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Statutenwijziging
Heden acht en twintig februari twee duizend een verschenen
voor mij, Mr Geert Jan de Jong, notaris te Drachten:
1. de heer Andries Ensing, wonende te 9216 WC Oudega - - - {Gemeente Smallingerland), Buorren 45, geboren te Zuid\•101de op zes en twintig november negentien honderd twee en -

veertig, Europese identiteitskaart nummer T68738916; - - 2. mevrouw Goitske Anna de Jong, wonende te 9216 WJ Oudega (Gemeente Smallingerland), De Wear 12, geboren in de - - gemeente Smallingerland op elf december negentien honderd /
zeventig, rijbewijs nummer 3193944827;
'
ten deze handelend in de hoedanigheid van voorzitter - - respectievelijk secretaris van de te Oudega, gemeente - Smallingerland gevestigde en te 9216 WH Oudega, Slotsingel
18 kantoorhoudende vereniging FERIENING FOAR DOARPSBELANG
ALDEGEA, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en - - Fabrieken voor Friesland te

Leeu~1arden

onder nummer - - -

40004549 en aldus deze vereniging overeenkomstig artikel 15 van haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigend. - De comparanten verklaarden:
dat de vereniging blijkens inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel is opgericht in het
jaar negentienhonderd acht; · - - - - - - - - - - - - - - - dat de statuten van de vereniging bij akte op zeven en
twintig juni negentien honderd acht en tachtig verleden voor mr H.E. Mulder, destijds notaris te Drachten, in een

notariële akte zijn vastgelegd;
dat in de op dertig oktober tweeduizend gehouden algemene
ledenvergadering van de vereniging 'verd besloten tot ~-- /
wijziging van artikel 12 lid 4 van de statuten, van welk - ·

besluit blijkt uit het aan deze akte gehechte uittreksel uit de notulen van de betreffende vergadering.
Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarden de compa- - -

ranten in gemelde hoedanigheid artikel 12 lid 4 van de statuten van

11

Feriening Foar Doarpsbelang Aldegea 11 te

wij~igen,

-

zodat dit artikellid komt te luiden als volgt:
Art;\kel 12.
11

4.

Het bestuur stelt een rooster van aftreden Óp, zodanig

dat ieder bestuurslid na vier (4) jaar aan de beurt van
aftreden is.
Een bestuurslid dat in een tussentijdse vacature wordt

benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaa.ts van zijn voorganger in.

Een bestuurslid is terstond opnieuw herbenoembaar." - -

1

20001428

sv

De comparanten zijn mij, notaris bekend en de identiteit van
de comparanten is door mij, notaris aan de hand van de hiervoor gemelde documenten vastgesteld.
Waarvan akte, in minuut verleden te Oudega (gemeente Smallingerland) op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en toelich- ting daarop aan de comparanten hebben deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige
voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens ia deze
akte na beperkte voorlezing door de comparanten ondertekend
en onmiddellijk daarna door mij, notaris.
(Getekend: A. Ensing, G.A. de Jong, G,J. de Jong)

VOOR AFSCHRIFT

1

J
.. ~ i

' .
__

,

Doorlopende tekst van dei' statuten der vereniging:
"Feriening Foar Doarpsbeiang Aldegea", gevestigd te
Aldegea, gemeente Smallihgerland, na akte van statutenwijziging,
op 28 februari 2001 verleden voor mr G,J. de Jong, notaris
te Drachten
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-------------NAAM EN ZETEL-----------------------------------·
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Artikel
De vereniging draagt de naam: "Feriening foar Doarpsbelang--Aldegea" 1 en is gevestigd te 01,1dega in de gemeent'-~----------Smallingerland. ---~--~---------------------------------------------------DOEL-------------------------------------~-----

Artikel 2.----------7---------------------------------------De _vereniging heeft als doel het behartigen van de belangen-van het dorp Oudega en van de bewoners daarvan.-------------De vereniging- is aangegaan voor onbepaalde tijd. ----------1
---------·----MIDDELEN----------------------------------------
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Artikel 3.~-------------------------------------------------De vereniging tracht haar doel te bereiken door:------------a. het houden van ledenver.gaderingen;-~---------------------b. het houden van buitengewone vergaderingen o:ver onderwerpen
die voor Oudegá van belang zijn;------.-------------------··
c. het onderhouden van contacten met overheden en instel-~---,
1 in gen.----------------------------- -- ----------------"·:...:... __ ..'
-------------LEDEN EN BEGUNSTIGÈRS---------------------------.
Artikel 4. ------------------------------------------··-------1. De vereniging kent:-----------------------;-----~---------a. leden, te weten:--------------------------------------geiV'one leden;--------------------------------.,-------<
ereleden en leden van verdienste;-----------------·----b. begunstigers.----------------------------------------~2. Gewone leden kunnen zijn natuur_lijke personen die de
leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en die
Oudega als woonplaats hebben.----------------------------3. Ereleden zijn zij. die op grond van hun bijzondere verdiensten voor Oudega, respectievelijk hun bijzondere
en/of langdurige verdiensten voor de vereniging door
.·
de ledenvergadering, op voorstel van het bestuur of
van tenminste zeven gewone leden, met t"enminste
drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen als
zodanig zijn benoemd.-------------------------------------
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4. Begunstigers zijn niet-leden van de vereniging die zich
bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een jaarlijks door de ledenvergadering vast
te stellen minimum bijdrage.-----------------------------.,Begunstigers hebben het recht de ledenvergaderingen bij
te wonen en hebben daarin een adviserende stem.-----------------------VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN------------------

Artikel 5,----------------------------------·----------------De leden zijn verplicht:------------------------------------a. de statuten en reglementen van de vereniging alsmede de
besluiten van het bestuur, de ledenvergadering of andere
.
.
organen van de vereniging na te leven;-------------·------b. de belangen van de vereniging niet te schaden;------------c. ae verplichtingen die de vereniging of anderen namens_
haar,· in naam der leden aangaat of welke uit het lidmaatschap voortvloeien, te aanvaarden en na te komen;--------d .. aan de financiële verplichtingen tegenover ·de vereniging
stipt te voldoen.--------------------------------------------------------EINDE VAN HET LIDMAA.TSCHAP-------------------

Artikel 6\ -------------------------------------------------1. Het lidmaatschap eindigt i - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - a. door overlijden van het lid; -------------------------b. door opzegging door het lid; ~------------------------c. door opzegging namens de vereniging; -----------.,.-----d. door ontzetting. -------------------------------------2 •. Indien het lidmaatschap in de loop van een verenigings- -jaar eindigt, blijft niettemin de contribµtie voor het --gehele jaar verschuldigd, tenzij het bestuur anders -----beslist. ------------------------------------------------Artikel 7. ---------------~---------------------------------1. Opzegging door het lid dient schriftelijk te geschieden, tegen het einde van een verenigingsjaar
en met inachtneming van een opzeggingstermijn van
tenminste vier weken.-------------------------------------

;

~
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Heeft de opzegging niet tijdig plaats gevonden
dan eindigt het lidmaatschap op de laatste dag
van het volgende verenigingsjaar, tenzij redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortd~ren.------------------------2. Een lid kan niet door opzegging de toepasselijkheid
van bésluiten, waarbij de verplichtin~en van de
leden -voorzover deze zijn opgenomen in de statuten of de reglementen- worden verzwaard, te zijnen
opzichte opsluiten.------------------------------------i
Artikel 7a. --------------------------------~------------1. Het bestuur is bevoegd namens de vereniging het
lidmaatschap op te zeggen, .indien het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsmede
indien redelijkerwijs van d~ vereniging niet gevergd
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. -----Het bestuur deelt zijn besluit mede bij aangetekend
schrijven, onder opgave van redenen. ---------------~-2. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand
na ontvangst van de mededeling tegen het besluit
van het bestuur in beroep te gaan bij de ledenvergadering. De ledenvergadering is bevoegd het besluit
van het bestuur t:e vernietigen ..-----------------------j
3. Ingeval van opzegging namens de vereniging eindigt.
het lidmaatschap 9p de dag :j.n het besluit verm~ld.
'l
!
.Indien het lidmaatschap eindigt voordat de
•
l
1
beroepstermijn is verstreken en/of voordat de
1
1
ledenvergadering over een ingesteld beroep heeft
beslist, is het lid geschorst vanaf de dag waartegen het lidmaatschap is opgezegd.------------------Deze schorsing eindigt, indien geen beroep wordt
ingesteld op de laatste dag van de beroepstermijn,
indien wel beroep wordt ingesteld, op de dag waarop
de lede11vergadering over het beroep beslis·t.-----------

''
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Artikel 7b, ---------------------------------------------1. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de
ledenvergadering op voorstel van het bestuur, op
grond van het feit, dat het betrokken lid in
strijd handelt met de statuten, de reglementen of
de besluiten van de vereniging of de vereniging
op onredelij.ke wijze benadeelt,------------------------·
2. Het lidmaatschap eindigt op de dag waarop de ledenvergadering tot ontzetting heeft besloten.-------------·
Het bestuur deelt het besluit van de ledenve·rgadering mee bij aangetekend schrijven onder opgave
van ·redenen.--------------------------------------------------------------LEDENVERGADERING---------------------Artikel 8. ---------------------------------------~----~-1. Aan de· ledenvergadering komen alle rechte'n toe die
niet door de wet of krachtens de statuten aan andere
organen zijn toegekend.---------------~----------------2. Jaarlijks zal uiterlijk vier maanden na afloop van
het verenigingsjaar eien ledenvergadering worden ge-·
houden, waarin in elk geval worden behandeld:----------a. de in artikel 13 genoemde bestuursverkiezing;---:----- ;
b. het verslag van .het bestuur omtrent de gang van
zaken in het afgelopen verenigingsjaar;--------------·
c. de. rekening· en verantwoording van het bestuur over
het afgelopen verenigingsjaar, met het versl~g ·
van de commissie bedoeld in artikel 18-3. -----·-------·
3. Ledenvergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls
het bestuur dit nodig oordeelt.------:------------------4. De oproepingen tot .de ledenvergaderingen geschieden
schriftelijk door het bestuur op een termijn van
tenminste veertien dagen,--------------~----------------·
In de oproeping worden de te behandelen .onderwerpen
vermeld.-~-------------------------"---------------~----·

Onder schriftelijke oproeping wordt mede verstaan
een oproeping geplaatst in het orgaan van de vereniging of in een ter plaatse waar de vereniging is
gevestigd veel gelezen krant.---------------------------·

- 6 -

5. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoèk van
tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is
tot h et uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen. van een ledenvergadering op e.en termijn van niet langer dan vier
weken.---------------------------------------------------·
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen
gevolg is gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die
bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorig lid,-----------------------0

-------------TOEGANG EN STEMRECHT----------------------------·

Artikel 9. --------------------------------------~----------·
l. De ledenvergaderingen bedoeld in artikel 8 lid 2
en 3 worden geleid door de voorzitter of bij zijn
ontstentenis door een door het bestuur aan te wijzen plaatsvervanger.-------------------------------------Indien geen bestuurslid aanwezig is, voorziet de
vergadering ze.lf in zijn leiding.------------------------·
De ledenvergadering .bedoeld in artikel 8 lid 5 voorziet zelf in zijn leiding.-------------------------------·
2. Van het verhandelde in elke ledenvergadering worden
door de secretaris of een ander door de voorzitter
daartoe aangewezen persoon· notuien gemaakt,-----------~
De notulen worden ter kennis van de leden crebraèht
en dienen op de eerstvolgende ledenvergadering te woi:den
vastgesteld en ondertekend. Zij die de ledenvergadering bijeenroepen kunnen een notarieel procesverbaal van het verhandelde doen opmaken.----------------·
De .inhoud van het proces-verbaal wordt ter kennis
van de leden gebracht.-----------------------------------·

.1
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3. Toegang tot de ledenvergaderingen hebben de leden
en de begunstigers.-----------------------------------Over toelating van andere personen beslist de ledenvergadering.----------------------------~--------------

4. Ieder lid heeft het recht één stem uit te brenge·n en

is bevoegd z~jn stem te laten uitbrengen door een
daartoe door hem schriftelijk gemachtigd-ander lid.---Een lid kan bij een stemming slechts voor zichzelf
en als gemachtigde voor ten hoogste twee andere leden
optreden.---~-----------~------------------------------

5. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn
deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met
voorkennis _van het bestuur genomen, dezelfde kracht
als een besluit van de
leden - vergadering. Een
dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend
in het notulenregister terwijl er melding van wordt
gemaakt tijdens de eerstvolgende
leden··vergadering.
----------------------BESLUITVORMING-----~----------------

Artikel 10. -------------~-----·--------------------------1. Stemming over zaken geschiedt.mondeling, over personen schriftelijk, met ongetekende briefjes.-----------Eèn voorstel kan ook bij acclamatie worden aangenomen,
tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming ver- ·
·langt.------~----~--~----------------------------------

2. Bij een vrije stemming over personen alsmede in de gevallen dat moet worde_n gekozen tussen nieer dan twee
p~rsonen wordt geacht te zijn gekozen degene die bij
de eerste stemming meer dan de helft van de stemmen,
die op de betreffende vergadering -blijkens de presentielijst- kunnen worden uitgebracht, (de volstrekte
meerderheid), behaalde.-------------------~-----------
Indien bij de eerste stemming niemand de volstrekte meer
derheid heeft beh.aald, heeft herstemming plaats tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich
verenigden.--------------------------------------------
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Bij de herstemming alsmede in.alle gevallen dat moet
worden gekozen tussen twee personen, wordt geacht te
zijn gekozen degene die de.meeste stemmen behaalde.
Indien bij deze herstemming de stemmen staken, beslist
het lot.--------------------------------------------------Indien .of voorzover, doordat twee of meer personen een
gelijk aantal stemmen op zich verenigden, niet vaststaat, wel\rn personen voor herstemming in aanmerking
komen, zal bij een tussenstemming tussen he'n 1 die
eenzelfde aantal stemmen op zich verenigden, met meerderheid van stemmen worden uitgemaakt, wie van .hen voor
de herstemmihg in aanmerking komt.------------------------Indien bij de tussenstemming niemand de meerderheid behaalt, doordat wederom op .twee of meer.personen een gelijk aantal stemmen w?rdt uitgebracht, zal tussen hen,
die dat gelijke aantal stemmen op zich verenigden, bij
loting worden uitgemaakt wie voor de herstemming in
aanmèrking komt.------------------------------------------3. Indien bij stemming over zaken de stemmen staken,
wordt het vo,orstel geacht te zijn vei:worpen.-----'---------4. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken
oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend.-------Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd,
is diens oordeel· over de ·inhoud van het genomen besluit
eveneens beslissend.~------------------~------------------Indien echter onmiddellijk na het uitspr~ken van dit
oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, dan wordt
het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en
vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hooÎdelijk of schriftelijk geschiedde, een
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe
stemming vervallen de re'chtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.--------------------------------------------

(

.. ·- ....... ··-·--,

-~··-··-··
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----------------VERENIGINGSJAAR EN GELDMIDDELEN-----------

Artikel 11.----------------------------------------------1. Het verenigingsjaar lqopt van één januari tot en met
één en dertig december. ------------------------------2. De geldmiddelen van dé verenigingbestaan uit:---------a. contributies van de leden;-------·------------------p, bijdragen v~n begunstigers; ------------------------c. erfstellingen, legaten en schenkingen;--------------d. andere inkomsten.-----------------------------------3. Erfstéllingen mogen niet anders dan onder het voorrecht
van boedelbeschrijving worden aanvaard.----------------Legaten en schenkingen waaraan. een last of een voorwaarde is verbonden mogen niet worden aanvaard zonder
toestemming van de ledenvergadering.--------------------

4. De leden betalen jaarlijks een contributie waarvan
de hoogte door de ledenvergadering wordt vastgesteld.
De ledenvergadering~.i.s bevoegd op v9orstel van het
bestuur de leden in categorieën in te delen en voor
de verschillende categorieën een verschillende contributie vast· te stellen.--------------------------------5. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele
of gedeeltelijke ontheffin·g van de· verplichting tot be-·
taling van de contributie te verlenen.-----------------.
-------:-------:...---BESTUUR-----------------~--.----.--------

Artikel 12.----------------~-----------------------------1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris,
een penningmeester en twee of drie andere leden,
waarvan één de voorzitter zonodig vervangt, een ander
de secretaris of penningmeester zonodig vervangt.-----Waar in deze statuten de manlijke vorm der functionarissen is gebruikt, wordt tegelijk ook daaronder de
vrouwelijke vorm verstaan. De samenstelling van het
bestuur moet, voor zover mogelijk, een afspiegeling
vormen van de dorpsgemeenschap. -----------------------

10 -

2. De ledenvergadering bepaalt het aantal bestuursleden.
De bestuursleden worde!f benoemd door de ledenvergadering.--------------------------------------------:-------·
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester
worden döor de ledenvergadering in functie gekozen.
Het bestuur verdeelt de overige functies in onderling overleg; een bestuurslid kan meer dan één functie
vervullen.-----------------:--------..; __ -------.------ -----1 ·
3. Het bestuur is' bevoegd yoor elke vacature een bindende voordrac~t op te m~ken, welke tenminste twee namen dient te bevatten vo.or iedere te vervullen plaats.
De ledenvergadering kan met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen aan
de voordracht het bindende karakter ontnemen.----~--------·
4.

Het bestuur stelt een rooster van aftreden op, zodanig
dat ieder bestuurslid na vier (4) jaar aan de beurt van
aftreden is.
Een bestuurslid dat in een tussentijdse vacature wordt
benoemd,. neemt op het rooster van af treden de plaats ~
van zijn voorganger in.
Een bestuurslid is terstond opnieuw herbenoembaar. - -

5.

l

l

'
"

In een vacature moet zo spoedig mogelijk worden voorzien, tenzij de ledenvergadering met inachtneming
van het bepaalde in lid l van dit artikel besluit,
niet in de vacature te.voorzien.--------------------------·
"Tijdens het bestaan van (een) .vacature (s) vormen de
overblijvende bestuursleden het bestuur.------------~-----·
6. Een bestuurslid kan te allen ti-jde door de ledenvergadering worden ontslagen of geschorst.-------------~-----·
Een schorsing die niét binnen drie maanden wordt opgeheven of wordt gevolgd door een pesluit tot ontslag,
eindigt door het verloop van die termijn.---·--------------·
.7, Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts. door aftreden en door het einde.van het :lidmaatschap op
een der wijzen bedoeld in artikel 6.----------- 7

---7------·
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------------------TAAK VAN HET BESTUUR-------------------Artikel 13. --------~------------------------------------1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het
bestuur belast met.de leiding van de vereniging, het
beheert de zaken van de vereniging en voert de besluiten van de ledenvergaderinçr uit.-----------.-------2. Het bestuur·is bevoegd onder zij~ verantwoordelijkheid
bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren
·door commissies die door het bestuur worden bènoerod.--Een commissie kan ook uit één persoon bestaan.--------3. Het bestuur .is -me~ goedkeuring van de ledenvergadering
bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het
kopen, vervreemden.of bezwaren van registergoederen,
tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt,. zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheid voor de schuld van een derde verbindt.------Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en
tegen derden een beroep worden gedaan, behoudens.
VOOr het.geval van hU:t:en. en Verhuren.-----------------4, Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van.deledenvergadering voor:---;--------'-----------------------a. het aangaan van crediet-overeenkomsten;------------b. het sluiten van overeenkomsten van geldlening,
voorzover het niet betreft het ter leen op·nemen
van gelden binnen het kader van een met goedkeuring
van de ledenvergadering aangegane crediet-overeenkomst; ---------~--------------------------------c. het aangaan van dadingen .eh compromissen;----------d, het optreden in rechte, met uitzonderlng van het
nemen van conservatoire maatregelen
en het nemen
van rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;--------------------------~---------------------

e. het sluiten· en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.-Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en
tegen derden geen beroep worden gedaan.----------------
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--------------BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR---------'----Artikel 14.----------------------------------------------1. Bestuursbesluiten word~n genomen met meerderheid van.
stemmen. --- -----..,-----,-.------ ---------------------- ---Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten dienen tenminste de helft. van 'de in functie z.ijnde bestuursleden aanwezig te zijn.-----~---------------------------2, Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen,
mits alle bestuursleden zich schriftelijk, per telegram of per telex over het voorstel uitspraken.-------3. Van het verhandelde in bes tuursverga.deringen worden
notulen gehouden.-----.-----------------------------------------------VERTEGENWOORDIGING------------------------·Artikel 15.----------------------------------------------De voorzitter en.de secretaris vertegenwoordigen tezamen
de vereniging in en buiten rechte, met dien verstande,
dat het bestuur bevoegd is één of meer·van zijn leden
aan te wijzen om in bepaalde gevá.llen of in bepaalde
zaken de vereniging te vertegem"oordigen en' dat de
penningmeester bevoegd is gélden te ontvangen en daarvoor te kwiteren.------------------------------.-----------------'------REKENING EN VERANTWOORDING------------------Artikel 16.---~----------------------~-------------------1. Het be.stuur· is verplicht van de vermogenstoestand
van de vereniging zodanige aantekeningen te houden,
dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.--------------------------2. ·Het bestuur brengt -behoudens verlenging door de
ledenvergadering- binnen vier maanden na afloop van
het verenigingsjàar op de ledenvergadering bedoeld in
artikel 8 lid 2 zijn jaarverslag uit en doet, onder
overlegging van de palans en een staat van baten en
lasten, rekening en verantwoording ovèr zijn in het
afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.-------------------Na verloop yan deze termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.-----------------------------------------~-------

(

- 13 -

3•

De ledenvergadering kiest jaarlijks een kascommissie
bes taande uit tenminste twee leden en één plaatsvervangend lid.- De leden van de kascommissie mogen geen
deel uitmaken val'! het bestuur.----------:------------------

De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt. aan de ledenvergadering verslág van haar bevindingen uit.-----------------Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de
conunissie zich voor rekening van de vereniging door
een deskundige doen bijstaan, He.t bestuur is verplicht
aan de c.ommissiè alle door haar gewenste inlichtingen
te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden
te tonen en inzage van de boeken en beschei.den der
vereniniging gev.en.-----·----~--------------------------4. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door
de ledenver.gadering worden herroepen, doch slechts
door de verkiezing van·een andere commissie.------------5 • Goedkeuring door de ledenvergadering van het. jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het
bestuur tot décharge.-----------------------------------,
(
6 · Het bestuur is .verplicht de boeken en .bescheiQ.en, bedoeld in de leden een, twee en vier, tien jaren lang
. te ]?.ewaren. ----------------;...----------------------------------------~---------STATUTENWIJZIGING---------------------

Artikel 17.-------------;...----------------------------------1 · In de statuten van de vereniging kan geen verandering
worden gebracht dart door een besluit van de ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling
dat aldaar wijzi~ing van de statuten zal worden voorgesteld.-------------------------------------------------2·

Zij die de óproeping tot de ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging heb-"
ben gedaan, moeten tenminste tien dagen v66r de
vergadering een afschrift van dit voorstel, waarin de
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voorgedragen wijziging 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 w·crdt een afschrift als
hiervoor bedoeld, tien dagen vóór de vergadering aan alle
leden toegezonden.-~---------------------------------------·
3. Ee11 voorstel tot statutenwijziging behoeft tenminste
drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, in een verga.·
'
dering waarin tenminste één/tiende van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet één/tiende van
de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt
binnen vier weken doch niet binnen één week daarna,
een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden,
waarin over het voorstel zoals dat in· de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal
tegenwoord~ge of vertegenwoordigde leden, kan worden
besloten, mits met een drie/vierde meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.--··-----------------------------~-----·
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan
nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.------------Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.--~------------------------------:------------
--------------ONT·BINDING--------------------------------------

Ar~ikel 18.------:--------------~--~---------------------~---l. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit
van een ledenvergadering. Het bepaalde in de leden
één, twee en drie van het voorgaande artikel is van
overeenkomstige toepássing.-----------~-------------------2. Indien tot ontbinding wordt besloten, kunnen tevens
in de betreffende vergadering de vereffenaars worden
aangewezen. Bij gebreke van deze aanwijzing gesch:Ledt
de vereffening door het bes.tuur.--------------------------·
3, De vereffenaars dragen er zorg voor, dat de activa
van de vereniging zoveel mogelijk worden geliquideerd
en de passiva worden voldaan.------------------------------·
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4·. Het na de ontbinding overblijvende sal·do casu quo
de overblijvende baten, worden bestemd op de wijze te
bepalen door de vergadering waarin tot ontbinding wordt
besloten of bij gebreke van een daartoe strekkend besluit op de wijze door het bestuur te bepalen, doch in
ieder geval op een wijze die het doel van de vereniging zoveel m~gelijk nabij komt.---------------------------··
Artikel 19. ---------------------.:.------------------·----------- .Zaken die in deze státuten nie~ geregeld zijn, kunnen zonodig
in een reglement geregeld worden, dat geen bepalingen mag
bevatten in strijd met de statuten of met de bepalingen in
Boek 2 van het Burge.lijk Wetboek, ook voorzover die bepalingen
niet van dwingend recht zijn.--------------------.--------:..---Het huishoudelijk reglement kan met meerderheid wm stemmen
door de ledenvergadering worden gewijzigd.-------------------De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend. --------------------------------------WÀARVAN AKTE,..:------------------------in minuut opgemaakt is verleden te DRACHTEN, op de datum ----in het hoofd dezer akte gemeld.----------------------------~-
Na zakelijke: opgave van de inhoud van deze akte aan de ------verschenen personen, hebben deze eenparig 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 yooriezing door ·ae ------comparanten en mij, notaris, ondertekend. --------------------

