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\WJ Doorlopende tekst vàn de

Vereniging: Vereniging Ej .genalen
ZonerwoningeD Vebenabos (V. E. Z.  V.  ) ,

gevest igd tê Koudekerkê, geneente
Veere.

NAAM.
Art ikel  1.
De vereniging
Zone!woningen
aangegaan voor

draagt de naan: Veleniging Eigenaren
vebenabos (v.E.z.v.)  te Koudekerke en

onbepaalde t i j  d.
1S -

ZEIEL.
Àrt ikel  2.
z i j  heeft  haar zêtêI  te Koudêkerkê. gemêente veerê.
DOEL.
Axt ikel  3.
De verenj-ging stelt zich ten doel- het behartigen en het '

bevorderen van de op het zonerwoningterlein betrekking -
hebbende belangen harer leden in het algemeen en de ----
Leefbaarheid en de recreatieve rÍloqelÍikheden ln het
bi jzonder,  een en ander binnen de nogel i jkheden als ----
voorziên in de akte van oprichting van de stichting: ---
Stichting Vebenabos, gevestigd te Koudekerke, gerneente -
Veere.  - - - - - - - -
z i j  t racht di t  doel  ondêrmêer te berêiken door:  - - - - - - - -
a. het onderhouden van betrekkingên r0et ove rheids 1i chaÍnen

en andere rechtspersonen, afsmêde natuur l i jké ----- ' -
personen;

b.  het stel len vên regels Ëer voorkoming van over last  van
en door de eigeoaren van de zornerwoningen;
andere tot  het  doel  bevorder l i jke m-idde1en,c.



LEDEN EN TJIDMÀÀTSCI{ÀP.
ÀiEíkel  a.
Íêilaï-ïanïle verenisins *";;;; ;;;;t;;;;;;; j ;-;.---- -
êigenaren van de zomervroningen gelegen op erfpachtgrond
en de elgenaren van een wonlng op eigen grond, beide ---
gelêgen in hets vebetrabo6 met dien verêt.ande, dat indien
een (zoner)woning neerdêrê eigenarên heeft, de
gezamenlijke eigenaren één hunner als 1id aanwijzen.
Iedere eigenaar kan als l id i ,rorden toegelatsen.
De secreearis draagt er zotg voot 

' 
da! een ledenregister

vrordt aangelegd en bijgehouden, dat de naam, voornamen of
voorletters van de voornamen en het adres van de leden -
bevag, afsmede het adrêê van de ( zoner) woning (en) waarvan
het l id eigenaar i6
wijzigingen wordên zo spoedig mogeli jk aan de ÊecÍetaris
ÍnedegedeeLd.

NU' TIDMMTSCI U\P

lleb lidrlaaljschap vajt de verer$$ing eirrligt:------

a.ldoor dc docd van het lidi

door opze8,FjnE d.)or het lÍd;--

c. door opze8gjng nímcus de verrjniEiru:'

1:irt lleel'1, opgelr.ruden aan de vercisten

sbatul;en gesbel.(I, te vol.doen, w.!uEer

r Êl(cmb,alsool( wáryteer redel jil{eririi s

Deze l€n Eesciried€n i{aruEer

voor het t idrtaatsclEP' bii

tLij zi jn veÍT,Iictrt iÍrgerr nie

van de verenigirlE nieb geve

kal'ruorden heb lidEratsclÊp te laten vq)rlduren;----

i.lcloor orrtzebbing. Deze l(an tll leÉn wo!{en u i !:8csÍ)l!i(ell !'anrmqr eell

l in etr i id nEb de rttalubc' l l ,  rreBlcrtÈrrtet l  () l '  beEluitctr <ler '  vel err igitr

Itranrlelb of cle vcrenigitr6 op onrr:xJc l ij ke lriize t)t)lncleelt"

opzeBging natnerB de verenj.gi'1l! geschiedb sclrifbeliik door heb betb

err oJrzegging doon heb licl Bcsct\iedt scllrit tclijk aan de secreLa|is'

De opzeggirg naJncns dê ve|etÍ8ir8 casll quo door lrcb Iid Re$ct!i'-'dL n

itlrclrf;ncnirrg van cen opzeelhcnnijn v:rn vicr wekellt tÍ"|lou(lerls iil de I

1cn víu1

kervij s

otrbzcbting etl  kt l tvner vrl t  r-te vcnrtr i t3itg or viul I teL l i( l  redé

rdeb Eever-g.l karl riar{en tret lid€-lbsclEft ue laten voorLdul'!

hêvoctÍl door t>f,z,cttiinr: vin zijrt 
' 
idn(urt$ehap een t){

vcrTrl icl  rt i  r l Í  rr vr,t  l t '  t( .1lct r v r l  t i( : ldcl j i  l (c ci l i ;u ( luo i

Eerl opzeggirtg in sbrijd rneb héb Lrepáarde in tÍ:L vot'i8e tid doeb tEt

Ít1írLschi)p cirxl i8cn ol) het vrpc8Íib LocÍjelt t t í :n t i j ( j !r t i l l  vol 'Flrde op (

ditbun w1:rrLêgen

Ife l id is ni(:b

s lrr.i.l, !,ra;u'l.r ij de

ua-s opEezegd'
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be'ljrcl(ldfu l(rbberd ol) ltcu gcÍitcl(lo docl, zijrr vcrzwuard, ti(, ----
zijnen opzichlre uit Ue sLuiten,-
OntzeÈtlng uit heÈ lidnaatschap Bescl-liedb door het besbuLrr.--*--------
van een besluib bob opzágging van het LidÍlaatschap doon de verenigirrg

op grond daÈ redelij keÍvij s van de vereniging nieu gevergd kan worden

het lidnaatschap te LaLen voorbdulen en van een besluit tob ontzetblng -
uít heb lidnaatschaf staab de belrokkene binnen een naand na de on!- --"
vanÍ'iil, van rle ltcnnio6evirrg van hel, t)esluib bercep open op.de algeÍnene -.
vertkrde.i ng. llij wor{1, d€rÍ[.l"oc Lên opoedigslre schrlftelijk vê|rr tEb bê- .

Bluib Ínct opgave van redeÍrên in kenni.s Besteld. ocdurerde de beroepster.

miin cn horlgende heb beroep is heU lid gesctprsb,-----

Indlen het lidnaabschap in de loop van tEb kalenderjaan door opzegglng.

of beëindiging van heb zljn van eigenaar zou elídigen, alan blijft het --

Ber,iezcn lid de contritutic en bijdragen, als bedoeld íi1 artikei 6 over -
heb gelrete kalenderjaar versclluldigd. -

VERPI,ICÍIIIN@N VA.T DE LBT'JN..

lrard rnet; b.i.jzotde|c ac'i,ivi lrc.i Lcn ven dc vcrcniGtiÍ. Ool( dezê bijdra-

6e za-l door de aLgeínene ver8aderin6 rorden vastgesteld. -------:-----

a. a. lDe leden zijÍr Behouden lrob hetr bebalen vart een jaaxliJkse bijiirage,-

1 ,"  , '  . '  i '  r ' : . r , ;  ic  : r ! . . ,  r ' i  :  . ,  i  r i : \ '  ; '  . r : - - - r tUi ' !^ .
I

b.  l : ! :  ic : ic i r  l  , r r i i , : : r r  or  i  i ï rhoui l , - - : i  i . : r ' 'c l , : r l  cr i r r  l , : . j i : : j r Í :1:  . , . r  : . : - ,c; : : i  r i i  vcr-  -

c,loe ir*onsten v€rn de vereni8inE kunnen verderbesbaan uit giften,. Le-

lgaten, erfsteLlingen, r€nte van belegde geLden, toèva1lige haten.:--
d. lDe bijdragen aIs bedoeld in dlt arbikel lid b lo-tnnéh ltorden vasbge- -

stel-d.voor verschiLlerrle categorieën, Deze t'lJdragen dienen door de -
Ieden be worden volclaan bLnnen een naand rla uitnodiging tog belaling

. .lop de daaibij aan8egeven wij ze. ----------
De leden zijn getlouden cob nalevine; vErn deze statuLen ter bevorderlng -
vgn do doelstolLj.ng in anL-il(el J c{nsetreven. --
Teneinde de leefbaartreid en de recr.eatieve mogelijl*Fden voor leder lid

be optjmaLiseren is ieder lid vemlichl in tet algemeen -alles na te 1.!-

ten wot andere feden in dib genot zou kunnen sclEden of beletlmeren en -'

wab ten nadele zou l(ururen streld(en van de vcorzieningen, welt(e aan al.fe
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le|cen tob. gcÍneenschappelijk gebmik of rut sbrekken en.van het -aarzien
en de leefbaarheid van heb zonerr4oningenbenein in het al.geneen'

Naderc omêJchrij vilg v:ur cleze vetplichtin8ien l(.rnnen door de €Ll.gernene ve

CirclèrirrJ v'tor\deÍl vas Ltl.el.c[9] jn cí]rr trui,shoude:tiil( re€ílemenb als bedoel'd

in arUil(cl 19.
BESTUUR.
Art lkêl  7.
1.  Het bestuur

aantal van
die ui t  hun
voorzi t ter ,
k iezen, die

van dê vereniging bestaat uit een oneven-
tenminste dr ie en ten hoogste v i j f  leden,--  - - - - -

midden een voorzi t ter ,  een vice-
een secret.aris en een penninqneester
tezanen tevens heÈ dagel i jks bestuur

Een bestuuls]id kan rneer dan één functie bekleden.
Ííel, bes tjuur r;ord t ui.l, ctc }cden der vereniB.ing gel@zen door de algeoEn.j -

vergadéri.n8, rekening l)ouderxl nleL: heb lliema in lid I bepaalde. --------

De benoenÉng gesqhiedb op voor€rachl: dcYrr t|et bestuur of dóor terÍninsbe

vijf leden. ----- --------------------------:-------
f€ voorrdraclri; door |leb bes bulrr wordt bij de oploep voor de vergaderiry! -

medêgedeeld, teflÍiil de vórdlachb van de leden vóór de aanvarg ván de -

vergadering sctrifteliik bii het beslutu' ÍDeb worrien ingedlend. ------ -

De sub I bedoelde voordrachten zijn birdend tenzii door een Inet berunin"

ste tvreeTderde var de uibgebrachte sbetr[nen gonomen besluit van de algê-

nlerre veqzadet ir{!, genollen ln een ver|]lrdorlrrg unali.n tctl|nlnste een/uwrth'

vaJr de flrden vêr'tc8cnw(prd:i.Ud i.s, IlqL birdcrKle kar{rldêÍ' daëráran is onL-

nonen.

6.

Is Eeen voordrachL opg(ïnaitl<L of j.u dailràltn overeenltcrnstig heb vorige ---

lid heb bindende l<araj(ter orltnohen, di|n is de al!íerner|e vergSdef ing vr"ii

in de keus, -----
Bi.i meer'<lere birrlcrd(: vq)r\!'a(dlliwr t'jcsctlicdb dtr hcrDcnlin(! uib éón e-rva'rt '

ArLikel B

Elk besbuuÍEl.id, ool( wanneer hij voor een beFralde bijd is benoend' kan

te allcn tiide doon de al.g.emenc vu'r'Íiadori nE. r'JQr<lcn onbslo8.'cn o.c 8e- ---

sctÍ)l-rL. lion ocl)o|sirl8 (l.ir: rLieL b:itrÍÈn dric lÍvrauKlí:rl (:c'vol{Íl wor<lt door -

cen bes).uib Lot onLsla{'  e: in(l igl,  <lo(). l leL v! ' . loop vnn d:ie terÍni i  n. -------

l leL onL.;]:rg oÍ (1,) ! tcho):si. in, i l lcrnr t:  hcL t)c:sl.uj. t t  boÍ; onbsLag moec uor- -

dcn EíÍÍ-nr(,.n deor cen nst tcrïniní;t:c bwr:e/rlcrnie van dc uitBebracltte stenl-

L,



:

I

ffi -5-

Ínn l.ltr r(krr \rlrgidcrit{i wi),oJ,j.n tofÍtirNrLe dír hclfb von de leclen aanwe-

In de al-gemene vergadering treden orn de vier iaar
vofqens een door het bestuur vast  te stel len rooster_
een of  twee ledên van het bestuur af .
Af t redende bestuurs.Leden zi in herkiêsbaar.
EventueLe tussent i jdse verkiezing van bestuursleden
geschiêdt in een àlgemene vetgadet ing.
In de vacatures van bestuulsleden wordt zo spoedi.q
mogel j - jk  voolz ien.  Het tussent i jds gekozen bêstuursLid--_ __
neemt in het rooster van af t reding dezel fde p1aàts in___-_
als het bestuursl id in wiens plaats het gekozen is.
Bi j  ontstentenis van een dêr bestuursleden wordt diens--  _-
funct ie t i jdeLi jk door een der andere leden van het
bêstuur,  daartoe door het bêstuur aan te l r i izen.
waa!genomen,
Bestuursverkiezingen noeten door het bêstuur j.n de
oproep tot de algeÍnene vergadering !^,orden
bekendgemaakt.

liet begtuurslidÍnaatÍtctÊp vern/alb: -
a.

d.

beslist de stem van de voorzittêr.------------------:-----------------

). lvan heb vephandeLde in ell(e vergaderíng worden door de secretarig nobu
len opgernaakt, die door de voorziLber en de Becret áris $orden vasbge-
steld en onderbekerd. ---- ------------'-
In afwijlcing van LEtgeen dê web diensangaande bepaalt, ls het pordeef

voovzibber qrbrenb de lobobêndkdllng en de intpual van êen be-

door peniodiek af'breden i
dooi' beda-Ír!<en! --
door overluden;
vanneer het, bestuurslld
na ontslag of ashortsing.

ophouctt lid te zijn van de verenlgirg;

Arbikel 9. -----*

als de. voorzlbter; êiÈ ln overleg
reerderheid van de. bestuurBleden

1.lFlet besburlr ver[F'dei'.L zo d j.kwiJ Is
rneb de secrebaris nodig achb, of de
dit wenseli j l(. achb.

2. ÍCeen besluiten k\Irmên worden gêncÍnen, vêrlneer nLet een mêerderheid der
besbuursleden aanwezig is. AIle besluiten !órden gencnen blj nEelder-

lbej.d der stenmen van aanriezige bestuursleden. tii.j sLa.ld.ng van sbêÍmen

l (

I

van de
slult niet beslissend. ----------------
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RESTWTSTMI( . ---

lleb bestuur ís belasb mel, heb besburert van de vereniSiirg, aaronder be-

grepen: ---------
a. de zorÍ4 dal, dê ÊbaLul)cn on heÈ lrui ÍJbow-telii l( reíllÉ'lnenb rloldetr trage- -

leefd, het lederu€g:isLer wordb bijgehouden en de besluilen van I'é b --

bestuur en cle l.e.:envergadering dorden uitgevoeÍd;-----

de zolg v(r)r een veiliBe belegglng van everrLueLe ongebnrikte kesgel-

den.-----------
Indien het aàntal bestuurs]eden benedcn viif is gedaald, btii ft hel be-

stuur bevoegd, nret inachlrrEming van

Voorzibber eu secretaxis GezaÍrenl-ii k

en buiben rcchte.Zij l(urmen zich door
ítoen vertegen!,roordj gcn, behoudens htt

het bepaalde in arbikel I Lid 2.---

verbegen,oordigen de verenlgir8 ln

een s cl rifteljJ k daalboe genachti8cle

hierna in líd ll bepaalde.-

hetHet bestuur is niet  bevoegd te beslul ten tot

aangaan van overeênkomsten tot  verkr i jq ing,
vêrvreêmding en bezwaring van regi stergoederen.
Het bestuur is voorts niet  bevoegd te beslui ten tot
hêt aanoaan van overeenkomsten waarbij de vereniging
zich als borg of  hoofdel i jk  nedeschuldenaar verbj .ndt
z ich voor êên derdê stêtk naakt of  z ich tot
zekelheidstel l ing voor een schufd van een ancle!

ve!bindt..
Het bepaalde in l id 5 vexval t .

invesbering wordt besloten. -

lret huren, verhuren en op andere wlizè in gebruik of genob ver-

onverrÍrinílerd heb bepaalde orKter II, heb aángaên van rechtshandelin-

gen en teb verricht€,n van investeringen boL een bedraB of waarde --

gr\)lrer dan tÉb bobaêt der bij chagerr als bedoeld in arbil<el 6 lid 1

lebLer a, in bet j a:Lr waËI'in bob de bebre.cÍende rechbsbanleling of

l(r-ij gen en geven van onroerende goederen;

heb aanÍBaán van overeenl(ornsben 
' 

vaqrbli aan de vereniging een

|}rnl&}"cd-ieb wordlt vefl(,'end ;-

hc'lt Lor 1{ren

v,! r Rc].den,

vêGltrêl(k€:n ví:ut Íjoldel-r, o lsmedo hêt ter Leen opnemen

w'J'|fo d,rr' nioL ir: bel.I'ep.rrl Ir(:L getrrull(I|l. <en von een -

I I ,
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de vcreniEing verleend U.u1l(l(redieti ---

c,

bet

txrL

f. lhet sluiLen en'wjjzigen van arbêidsovereenkgnEten.
Op het onbbr€ken varl deze goedlieu.ring kÊn door

JÁAFVÉEPI,AO,'GKENINO,EN VCRÀNII,]@RDI}ICI.

Heb besbuur is vsrplichb van de verÍpgenatgestand van de veÍ.eniging zo-
dsnige aantekeningen te fpuden dat daa.ruit te a]len tfidê haar rechtcn
en verplichtin&cn lomen vrorden gelrcrd. ---------
lleb bê-stuur brengt op.een algerÍEne vergnderlrg binnen ne en (9) nuqnaen :
na a-floop van heb veredigingejaa.r', behoudens verLerglhg vatl deae ter- ---.
nijn door de algenene vergaclering, zijn jaarverslag uit en doetr, onder --.
overl-eg&ing van een balans en eên ataat van batên en lasten, rekenÍng en
verantuoording over zijn jn het afgelopen boehi aar gevoerde beatuur.---:.
Na verloop van de terndjn kan ieder lid deze rckenirg eÍr verahteDording -
in rechte van het beatuu-r vorderen. --------

l l .

aangaari van dadinCien; ------*
optredcn in rechlre, waaroÍder bcgr.qï)en lEt voeten Van ar.bitra-

1e procedures, doch Inet uitzorKlering van het n6nen van conserva- -.
toirc n€atTegelen en van heL nemen van die rchbsrnaalregelenrdle -:
geen uitstef loffren l i jden;--

en tegen derden geen be- -.

De akiernene vergadering beiroanb Jarrrlijks uit de leden een koÍrni.ssie van
tennl-nste twee persohen, die geen deel ntogen uitïnal(en van tEb be8turr, --.
De kcnnnisdie orderzoekb de rekenLng en verantrDording van het bestuur en
brenglt aan de al€emene vergadering veralag van haar bevirdingen uit.----'
Coedkeuring van de rekenin8 en versnbwoordlng door de kcÍI[Íissle brengb --
volledige aó:arge aan het bestuur rneL zÍqh nee voor het door het be- ---
stuur over tÉb betieffende verEnigingsJ aar gevoerde betreer, ------------
Vereist heb onderzoel( van de rekerring en verantwooFling bj.jzondêie boek-
lK)udl( t l f t l  igcj  l (cnnis,  daul lsrn dc l<onrnjssi( |  van onclerzoel(  z ich door een dog-
kundi.ge doeyr bijstaaLn. lleb tÉsrbuup is verplichb aan de kcíífilicsiê a1tê ---

taalf gêwenste inlichttingen be verschaffen, haap desgewenst de l€s --.
c.t1 de waa-rden te verLonên en inzagê van dê txlel@n en beschelden tler ver- .

enigÍrg te geven. ----------
È lasb van de koÍaissie t(an te allên bijde áoor de algr,-nene vergadering
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I luorden herrcepen, doch sler:hbs door de benoemj.ng van een endere konÍnissje

6.luet uestuur is verplichtt de bêsclEiden bedoeLd in <le leden 1en 2 t-i^en---

ljareq lang te bewaren. *---

ALCEIVENÍ1 VBRGADtrRII{0EN. --
Arbikel 12, -----
l . Áái-Falgenene vergadering konen in de vereniglng

al le bevoegdheden toe, welke niet  doo! de wet of  de
statuten aan het bestuur z i jn opgedragen.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de ------
gêneenLe waar de vereniging haar zetê-I  heeft '

Jaarliilts,uiterlijk regen nnarrlerl na afloop van het verenigjrgsi aax 
' 
--

r,torÍlb.een algenene vagaderirtg - de i aarvergaderirg - gehouden' In de --

jaarvergadering ko en orrler |lEeï'aan de ordê: -------

d, ltret jaàverslag en de rekenLÍg en veranluoording bedoeld in arbikelll

rÍEb tFt versl.ag van de aklaar'bedoelde koÍlnissÍe;

de benoeÍni.ig \tan de Ln artil(el 11 górloeÍrxfe kcnmissi e voor tÊb volgen-

rle verenLgingsjaar'---:-----------
voorzieniig Lh evenbuele val@bureg ;-----

-B-

voorabellen van.hêb beslruur of de l.cdenr aar8okondi8d bii de oproe- --

rring voor de vergadering.------------------:--------j

And€jre algentene vêÍgaderingen vrorden Behouden zo dikwii 1s heb bestuur '-
dit !',ensetijl( oordeelt. -------

voorts is heb be5Luur op scts'ifteliik vel'zoel( van ber[dnste een zodaniE -

aanta] l-eden als bevoegd is to! heb uilbrengen vat! een/ci'erKle Sedeelte

dêr stonnen verr:licrri; tob hêt bij eeru'oeptln vÍlll een afuenene vergaderitr6l

op eett teaÍÍLij n van nièt lai8er dan vier weken. :Irrllen aon heu vorzoel( ---

uinnen veáfuj.cn dáEen Been Scvolg wordL fSajtteven, lurmcn de verzoe](ers --

zelf Lol, die bii eerroepj.ng over8aon dcor oproepir8 overeeÍrl<cÍnsbig aILi- -

l<e1 16.---------

'IbeBang bot de algqnene verg.aderitlE tlebbên alle fedên vajl de verenígir8'-

Geen toegaig tlebben Sescllorsbe ledcn en gescl)orsLe besl'uursleden' ----'---

ïeden l id dab niet Besíihorst is lÊêfb é6rr sbern' Den l ' id kan zi in sbem ---

door cen ochrifuct.ijl( daarboc Rí,\tr chl;iu(l t-rrlcr lld ui L brenf'cn ' Ilon 8ê- --

nachbigde l(an niet meer dan lrwec ll:1lên vertelíênwoordillert ' _------_----_--

U'

Over boel.rjlrin8 van arrlere dan de in lid 1 bedoe:,ciè pêrsonen begl'isb heb
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-"W-'fm$cltr^f EN NoluuN. -----

De algeínene vergaderin8en worden geleid door de voorzítter van de ver- --
j€jrg ot zijn plaatsvervange'r. Onlrbrel<en de voo|zilrlrer en zijn plaaLs-

vex'vanger' dan breedt é6n der andare besLuuraleden door het bestuur aan -
be wijzen als voorzi.tter op. Wordb ool( op deze wijze nieb in heb voor.- -.
zitberschap voorzien, dan voorzieb de vergederjrlg daanÍn zelve.--------

Van het verhandelde in elke vergadeiirg worden door de secretêris of een
a.rder door de voorzitter daartoe aangê$Ézen pe!'goon nobulen genaàkt, dle

door de voorzitter en de notulisl uuden vaa0ge8told en orderËel€rxl. ----.
Zij die de vergadering bijeenrDepen l(urnen een nogeieel praces-venbasl .

van het verlÊrdelde docn og.raken. De lr0loud van de noÈulen oc fEt proces-

verbaaJ. wordt ter kennis van de leden &ebrachb.-----
BESLTIÍ'fVICTIIVIING VAN DE À
Arbikel 15. -

tleb ter algemene vorgadêr'ir€ uitÍtesprol(ên oorrleel van dê voorzl.bÈer dat -.
door de v€rgader,ing een bealuit is genqnen, is besLl.aserd. l'letzelfde ----
gêLdt voor de intxj.ld van een genoírEn beslul.t vocrzover gesteniC wetd ovêr
een nlet scfriftelijk vastgeleEd voorsbel, -------
ÍJordt echter orrniddellijk na heè uj.tapr-.ken van tret Ln het eerste lld
b€doelde oedeel de juisbheid daarvan betwi6t, dan vindg een nieure

stern|lirg p]-aats, luarmeer de rneerderhêid der vergadering of, irdien dè ---
oorsfEonkelijke stennring niel hoofdelijk of sclÍ'lfleltJk BeeshLedde, een

stdrgerechli8de eranwizige dib verlargE, Door deie nieuwe sbenmirg ver- --
vallen de rêchbsgevolgen van de oorspronkellJ ke sterming.

v@Ízover de stabuben oI'de vJelt nieb andera bepalen, wgrden alle beslui-

ten von de afg€rnene vergarleriin66 Benorflen meL volstrelêe neerderheid van -'
de uitgeblachLe gternnÉn,

Blanco sberímen worden b(.:achourrd al.ii niet te zijn ui hgebrachb , -----------'
Indien bij een verkiêzinq van personon rdeÍEnd dê volstrel,rte Íreerderfeid

heeft verkregên, beefc een tweede suc)Ímij1g, of LngevaL van êèn bi-rderde -

vcordrachb, een tweede sLenmr-ilg tussen de voor8€dragen karrlidaten,plaats.

l{eefb alsdan weder nienland dê voLsbrekte neerderheid verkregen dan vin- '

den hersÈcÍÍningen plaats, bobdal, hebzij één persoon de volsbrekbe ÍÊer- '

derlrc-id lrccíL vc|lu'egcrr, lÉLzij ttussen twee per'ÍJonen ie geeteÍÍd en de ---

stsfinen stal(en. -
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Bij genelde hersbenmingen (vEaronder nieb is begrepen de twÊede Bbem- --
mirrg) wordt telkeris gêsterid tussen de peraonen, op wie 6ij de voortsf- --
ga.ande stenning is gesbeírd, evenweL u:itg€zonderrl dê persoon, op wie bii
de voo.r'afgáiarKle stenming tlct geriflgste aanLa1 sLetnrnctr is uitgebracht '
I8 bli die voorafgaarrle stenming heb f,erj.ngste aanlral sbemnen op rneer
dan één persoon uitgebrachtr, dan lrerÍlb door toLir8 uibgenaakb, op wie --
van die perstrren bij de nieuwe stenrning geen sbeflrnen nreer kutrnen worden

uitgeblacht . ----

8.

9.

lii lce stffrnirg gewensb achb of é6n der stengereqhtigalen zulJ(a v66r de
stemÍriing verlangl;. SclÈ.ifbel:ijke ste$trjnÍi gc'schiedb bij ongelckende, ge-

sloben briêÍ'jes. BeÊl uittvo!ÍriJl& bj.j accliurtabie is ríD6elijk, benzij een

stê-mgérechlrigde lDofdeLijke sberrnning verlangb.

Een 6ÉnsterÍrd g besluib van a1le lqden, ook aI

gadering bijeen heefb, nits neb voorl(ennis valt he.b beututrr genonen,

zelfde kraclrt al,a een besluit van de algenelE vergadering. -
zol.aturl i.n-ecn alf,e|lenc veryqadcrir4l a.lle loden aí,ull,Jszi.g of verb.egenwoor-

digd zijnr- lcuuren gel€U.ge besLuiben v,,orden Benomen, nrits lÍrgb akemêne

stemlen, oFrtrent alle Irr de or{e kc'nerde orrlerweryen - duE nlede een

vool'lgbeL tob statubenwij ziErng of bob onlrbirdirg - ook al heeft geen op-

roeping plaatsgetEd of is deze niet op de voorÊieschreven wiJze geechied

of is eÍriE ander vcprsctrit'l, oÍntrelrU heb oprocpen en houden vatl vePga- -

derirgen of een daarÍnee verbaid lí)udeníie foi"Ílalitêib niet ln achb genoren

BIJENROEPINË ÁINE}END V TiGACERINO . ----

fngeval bij een steÍrmirg tlraaen tweê personen de ater.rnen staken, beslÍ8h

heb lol.:,wie van beiden is gekozen. -----
Irdien de atemen sbaken over een vocÍrstel tlieg
pcrsonen, dalr is I!:L v erv,/orpe n. -----

7,
^11e 

stenruiÍ|gen geschieden mondelirg, Lenzli de voq'titber een 8cktr'ifte-

^rlri l(el 
16.----

De algenÍ:ne vergaderiDgen vrorÍicn bij eerr{Selgepcn door hèt beshuur.-'_--

De oproeÍ)in8 Beschiectb 6chri.ftretij!( aan de ádrescen van de leden vol8ens

heÈ ledenrceislrer bêdoeld in ar'Li l(cl ,1. l) t  b(]rrni in voor de oproêping be-

diaagt berrnlnsbe veert:ien dagen. 
-------=-

tsij de oprc)epi-ng en de nededeliql vrorden dê be bettnndelen onderaerpen ---

7.

verÍneld, onverminderd heb beps,alde in aj't.i.t{e.L 18. ----'--------

ral€nde verldezing van

zijn deze niet in een
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A.rtikel 17.-----
1. lln de sbatuten van dc' vérerdging l(an Been veraÍrler.irg worden gebrachb --

ldan door een bcsluj.t van een algeÍrene verf,adering, laarboe is, opgeraepen

meb dc ir€dedcL:irts dat aldaax wij zig.i.ng van dc sbolruten zal worden voor-

Zij die de qproeping tob de atgenene vergadering ter bêfÉrde1inB var èen

voorstel tot statutenwij zig-in8 hebben gedaan, moeben teminste viJf da- -
gen vddr de verBadering een afschriflt van dab voorabel, rÊarin de voor- -l'
gedragen wij zisiÍE vDordelijl( ls opgenoren, op een daarboe gesclLikte *r-

p.laa.to vu,r, dè lêden ber inzage lcEgrln tob na afloop van de dag $Iaárop --
de vergadering $,ordt gehorden. Bgyendielllordt een afgctrifb als hier'-
rroor b€<loe-l.d , €nn al.l.c ].eden uoíiJr.'ronden. ---
Een. be9:Luib bob aLatuberlt,ri..i zi8:ing bet|ocft, tcrr inslre Lwee/derÍle van de ---
ult gebrtlchce Íi teriÍlc.n, lÍr ocn vor'llad<jri(, $allrin teruírinsle dê hellb van -
de leden teBenw(xlrdi{9 of venlrc8cnhoorrl it4í.1 i+r, Is nieL de tÊIfU vati de le-

den tegenhoordig of ver'lcgen!,,gordigd, dan r{ordL blnncn br'ee rnaandenr----

doch berïÍrinste na vi.er vrel(en, daarna een tweede vergêderlng biJeengeroe-
pen en gehouden, r^raarin over hêb voorstel zoals dag in de vorlge vet€ê- -
dering a.an de ollle is gevrêesu, ongeacht hel, aanbaL tegepwoordlge of ver-

Legenwoordigde l-eden, kan Norden be6loten, nrlbs meL een Íneerderheial van -
benÍninste twee/derde van de uiLgelrachte sterÍmen.---

Een staÈutenrdj ?igir€ treedt nieb in werldng dan nadab hieF/an een nota-

fiële al(te is opÍIeÍlaalê. lbE heb doen verlijden van de akte is ieder-be-

sbuurslid bevoeg(1,-------
ONItsINDINCI. -------.

l l .

van ovcrccíU{ornsLig(} lrocf,a:jojrl8. -
)

1 De vereniging l(a1n v,or<len onbborrlèn door een beglult van de algemene ver-

gader:ing. Het bepêalde in de 1edèn 1 en 2 van het voorgaa.rdê arbil<el 19

8en besluit bot ontbinding bel|oefb teruninste drie/vierrle v6trl lleb aantal -

uilgebrachbe otenunr.'n in een verga.lering uaarin terudns!ê drie/viêrdo van

de leden verbe6ennoo!'lj.gd of t€genwoordig is. Is niet het ve.êiste aán- -

tràl leden ce8enwooÍdig oÍ' ver'tegenvroor<lit',d ! dan woiílt binnen een maand --

doch berÍnjnste twee wel(en daarna een bweedê vêrgaderinE bU eengeroepen *



en gehouden, waa!'in het voor€tcl zoals cl€rt in de vorige vergàdering aan -
de orde is geweeslr, orfJeaclrb heb afllt:a} veiLcfiflrlloorditsc]'e of begenwoor-
dige. leden, l(an wor.de an! tgenq[.-:t tr td.trg nntL ee|.l xte{:rr.lcr.tleid vaJ| drie/- --
vierde der uitgebrachte !iteÍrnen. ---------
tlêt balrig saldo na vereffen:iÍ{: áaL
vergadering te bepalen doeleÍden,
rneb fet doel. der vereniging, tenz,ij

uordêti besteld voor door de algfiene -
zovc'el rrngeJ.lj k in overeensteÍÍrÍring --

sluit tob -ontbindirE a.nder$ t)eslist,
fteb8een dDor de weÈ r.,ordb bepaald,---

J TSHOIÍDF.LIJK TGOLEI,GNT. _--.-

de al€ernerE vergadeliig bij het be:

een on ander meb inachbneniru van --

.:bikol 19. ----

lf.lOu 
afSr,nutr. ver.gadcr.iry4 kan bjj t' j.sboudeli j t( r,egterr6nb nadere regels ---

I l8even c|ntr!'nL al.l.o ondêr:$crpcn, rfr.lr1/an d(r regolir& laar gewengt voodemt.

12. lllet hutshotdelijl( reglcrnenlr |na8i rliet ln seriJd ziJn neb de Hiet, od( waa.r
I lai" 6u.n dwine'Fnd recht bevau, no(tt fiGU d{! suqt ul.:ên.---


