordt 1n en buiten rechte
vertegenwoordigd door :
a. hetzij het bestuur;
b. hetzij twee gezamenlijk handelende
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bestuursleden, waaronder in ieder geval
voorzitter, secretaris of penningmeester.
6. In die geval1en, waarin op enigerl-ei wijze sprake
is van tegenstrijdige bel-angen tussen één of meer
bestuurders enerzijds en de vereniging anderzijds,
is het betrokken bestuurslid of zijn de betrokken
bestuursleden niet bevoegd de verenigi.ng te
vertegenwoordigen. Voor zover j.n een dergelijk
geval niet kan worden voorzien door het tijdelijk
benoemen van andere bestuursleden als
vertegenwoordiger van de vereniging, voorziet de
algemene vergadering hierin.
Verenigingsjaar, algeme_le vergaderingen
Àrtikel 13
1. Het verenj-gingsjaar loopt van een januari tot en
met een en dertig december.
2. Het bestuur j-s verplicht van de vermogenstoestand
van de vereniging zodanige aantekeningen te houden
dat daaruj"t te al"Len tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering
binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door
de algemene vergadering, een jaarverslag uit over
de gang van zaken in de vereniging en over het
gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat
van baten en l-asten met een toelichtrng ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken
worden ondertekend door de bestuurders, Ontbreekt
de ondertekenJ-ng van een of meer hunner, dan wordt
daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
Na verfoop van de termijn kan ieder lid van de
gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat
zij deze verplichtingen nakomen
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks ui-t de
stemgrerechtigde leden een kascommissie van
tenminste twee leden, waarvan bestuursleden en hun
bl-oed- en aanverwanten tot en met de tweede graad,
geen deel kunnen uitmaken. De kascommissie
onderzoekt de stukken bedoeld in het derde l-id en
brengt op de jaarvergadering schriftelijk
verslag
van haar bevindingen uit. Per samenlevingsverband
kan in de kascommi-ssie slechts één persoon, diens
bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad
ingesloten, zitting hebben
5. Het bestuur is verpJ-i-cht aan de kascommissie alle
door haar gewenste inlichtingen te verschaffen,
haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en
inzage van de boeken en bescheiden van de
vereniging te geven. Indj-en het onderzoek van de
stukken bijzondere boekhoudkundige kennis vereist,
kan de kascommissie zich door een deskundige doen
bijstaan. De eventueel daaraan verbonden kosten
komen ten laste van de verenj_ging.
6. De l-ast van de kascommissie kan te allen tijde
door de algemene vergaderi-ng worden herroepen,
doch slechts door de benoeming van een andere

commissie.

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in
de leden twee en drie en i-n de tweede volzin van
het vierde Iid, tenminste tien jaar te bewaren.
Artikel L4
il- Àaí de algemene vergadering komen in de vereniging
alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de
statuten aan het bestuur of aan andere organen
zijn opgedragen;
2. In de jaarvergadering, a1s bedoeld in artikel 13,
derde 1i-d komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de balans en de staat van
baten en lasten met de daarbij behorende
toelichting en het verslag van de kascommissie;
b. de benoeming van de leden van de kascommissie
voor het lopende verenigingsjaar;
c. de voorziening in eventuele vacatures in het
bestuur; -d. het vaststel-len van de contributies van de
leden en de minimum-bijdrage voor de
begunstigers voor het komende verenigingsjaar;
e. voorstellen van het bestuur of van de leden
aangekondigd bij de oproeping van de
vergadering.
----.3. Andere algemene vergaderi-ngen dan de
jaarvergadering worden gehouden indien: --a. het bestuur dit wenselijk of noodzakelijk acht;
b. het bestuur daartoe volgens de wet of de
statuten verplicht is;
c. tenminste één,/tiende van de stemgerechtigde en
niet geschorste leden het verlangen hiertoe
en met redenen omkleed aan het
schriftelijk
bestuur meedelen. De leden, bedoeld in de
vorige vo-l-zin, vermelden in dat geval tevens de
onderwerpen welke zíj behandeld wensen te zien.
4. Een vergadering als bedoeld in het derde 1id onder
c. wordt binnen vier weken na indiening van het
verzoek door het bestuur bijeengeroepen. Indien
het bestuur daartoe binnen twee weken na indiening
van het verzoek in gebreke blijft
kunnen de
verzoekers zel-f tot bijeenroeping besluiten en wel
conform artikel 15 of door oproeping door middel
van een advertentie in tenminste één ter plaatse
waar de vereni-gi-ng is gevestigd, veel- gelezen
dagblad of periodiek
Artikel- 15
I.-5e-algèmene vergaderingen worden bijeengeroepen
door het bestuur. De oproeping geschiedt -schrÍftelijk
aan de adressen van de l-eden, met
uitzondering van de aspirantl-eden. De termijn voor
de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen
2. Bij de oproeping worden de te behandel-en
onderwerpen vermeld.
3. Op het niet ontvangen hebben van een
oproepingsbrief kan geen beroep worden gedaan
Artikel 16
f. foegtang tot de algemene vergadering hebben alle

-geschorst'
zijn
die
hen
van
àet uj-tzondering
2. over toelating van andere dan de in het eerste lid
bedoelde personen beslist het bestuur
3. Alleen gewone leden, met uitzondering van hen di-e
zijn geéchorst, hebben in de algemene vergadering
Íeder één stem
4. Een lid kan één ander stemgerechtigd 1id
schriftetj-jk machtigen zijn stem namens hem uit te
brengen. Een gemachtigde kan slechts twee andere
Ieden vertegenwoordigen.
Voorzitterschap, notulen
Artikel- 17
i. De algemene vergaderingen worden geteid door de
voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaats- --vervanger/ dan treedt een der andere bestuursleden
door het bestuur aan te wijzen a1s voorzitter op'
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzlen, dan voorziet de vergadering daarin
gewone leden, kandidaat-leden en aspirantleden,

ze:..f

2. Van het verhandefde in elke vergadering worden
door de secretaris of een ander door de vootzitter
daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die
door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. Zii die de vergadering
bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal
van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de
notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis
van de leden gebracht
Besl-uityorming van de Algemene Vergade-ring
Artikel- 18.
l. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel
van de voorzitter omtrent de uitslag van een
stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de
inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd
vastgelegd voorwerd over een niet schriftelijk
stel
2- Wordt echter onmiddel-lijk na het uitspreken van
het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming
plaats wanneer de meerderhej-d der vergadering, of
indien ce oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk
geschi.edde, een stemgerechtigde
of schriftelijk
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemmi-ng

Voorzover de statuten of de wet niet anders bepaIen, worden a lle besluiten van de algemene vergadering genome n met volstrekte meerderheid van de
uitgebraehte stemmen.
4. Blanco stemmen ongeldige stemmen en
stemonthoudingen worden beschouwd a1s niet te zLjn
q

uitgebracht.

Indien bij een verkiezing van personen niernand de

volstrekte meerderheÍd heeft verkregen, heeft een
tweede stemming, of ingeval van een bindende voor-
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dracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen
kandidaten plaats. Heeft alsdan weder niemand de
volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat het zii een persoon de
volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzj-j
tussen twee personen is gestemd en de stemmen
staken. Bij gemelde herstemmlngen (waaronder niet
is begrepen de tweede stemming ) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bi: de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd
de persoon, op wie bij die voorafgaande stemmlng
het geringste aantal stemmen is uitgebracht. 1s
bij die voorafgaande stemming het geringste aantal
stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan
\^rordt door loting uitgemaakt, op wie van die
personen bi j de nieuwe stemm.ing geen stemmen meer
kunnen word en uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken
beslist het lot wie van beiden is gekozen.
6. Indien de s temmen staken over een voorstel niet
rakende ver kiezing van personen, dan is het
verworpen.

A1le stemmingen geschj-eden mondeling, tenzij :
stemming
a. de voorzitter een schriftelijke
gewenst acht; --b. één van de stemgerechtigden voor de stemming te
stemmj-ng te
kennen geeft een schriftelijke
verlangen.
Schriftel-ijke stemmingen geschieden bij
ongetekende, gesloten briefjes. In het geval
mondeling wordt gestemd is besluitvorming bij
acclamatie mogelijk, tenzij een stemgerechtigde
hoofdelijke stemming verlangt
Stemmingen over personen geschieden schriftelijk
of bij acclamatie.
B. Een eenstemmig besluit van a1l-e gewone leden, ook
aI zijn deze niet in e en vergadering bijeen,
heeft, mj-ts met voorke nnis van het bestuur
genomen, dezeffde krac ht als een beslult van de
algemene vergadering.
9. Zo1ang in een algemene vergadering alle gewone
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. kunnen
geldige besluiten worden genomen, mits met
algemene stemmen, omtrent all-e aan de orde komende
onderwerpen ook aI heeft geen oproeping
plaatsgehad of is deze n.J-et op de voorgesctlreven
vtíjze geschied of is enig ander voorschrift
omtrent het oproepen en houden van vergaderingen
of een daarmee verband houdende formaliteit ni-et
in acht genomen
Statutenwij ?iging
Artikel- 19.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besfuit van
een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen -met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de
statuten zal worden voorgesteld.
7.
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2. ZíJ die de oproeping tot de algemene vergadering
ter behandeling van een voorstel tot statuten
wijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf --dagen voor de vergadering een afschrift van dat
voorstef, waarin de voorgedragen wi-jziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats
voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van
de dag waarop de vergadering wordt gehouden
Bovendien wordt een afschrift a1s hlervoor bedoeld
aan aIle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwij ziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan
nadat hiervan een notariëIe akte j-s opgemaakt. Tot
het doen verlijden van de akte j-s ieder bestuursIid bevoegd.
Ontbinding
Artikel 2A.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een
besluit van de algemene vergadering- Het bepaalde
in artikel L9, Ieden l, 2 en 3 is van
overeenkomstige toepassing .
2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan diegenen die ten tijde van het besluit tot ontbindinq
gewoon lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk
deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter
ook een andere bestemming aan het batig saldo

worden gegeven
Reglementen, slotbepaling

Àrtikel 21
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk
reglement vaststellen, alsmede andere reglementen.
De bevoegdheden en handelwijzen van commissies, -al-s bedoel-d in artikel ),2, derde lid worden in een
door de algemene vergadering vast te stellen
reglement opgenomen
2. De reglementen bedoeld in het eerste lid van dit
artikel mogen niet in strij d zijn met de wet, ook
rtraar die geen dwingend recht bevat, noch met de
statuten
In alle gevallen waarin niet wordt voorzi-en door
de wet, deze statuten of enig ander reglement van
deze vereni-qing, beslist het bestuur
SLOTYER«LARINGEN

De eomparanten verklaarden tenslotte

dat in afwijking
van het in deze statuten bepaalde, het eerste bestuur
bij deze akte wordt benoemd, afs volgt: --- voorzitter: de heer Rudolfus Cornelis Maria Raps, de comparant sub 1 voornoemd,'
- secretaris: de heer Robert van PeI, de comparant
sub 2 voornoemd;
penningmeester:
de heer Marco van Honk, de
comparant sub 3 voornoemd.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend, terwijl de
van de comparanten door mij, notaris, is
identiteit
vastgestel-d.
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Lelystad op de
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datum als i-n het hoofd dezer akte vermeld '
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan
de comparànten Éebben dezen eenparig verklaard van de
inhoud van deze akte te hebben kennj.sgenomen en op
volledj-ge voorlezing daarvan geen prÍjs te ste]len.
vervolgens is deze akte na de beperkte voorlezing
onmiddèI1ijk door de comparanten en mij, notaris,
ondertekend.
(Getekend) R.C.M. Raps, R- van Pel, M- van Honk,
V.M.J. Hak.
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

op heden, de vijf en twintigste
augustus negentienhonderd vier
en negentig, door mij, Meester
Martinus Cornelis Leonardus

Oldenhof , kandidaat-notaris'
wonende te Lelystad, a1s Plaatsvervanger waarnemende het kantoor
van Meester Victor Maarten Jan

Hak, 4o-taris ter standplaats Lelystac

