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I. Heden, vier juni ----. 
negentienhonderd tachtig, verscheen voor mij, Meester
Leendert Cornelis Kok, kandidaat-notaris, wonende te -
Apeldoorn, hierna te noemen: notaris, als ' plaatsver- -
vanger van de aldaar standplaats hebbende notar-is -
Herman Willem Semmelink:--- •. _--. -- -------
~e Heer Christiaan Aalex van Reekum, i nstallateur, wo- , 
nende te Apeldoorn, Catharina van Reesstraat 2, gebo- · 
ren te Apeldoorn op elf juni negentienhonderd drie- --
entwintig,------------.. ",--,,,_. __ LA _____ I 

Iten deze handelend als voorzi tter/lid van het dagelijks. 
bestuur van de te Apeldoorn gevestigde vereniging:--· 
"De Nieuwe Turnkring", hierna te noemen: de vereniging 
handelend in opdracht van de algemene vergadering van . 
de vereniging.~-------------------~~---- -- -- ~-~. 
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde:-------· 
In de ' algemene l .edenvergadering van de vereniging, -
gehouden te Apeldoorn op zeven november negentienhon- . 
derd negenenzeventig, tot welke vergadering aIle leden< 
zijn opgeroepen met inachtneming van het daaromtrent --
in de wet en in de statuten van de vereniging bepaalde l 

werd met de vereiste meerderheid besloten om:---------
a. tde verlenging van de duur van de vereniging te be- .. 

iwerkstelligen, en vervolgens om:-'--· __ a 

b. de statuten der vereniging in hun geheel opnieuw _ .... 
vast te stellen een en ander volgens een met inacht· 
neming van het daaromtrent in de wet en de statuten 
bepaalde aan de leden voorgelegd, ter vergadering -
besproken en aangenomen voorstel, en voorts om -de -
aldus vastgestelde statuten te doen opnemen in een w 

.notariele akte.------ -- .---------.---~-----.--
Ieder lid van het dagelijks bestuur, onder wie de com-
parant, werd opgedragen zorg te dragen voor de uit- --
voering van deze beslui ten.-- '''_. - ----
Van gemelde besluiten en van gemelde opdracht blijkt -
uit een aan deze akte te hechten uittreksel van de ---
notulen van gemelde vergadering.-- -----•. ----
Van de verlenging van de duur van de vereniging (en -
wel voor onbepaalde tijd) blijkt uit een aan deze akt~ 
te hechten beschikking van de Staatssecretaris van J,lS-
titie.----------~--------------- ~-- ~---------, 

De comparant, handel end als gemeld, verklaarde ver- --.. 
volgens ter uitvoering van vorenbedoeld beslui t dat -
de statuten van de vereniging in hun geheel thans -_. 
luiden ala volgt:---------~-----·-·~~-· -----~--

...---....--.-..-----NAAM. ------------------------ . ' ___ "';d.t~ 

Artike ---------------.. -- ~---.-------~ 
De vereniging draagt de naam: De Ni euwe Turnkring en is
opgericht op een februari negentienhonderd achtti en en-· 
werd goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van zeven juni
negentienhonderd eenentwintig nurmner 67.-- .--- -. 
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-------------Z.E;T-EL. --------_._-----.---
Artikel 2.--------~---~~----------------------------Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn.---------~ 
........ ----------DOEL' ------.......---- ... _-.....-_ .. ,-
Ar ikel ":\. ----.....----------.--....-------------- . ----

' 1• De vereniging heeft ten doel: de gymnastiek in de 
ruimste zin van het woord te stimuleren en daardoo 
de Volksgezondheid te bevorderen en is voor onbe- ---

; paalde tijd aangegaan.----- - .. -------

2. ~~o;~:.:~~~~:~~~~~~: .~~:: ~.:::~~::ke~J 

i 
- ~et deelnemen aan en/of uitschrijven van wedstrij-

den; ---.--------...... -.....----------.......... ------; 
- het organiseren van sportuitvoeringen en evenemen-

ten;---------------....... ----- ------ _ .• 
- het houden van onderlingewedstrijden;---·.w - j 
- het mogelijk maken van deelname &an de praktisch 

beoefening van gymnastiek casu quo het organiseren 
van trainingen.-- .• ----------------------------~ 

-----------LEDEN... .------........ -----.. ........ .....-----
Artikel 4.-~---~---~~~-~~--~~~--~----~~ 
1. Leden van de vereniging kunnen slechts zijn zij die-J 

de zestien jarige leeftijd hebben bereikt en zij 
worden verdeeld in twee categorieen te weten:-------~ 
a. gewone leden;--------------------
b. ereleden, ook weI geheten: leden van verdien~te.--

2. Ret bestuur houdt een register waarin de namen en ---
I adressen- van aIle leden zijn opgenomen.-------
r----------ASPlRANTLEDEN - BEGUNSTIGERS.--------------
~rtike15.~---~---------------~----~~--------------
11. Aspirantleden (dit zijn geen leden in de zin van ar-

tikel 4 en in de zin der wet) zijn zij die aan de 
I acti vi tei ten van de vereniging deelnemen, doch nog 
I I niet de zestien jarige leeftijd hebben bereikt.------
2. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard heb-

ben de vereniging financieel te steunen met een doo~ 
de ~gemene vergadering vast te stellen minim~bij-
drage.-----------------------·--·--------

3. Aspirantleden en begunstigers hebben geen andere ----
rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of--
krachtens de statutenzijn toegekend en opgelegd. 
. ---- ---~-TQELATING.-------------------

Artikel 6.---------------------- --------------.------. 1. Het bestuur beslist omtrent de toe~ating van leden,-
aspirantleden en begunstigers.- . --- .•. _-- .. . .. 

2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergade- • 
ring alsnog tot toelating besluiten.----------------

-----------EINDE VAN RET LIDMAAT~CHAP.------------··-·-
Artikel 7 • ....-..-----------.......... -----... ----------1. IHet l~amaatsc~ap eindigt: __________ n ••• ___ _ 

a. Idoor de dood van het lid;-------------------------
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b. door opzegging van het lid;------- ---- ----. 
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan ge

schieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de
vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten -
gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtin
gen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wan-

eer redelijkerwijs van de vereniging niet ge- -
vergd kan worden het lidmaatschap te laten voort-
duren; ----------------------.. -------....... --. 

d. door ontzetting. Deze kan aIleen worden uitge- --. 
sproken wanneer een lid in strijd met de statu- -
ten, reglementen of besluiten der vereniging han
delt, of de vereniging op onredelijke wijze be- -
adeelt.-~---- 4 - -------------------

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het --
bestuur. ---------------... _-.....- .. -----------

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door • 
de vereniging kan slechts geschieden tegen het eind& 
van een verenigingsjaar en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het --
lidmaatschap onmiddellijk worden beeindigd .indien--
van de vereniging of van het lid redelijkerwijs ow ... 

niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten ---
voortduren.--.----.... -------... tt.... iIiI _________ ______ 

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het .. 
vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op h~t---
vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum---
waartegen was opgezegd.-. -------

6. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lid
maatschap een besluit waarbij de verpliohtingen van
de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te ------
zijnen opzichte uit te sluiten.--· ----------------

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het--
bestuur. ---~----------- ---------- .---------~ 

7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap--
-door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van-
de yereniging niet gevergd kan worden het lidmaat- -
schap te laten voortduren en van een besluit tot --
ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene
binnen een maand na de ontvangst van de kennisge- -
ving van het besluit beroep open op de algemene --·_· ..... 1 

vergadering.--------------- ---------------------
Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van -
het besluit met opgave van redenen in kennis ge- ---
at eId.- .. - -..-... .. _--.. _-_. -----------------............ -
Gedurende de beroepstermijn en hangende het be~oep-
is het lid geschorst.----------------------------------

8. Wanneer het lidmaatschap in d~ loop van een vereni- • 
gingsjaar eindigt, blijft desniettemin de bijdrage--
voor het lopep.de kwartaal verschuldigd.,-----



-4-

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ASPlRANT- -
LEDEN EN BEGUNSTIGERS ....... ------ • I .-----------..:..--

Artikel 8.-· .... --- .,. - ........ ----------------------------
1~ De rechten en verplichtingen van een aspirantlid en

van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijdso 

door opzegging worden beeindigd, behoudena dat de--
bijdrage over het lopende kWartaal voor het geheel--· 
blijft verschuldigd.--- .--------------------------

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het --
b~BtUur. ...---.............. -------------------... ----.-....-. 

----~KWARTAAL BIJDRAGEN .-....:------------
Artikel 9. -------......--.. .--..-,-------~---------..---..... 
-1 -~ ' De leden, de aspirantleden en de begunetigera zijn

~ehouden tot het betalen van een bijdrage per kwar- 0 

taal, die door de algemene vergadering zal worden--
vastgeateld. Zij kunnen daartoe in categorieen ----
worden ingedeeld die een verschillende bijdrage be- 0 

t~en.--- ~ ---~------ --- --------------
2. Het beatuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehel& 

of gedeeltelijke ontheffing 'van de verplichting tot
het betalen van een bijdrage te verlenen.----------

RECHTEN ASPlRANTLEDEN EN BEGUNSTIGERS. . " .-- --
Artikel 10.---- "------------: 
Aspira,ntleden en begunstigers hebben de rechten hen bij. 
deze statuten of het huish~delijk reglement toegekend •• 
Zij hebben geen stemrecht.-- . ".----~ 
~.......-~---.. -----BESTUUR.----- .• ____ IO - _A_ ---

is. -------,---._-------------------------.---
5~ Is geen voord~acht opgemaakt, of besluit de algeme-
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ne vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de
opgemaakte voordrachten het bindend karakter te 
ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in ---
de keus .-------~-...... ---------.. ----.......... --.. ----

6. Indien er meer dan een bindende voordracht is, ge- -
schiedt de benoeming uit die voordrachten.-- ----

7. Wie de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft----
bereikt, is niet tot bestuurslid benoembaar.-- .• -

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP - FERrODIEK LIDMAATSCHAP- --
S CHORSING. ' .-.. ,...--------------------:'----.. -------....::...-.... 
Artikel 12. ------..... ~---_ ....... _.......___-_ ..... _______ .s. ....-------
1. 'Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde-

tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algeme
ne vergadering worden ontslagen of geschorst. Een---
8chorsing die niet binnen drie maanden gevolgd ----
wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door ---
~et verloop van die termijn. ..--------------------

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na z1jn--
benoeming af, volgens een door het bestuur op te --
maken rooster van aftreding. De aftredende is her- .. 
kiesbaar, 'behoudens het bepaalde in lid 7 van arti
kel 11; wie i.n een tussentijdse vacature wordt be- -
noemd, neemt op het rooster de plaats van zijn --- ,' 
voorgan.ger in.-----------.------ --.~-..... -------------

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:------------
a. ten aanzien van een bestuurslid dat ui t de le'den

benoemd is: door het eindigen van het lidmaat- -
schap van de vereniging;------ .--------

,b. door bedanken.---- ------------
BESTuURSFUNCTIF.S - BESLUITVORMING VAN HET BF.STUUR.--
Artikel 1_ 3_ .-~--....-....-------- ., .... -.- -- - .. ------~ 
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter,--

een secretaris en een penningmeester aan die teza- - , 
men het dagelijks bestuur vormen. Het kan voor elk .... 
hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen.----
Een bestuurslid kan meer dan een functie bekleden.--

2. Van-het verhandelde in elke vergadering worden doo~ 
de secretaris notulen opgemaakt, die door de VOOl'- - ; 
zi tter en de secretaris worden vastgesteld en onder .. ', 
tekend. In afwijking van hetgeen de wet di.enaan- - " 
gaande bepaal t, is het ' oordeeI van de voorzi tter- ., 
omtrent de totstandkoming en de irihoud van een be- ~ 
sluit niet beslissend.---------- -------------------

3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen---
aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming
door het bestuur worden gegeven.-------· .----------

-----------BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING.-----------
Artikel 14.-----.. - ------------..... ------ -...----
1. Behounens de beperkingen volgens de statuten is het

bestuur belast met het besturen van de vereniging.~, 
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Indien het aantal bestuursleden beneden negen is ge
daald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter --
verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergade- • 
ring te beleggen waarin de voorziening in de open--
plaats of de open plaatsen aan de orde komt.---.. ·• 
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijk- • 
heid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uit- • 
voeren door commissies die door het bestuur worden--
benoemd.~- ---~-~---~~-- -----~--~ --
Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemen& 
vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkom
sten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van . • •• 
registergoederen, het sluiten van overeenkomsten---
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 derde verbindt.----.. . - --------
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en---
tegen derden beroep worden gedaan.--·_· ._--
Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de al- • 
gemene vergadering voor beslui ten tot:--_ .. - . . •• 
I. 'onverminderd het bepaalde onder II het aangaan--· 

van rechtshandelingen en het verricht~n van in- • 
vesteringen een bedrag of waarde van eenhonderd
duizend gulden Cf. 100.000,--) of zoveel mee'r-
dan dat door de algemene vergadering zal worden
vastgesteld te boven gaande, waarbij door split
sing aan de strekking van deze bepaling geen ---
afbreuk kan worden gedaan;-- - .• ---- •••. 

II. a. het huren, verhuren en op andere wijze in ge
bruik of genot verkrijgen en geven van on- -
roerende goederen;---------------------------

b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan ~ 
de vereniging een bankkrediet wordt verleend;. 

c. het ter leen verstrekken van geld en, alsmede
het ter leen opnemen van gelden, waaronder -
niet is begrepen het gebruikmaken van een --
aan de vereniging verleend bankkrediet;----·------

d. het aangaan van dadingen; . 
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen--

.het voeren van arbitrale procedures, doch----
met uitzondering van het nemen van conser- -
vatoire maatregelen en van het nemen van die-
rechtsmaatregelen die geen ui tS.tel kunnen--
lijden.---------- - .-- Ir ..... - .... 

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en---- 
tegen derden geen beroep worden gedaan.-------------

6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 be
paalde wordt de vereniging in en buiten rechte ver--
tegenwoordigd:-~----------------------~ ----~-~--
a. Ihetzij door het bestuurj--------------------------
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lb. Ihetzij door het dagelijks bestuur.-------------
JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING.--------------
Artikel 15.------~~-------------------------------

11. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en --
I met eenendertig december.---------------------------
12. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand--

van de vereniging zodanige aantekeningen te houden-
dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplich-
tingen kunnen worden gekend.------- n ____ _ 

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering ----
binnen zes maanden na afloop van het verenigings- -
jaar, behoudens verlenging van deze termijn door---
de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en---
doet, onder overlegging van een balans en een -----
staat van baten en lasten, rekening en verantwoor- -
ding over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd---
bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid---
deze rekening en verantwoording in rechte van het--
bestuur vorderen.----- --------- --------

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de --
leden een commissie van tenminste twee persQnen,---
die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De---- ' 
commissie onderzoekt de rekening en verantwoording--
van het bestuur en brengt aan de algemene vergade- • 
ring verslag van haar bevindingen ui t. -- .• - •. ---

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verant- -
woording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan
de commissie van onderzoek zich door een deskundig~ 

, doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de 
commissie alle door haar gewenste inlichtingen te--
verschaffen, haar desgewenst de kasen de waarden -
te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden-
der vereniging te geven.-· -•. --- . _._--

6. De last van de commissie kan te allen tijde door----
de algemene vergadering worden herroepen, doch --' . 
slechts door de benoeming van een andere commissie.· 

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in--
de l'eden 2 en 3, tien jaren lang te bewaren.---· ~ . 

-----ALGEMENE VERGADERINGEN.---·· .. - .. --- . 
r.~ 

Artikel 16.--...... --· __ ··_- 14 --- __ Me ••• __ va r' 
1. 'Aan de 81gemene vergadering komen in de vereniging-"r alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de---. 

statuten aan het bestuur zijn opgedragen.--.-.-----..-.. 
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het--' 

verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering-- -
-de jaarvergadering- gehouden. In de jaarvergade- - , 
ring komen onder meer san de orde:-- -----
a. ~et jaarverslag en de reken.ing en verantwo0 rding-, 

bedoeld in artikel 15 met het verslag van de al
dsar bedoe~de commissie;---------.--------- -----
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b. de benoeming van de in artikel 15 genoemde com- -
missie voor het volgende verenigingsjaar;-----~ 

c. voorziening in eventuele vacatures;----- .-----
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aange- -

kondigd bij de oproeping voor de vergadering.----
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo---

c dikWijls het bestuur di t wenselijk oordeel t.--· --
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van---

'" ' tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is
tot het uitbrengen van een!tiende gedeelte der· .• 
stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een al- -
gemene vergadering op een terniijn vanniet langer -
dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veer
tien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de ---
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door
oproeping overeenkomstig artikel 20 of bij adver- -
ten tie in tenminste een ter plaatse waar de ver- --
eniging gevestigd is veel gelezen dagblad.-., . - --

,- --TOEGANG EN STEMRECHT.-.. • .. _--
Artikel 17.----------... -- , -----------
1". Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden-
I van de vereniging,het bestuurslid dat geen lid van- ' 

devereniging is, alle aspirantleden en alle beguns
tigers. Geen toegang hebben geschorste leden en ge-
schorste bestuursleden.----------- Ok •• 

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde-- · 
person en beslist de algemene vergadering.----------

3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is,
" heeft een stem. Het bestuurslid dat geen lid van de

vereniging is alsmede de aspirantleden en de beguns
tigers hebben een raadgevende stem.-- .• -----

4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daar- -
toe gemachtigd ander lid uitbrengen, zulks evenwel--
met dien verstande dat niemand meer dan drie stemme~, 

mn ui tbrengen.-- --- --... ----... ....... . .. -------
--VOORZI'l'TERSCHAP - NOTULEN.·k. " ----. "----, 

Artfkel 18 .--------..----~-------..... -----------; 
1. e a gemene vergaderingen worden geleid door de - : 

voorzi tter van de vereniging ~f zijn plaa"\isvervan- l' 

ger. _______ ..... - .. - .---,.. . II a •• _ , -_. 

Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, ---: 
dan treedt een der andere bestuursleden door het --
bestuur aan te wijzen als voorzitter OPe Wordt ook--
op deze wijze niet in het voorzitterschap voor- --
zien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.-----, 

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door-
'. de secretaris of een ander door de voorzi tter daar

toe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de
voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ---
ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen----

r-
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kunnen een notarieel proces-verbaal van het ver- --
handelde doen opmaken.-- -----
De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal-
wordt ter kennis van de leden gebracht.------------

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING.-- --
Artikel 1 .-----... - .. ----.... ---------------... _ ..... _--
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel-

van de voorzitter dat door de vergadering een be- -
sluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt----
voor de inhoud van een genomen besluit voorzover---
gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd--
voorstel.-----~---------------------~----~~-~~ 

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het
in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ----
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming ----
plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of,~ 
indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk-
of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aan
wezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming ver
vallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke-----
at ermning. ----- --------------------------

3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepa- --
len, worden alle besluiten van de algemene vergade- . 
ring genomen met volstrekte meerderheid van de -----
uitgebrachte stemmen.-------- --------------

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn----
uitgebracht.- .----- . -----------

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de--
volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een--
tweede stemming, of ingeval van een bindende voor- -
dracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen-
candidaten, plaats.- .• -- - -----
Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerder- -
heid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, --- . 
totdat hetzij een persoon de volstrekte meerder- --- ' 
heid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen--- ' 
is ·gestemd en de stemmen staken.- . . - _. - ' 
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begre- : 
pen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tus- ~ 
sen de personen, op wie bij de voorafgaande stem- ---
ming is gestemd, evenwel uitgezonderd. de persoon,--
op wie bij die voorafgaande stemming het geringste-
aantal stemmen is ui tgebracht.---·_-_· ... • ------
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aan- . 
tal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht,---
dan wordt .door loting uitgemaakt, op wie van die---
personen bij de nieuwe stemming geen stammen meer--
kunnen worden ui tgebracht.-------- - -------, 
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de - ' 
stemmen staken, beslisthet lot wie van beiden is----
gekozen.------- . . vz ____ ............ __________ ............. _......-
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6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet ---
rakende verkiezing van personen, dan is het ver- ---
worpen.---~-------------·· --~---~-~-----

7 ~ AIle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de ---
voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht-
of een der stemgerechtigden zulks v66r de stemming--

:8. 
> 

verlangt.~------------------~-----~~---- .• ---.--
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende,--
gesloten briefjes. Re'slui tvorming bij acclamatie-
is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke-
stemming verlangt.-·.· .------------. .-
Een eenstemmig besluit van aIle 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 algemene vergadering.- ' 

9. Zolang in een algemene vergadering aIle leden aan- -
wezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige be- -
sluiten worden genomen, mits met algemene stemmen,-
omtrent aIle aan de orde komende onderwerpen -dus--
mede een voorstel tot statutenwijziging of tot~-
ontbinding- ook al heeft geen oproeping pl~tsge- -
had of is deze niet op de voorgeschreven wijze ge- -
schied of is enig ander voorschrift omtrent het ---- , 
oproepen en houden van vergaderingen of een daar- -
mee verband houdende formaliteit niet in acht ge- ---
nomen.~-----~~-----------------------------------~----

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING.--· ---------
Art ikel 20, ----------------------------..---.... 
1 ~ ' De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen- -

door het bestuur. De oproeping geschiedt schrifte- -
lijk aan de adressen van de laden volgens het -----
ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voo~ 
de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.--------

~. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwer- -
pen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel--- ' 
21. _ --------- .• ---- . .. ' 

----------------STATUTENWIJZIGING.--- -------------- .-, . I 

Artikel 21.------- . --------~ 
'1. In de statuten van de vereniging kan geen verande- - ; 

ring worden gebracht.. dan -door een beslui t van----~ 
een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen- -
met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de ---
statuten zal worden voorgesteld.------ ----------- ' 

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering --
ter behandeling van een voorstel tot statutenwij- -
zi~ing hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen--
voor de vergadering een afschrift van dat voorstel,
waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is -----
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de
leden ter inz~ge leggen tot na afloop van de dag----
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waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien ----

I 
wordt een afschrift als hiervoor bedoeld f aan alle-
leden toegezonden.-----------------

,3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste-

i twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een ver-
o gadering waarin tenminste twee/derde van de leden--
I (in de zin van artikel 4) tegenwoordig of vertegen-

I woordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegen
woordig of vertegenwoordigd dan wordt binnen vier--
weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen-
en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in-
de vorige vergadering aan de orde is geweest, onge
acht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde-
leden, kan worden besloten, mits met een meerder- -
heid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte---
stemmen. ----------------- ------------

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan na-
dat hiervan een notariele akte is opgemaakt. Tot --
het doen verlijden VaIl de akte is ieder bestuurs- -
lid bevoegd.--- --- .-

- ........... ----.......... -....QNTBINDING.-- --- _. ----- _ ....... --..... 
Artikel 22.~~-----~~-~--~~~---~~~--~---· 
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit· 

van de algemene vergadering. Het bepaalde in de --
leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van--
overeenkomstige toepassing.------------------------

2. Het eventueel batig saldo zal worden aangewend ---
voor door de algemene vergadering te bepalen zo- --
danige doeleinden als conform haar mening het meest· 
met het doel der vereniging overeenstemmen.--------· 

------------HUISHOUDELIJK REGLEMENT.-----------------· 
Artikel 23. ---------------~---..... ------..... - ..... -. 
1. e a gemene vergadering kan een huishoudelijk re- -

glement vaststellen.------------------·· " 
2. Het hQighoudelijk reglement mag niet in strijd zijn

met wet, ook waar die geen dwingend recht bevat,-- , 
noch met de statuten.-----~~----------------·----

n. eomparant is mij, notaris, bekend.-------- ______ , 
Waarvan akte, in minuut opgelll8&k.t, is verleden te Apel, 
doorn, ten dage in het hoofd dezer akte vermeld.------: 
Na zakeli jke opgave van de inhoud van deze akte aan de 
verschenen persoon, heeft deze verklaard van de in- -
houd van deze akte te hebben kennis genomen en op vol
ledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.--
Vervolgens is deze akte 11a beperkte voorlezing door -
de comparant en mij, notaris, ondertekend.------------· 
(getekend), Ch.A. van Reekum; L.C. Kok, plv. nots.-----

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT, 
heden, tien juni negentienhon
derd tachtig. 


