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verschenenvoor mU, MeesterPieterAlberda, notarisgevestigdte Lemsterlald; 1. de heerPeter ZWAGER, wonendete 8531NH Lemmer,Wega 14,
zesenzestig
geborente Amsterdamop achttienfebruari negentienhonderd
t zich legitimerendemet zijn rijbewijs, nurlmer 0068423883,gehuwd
2. mevrouwNodle RIIITENBERG, wonendete 8532AV Lemmer,
Graspieper3L, geborente Leiden op twintig augustusnegentienhonderd
zich legitimerendemet haar rijbewijs, nummer3030626924,66nenzeventig,
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De comparantenverklaardeneenverenigingop te richten, waarvoorde
navolgendestatutengelden.

STATUTEN
NAAM. ZETEL. DOEL. DUT.IR.BOEKJAAR
Anikel I
De verenigingdraagtde naam:Mixed Hockey Club Lemmer en heeft ftnar zetelin de gemeenteLemsterland.
Artikel 2
1. De verenigingstelt zich ten doel het hockeyspelte beoefenen.
2. De verenigingtracht dit doel te bereikendoor het houdenvan
en door alle anderewettigemiddelendie aanhet doel
oefenwedstrijden
zijn
kunnen
bevorderlijk
Artikel 3
tijd.
1. De verenigingis opgerichtvoor onbepaalde
2. Het boekjaar,ook te noemenverenigingsjaar,loopt van 66njuli tot en met dertig juni daaropvolgend.
LIDMAATSCHAP
Artikel 4
en ereleden.
1. De verenigingbestaatuit seniorenleden
zin
van de wettelijkebepalingenvan in
de
Zlj zijn de ledender vereniging
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboeken hebbenals zodanigtoegangtot de
algemenevergaderingmet stemrecht.
het in
zijn zij die als zodanigzijn toegelatenovereenkomstig
2. Seniorenleden
grond
6 artikel
geworden
van
op
artikel 7 lid 1 bepaalde,dan wel het zijn
lid 5.

2 Ereledenzijn zij die wegenshun buitengewoneverdienstenjegensde
verenigingdoor de algemenevergaderingdaartoezijn benoemd
het in artikel 7 lid 2 bepaalde.
overeenkomstig
Artikel 5
1. Aan de activiteitenvan de verenigingkunnenonderde benamingvan
juniorledenjongerendeelnemen
2 . De verenigingkent voorts ledenvan verdienste.
3 . De juniorledenen ledenvan verdienste(die niet tevensseniorlid zijn) zijn
geenledender verenigingin de zin van de wettelijkebepalingenvan Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek,doch hebbentoegangtot de algemene
vergaderingzonderstemrecht.
het in
4 . Juniorledenzijn zij die als zodanigzijn toegelatenovereenkomstig
artikel 7 lid I bepaalde.
5. Ledenvan verdienstezijn zij die door hun prestatiesaanpsraakkunnen
makenop de erkentelijkheidvan de verenigingen daartoezijn benoe6d het in artikel 7 lid 3 bepaalde.
overeenkomstig
Artikel 6
1. Het lidmaatschapis persoonliit. 2. Seniorledenzijnzij, die voor 66noktobervan het lopendeverenigingsjaarachttienjaar of ouderzijn.
3. Juniorledenzijnzij, die voor 66noktobervan het lopendeverenigingsjaar
jonger zijn dan achttienjaar
4. Juniorledenkunnenin het HuishoudelijkReglementnaderworden
in juniorledenA tot en met F.
onderscheiden
5. Eenjuniorlid wordt seniorlidbij het begin van een nieuw verenigingsjaar,
waarinhetkrachtenshetvorenstaandededaartoevereisteleeftijdvanachttienjaar bereikt, zonderverdereformaliteiten.
6. Waar in dezestatutenen in de reglementenvan de verenigingwordt
gesprokenover "leden" zonderverdereaanduiding,wordendaaronder2swsl de seniorledenen de ereledenals de juniorledenen de ledenvan verdiensteverstaan,en waar in dezestatutenen in de reglementenvan de vereniging wordt gesprokenover "lidmaatschap"zonderverdereaanduiding,wordt
en de ereledenal5 van de seniorenleden
daaronderzowel het lidmaatschap
van de juniorledenen de ledenvan verdiensteversta&tr,het lidmaatschap
a1lesvoorzoverdestatutenendereg1ementengeennaderonderscheidmaken.
Artikel 7
1. Over de toelatingvan ledenbeslisthet bestuur.
Minderjarigenkunnenalleenwordentoegelaten,als zij in het bezit zijn van eenschriftelijketoestemmingvanhunwettelijkevertegenwoordiger.Van eenbeslissingtot niet-toelatingbestaatgeenberoepop de algemene
3.
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vergadering.
2. Ereledenwordenop voorstelvan het bestuurdoor de algemenevergaderin
benoemd.
3. Ledenvan verdienstewordendoor het bestuurbenoemd.
Artikel 8
Met uitzonderingvan hen, die uitsluitenddoor een financielebijdrageds verenigingsteunenen van hen, die met de hockeysportgenerleibemoeienis
hebben,wordt een ieder, die tot de verenigingtoetreedt,daardoor
(verenigings)lidvan de Koninklijke NederlandseHockey Bond.
Artikel 9
Het bestuurkan een seniorliden eenjuniorlid schorsenin alle gevallen,waarin
naarhet oordeelvan het bestuurgeredeaanleidingbestaattot opzeggingvan hgf lidmaatschapnamensde verenigingof tot ontzettinguit het lidmaatschap,al5 voorzienin artikel 10. Een besluittot schorsingdient binnentwee maandente worden gevolgddoor ontzettinguit het lidmaatschapop de voet van al het
in artikel 10 bepaalde,bij gebrekewaarvande schorsingna dienaangaande
afloop van die termijn vervalt.
Artikel 10
1. Het lidmaatschapeindigt door:
a . overlijdenvan het lid;
b . opzeggingdoor het lid;
c. opzeggingnamensde vereniging;
d. ontzetting.
tegen
door het lid kan slechtsgeschieden
2. Opzeggingvan het lidmaatschap
opzeggingstermijn
een
van
het eindevan eenboekjaaren met inachtneming
van vier weken.Indien eenopzeggingniet tijdig heeft plaatsgehad,loopt boekjaar
het lidmaatschapdoor tot het eindevan het eerstvolgende
Nochthanskan eenlid binneneenmaand,nadathem eenbesluit, waarbij ds verplichting(en)van de leden zijn vetzwaard,is bekendgewordensf 15van door opzeggingvan zijn lidmaatschapde toepasselijkhsid
medegedeeld,
het besluitte zijnen opzichteuitsluiten.De in de vorige zin toegeksndsbevoegdheidis uitgeslotenten aatuienvan verplichtingenvan geldelijke aard. Indien van een lid redelijkerwijsniet gevergdkan wordeahsf lidmaatschapte laten voortduren,kan het lidmaatschapdoor zodaniglid onmiddellijkbeeindigdworden.
d661 namensde verenigingkan geschieden
3. Opzeggingvan het lidmaatschap
f1ief, het bestuur,wanneerhet lid, na daartoeschriftelijk, bij aangetekende
meer dan eenjaar achterstalligis in het ten volle
te zijn aangemaand,
voldoen aanzijn geldelijkeverplichtingenjegensde vereniging,voorts
te voldoenaan de vereistendoor de
wanneerhet lid heeft opgehouden
statutenvoor het lidmaatschapgesteld,alsookwanneerredelijkerwijsvan ds -
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verenigingniet gevergdkan wordenhet lidmaatschapte laten voortduren
Deze opzeggingkan aaneenerelid en aaneen lid van verdiensteslechtsen uitsluitendwanneerwordengedaandoor de algemeneledenvergadering
redelijkerwijsvan de verenigingniet gevergdkan wordenhet lidmaatschap
te laten voortduren.
namensde vereniginggeschiedtvoorts dssl 4 . Opzeggingvan het lidmaatschap
het bestuur,wanneerhet de verenigingkrachtensde statutenvan de
HockeyBond verbodenis het lid als deel
Koninklijke Nederlandse
uitmakendvan de verenigingte handhaven.
kan alleenwordenuitgesprokenwanneereen 5. Ontzettinguit het lidmaatschap
lid in strijd met de statuten,reglementenof besluitender vereniging
handelt,of de verenigingop onredelijkewijze benadeelt.De ontzetting geschiedtdoor de algemenevergadering.De betrokkenewordt ten
brief, van het besluit, met opgave spoedigsteschriftelijk, bij aangetekende
van redenen,in kennisgesteld.
in de loop van eenboekjaareindigt, om welke
6. Wanneerhet lidmaatschap
de jaarlijkse contributiev661ftef redenof oorzaakook, blijft desalniettemin
geheelverschuldigd.
GELDMIDDELEN
Artikel 11
1. De geldmiddelender verenigingbestaanuit de contributiesvan leden,
van nieuweledenen bijdragenvan donateurs,erfstellinger, entreegelden
schenkingen,en andere,al dan niet toevallige legaten,lastbevoordelingen,
baten
Erfstellingenmogendoor de verenigingniet anderswordenaanvaardda1 onderhet voorrechtvan boedelbeschrijving.
2 . Ieder seniorliden juniorlid betaalteenjaarlijkse contributie,waarvanhst bedragwordt vastgestelddoor de algemenevergadering.Ereledenen leden
van verdienste(die niet tevensseniorlid zijn) zijn niet contributieplichtig
3 . Nieuwe seniorledenen juniorledenbetaleneenentreegeld,waarvanhet
bedragwordt vastgestelddoor de algemenevergadering.Dit geldt niet voor seniorleden,die dit wordenop grond van het bepaaldein artikel 6 lid 5.
4 . Het HuishoudelijkReglementkan bepalingenbevattenterzakevan door
ledenin voorkomendegevallenaande verenigingverschuldigde
en boeten
schadeloosstellingen
Artikel 12
De verenigingkent donateurs;dit zijn de natuurlijkepersonenof rechtspersonen
diezichalszodanighebbenaangemeldenzichbereidhebbenverk1aardd9vereniginguitsluitenddoor een financielebijdragete steunen.(Hun toelatingen
hun rechtenen verplichtingenwordenin het HuishoudelijkReglementgeregeld).BESTTJTJR
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Artikel 13
ui1 1. Het besturenvan de verenigingis opgedragenaan eenbestuurbestaande
tenminste3 en ten hoogste10 personen
wordt met inachtnemingvan de vorige zin door de Het aantalbestuursleden
algemenevergaderingbepaald
2. De ledenvan het bestuurwordendoor de algemenevergaderinguit de
ledenvan de verenigingbenoemd.
stemgerechtigde
3. De ledenvan het bestuurkunnendoor de algemenevergaderingte allen t|d wordengeschorstof ontslagen.Een besluit tot schorsingdient binnenfr6rssmaandente wordengevolgddoor ontslag,bU gebrekewaarvande schorsin
na afloop van die termijn vervalt
4. Mocht het aantalledenvan het bestuurdoor enigerleioorzaakte enigertijd benedenhet statutaireminimum dalen,dan vormende overgebleven
of vonnt het overgeblevenbestuurslidrechtsgeldighet
bestuursleden
bestuur,doch dient het bestuurten spoedigstetot tenminstehet statutaireminimum aantalpersonente wordenaangevuld.
Artikel 14
De voorzittervan het bestuurwordt als zodanigdoor de algemenevergadering
benoemd.Hetbestuurbenoemtvoortsuitzijnmiddeneensecretariseneenpenningmeester.
zijn verenigbaar.De overige
De functiesvan secretarisen penningmeester
zijn commissarisvan het bestuur.Het bestuurregelt en verdeelli1 bestuursleden
met inachtnemingvan de wet, de
onderlingoverleg zijn werk'zaamheden,
statutenen het HuishoudelijkReglementder vereniging.
Artikel 15
Het bestuuris bevoegd,na vooraf verkregengoedkeuringvan de algemene
tot het kopen, vervreemdenof
vergadering,tot het sluitenvan overeenkomsten
waarbij ds en tot het sluitenvan overeenkomsten
bezwarenvan registergoederen
verbindt, zich voor een verenigingzich als borg of hoofdetijkmedeschuldenaar
voor een schuldvan eenderde
derdesterk maaktof zich tot zekerheidsstelling
verbindt
VERTEGENWOORDIGING
Artikel 16
de vereniging.
1. Het bestuurvertegenwoordigt
2.Devertegenwoordigingsbevoegdheidkomtmedetoeaandevoorzitterdan wel de secretarisf92ams1tezamenmet de secretarisof penningmeester,
met svde penningmeester
rlrv!
yvruuuEurv
van het bestuuris gevolmachtigdevan de verenigingtot 3. De penningmeester
het ontvangenvan geldenen tot het beschikkenover de kas van de
verenigingen de ten namevan de vereniginggeopendebank- of
girorekeningen.

6 ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17
toe, die Aan de algemenevergaderingkomenin de verenigingalle bevoegdheden
niet door de wet of de statutenaanandereorganenzijn opgedragen'
Artikel 18
1. Degenendie volgensdezestatutentoegangtot de algemenevergaderin
hebbenkunnendaarinhet woord voeren.
2. Bovendienhebbendegenendie, zonderlid van de verenigingzijn, dssl en van anderebij Huishoudelijk
mochtenuitmakenvan de kascommissie
Reglementin te stellencommissiesder vereniging,toegangtot de algemenevergaderingen zrj kunnendaarinhet woord voerenmet toestemmingvan fls voorzitterder vergadering;zij hebbenin de algemenevergaderingechter geenstemrecht
3 . Geschorsteledenhebbengeentoegangtot de algemenevergadering.
4 . Ieder seniorliden ieder erelid heeft op de algemenevergaderingeen stem. Een lid kan zijn stemdoor een schriftelijk daartoegemachtigdander
lid uitbrengen.
stemgerechtigd
5., Elk seniorliden iedererelid pag slechtsmaximaal.tweestemmenuitbrengenlid door middel van een schriftelijke
voor een anderstemgerechtigd
machtiging.
6. De voorzitteren de secretarisvan het bestuurtredenals zodanigook op bij de algemenevergadering.Ingevalvan hun belet of ontstentenisbenoemtfls algemenevergaderingeenvoorzitteren een secretarisvan die vergaderinE,ter vergaderingaanwezig.
uit de anderebestuursleden
Artikel 19
1. Het bestuurroept de algemenevergaderingbijeen, zo dikwijls het dit
wenselijkoordeelt,of wanneerhet daartoevolgensde wet, de statutensf het HuishoudelijkReglementverplicht is.
2. De bijeenroepinggeschiedtbij schriftelijk convocatie,toe te zendenaa1slle ledenen aandegenendie volgensartikel 18 lid 2 toegangtot de algemene
vergaderinghebben.Als de verenigingeenofficieel orgaanheeft, kan de
bijeenroeping,in afwijking van het bepaaldein de vorige zin, geschieden
door plaatsingvan de convocatiein dat orgaan.In de convocatiewordt ds agendaopgenomen.
3. De oproepinggeschiedtniet later dan op de achtstedag voor die der
vergaderinE.
leden, als ook op 4. Op schriftelijk verzoekvan tenminste10 stemgerechtigde
leden; schriftelijk verzoekvan tenminste10 procentvan de stemgerechtigde
is het bestuurverplichttot het bijeenroepenvan eenalgemenevergaderingop eentermijn van niet langerdan vier weken.Indien aanhet verzoek
binnenveertiendagengeengevolgwordt gegeven,kunnende verzoekers-
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zelf tot die bijeenroepingovergaanop de wijze bePaaldin lid 2 van dit artikel, of bij advertentiein tenminsteeen, ter plaatsewaar de vereniging
gevestigdis, veel gelezendagblad.
Artikel 20
1. Alle besluitenwordengenomenbij volstrektemeerderheidvan de
uitgebrachtestemmen.
2. Stemmingover zakengeschiedtmondeling,over personenschriftelijk bU geslotenen ongetekende
brie{es, tenzij de vergaderingeenstemmig
goedkeurtdat mondelinggestemdwordt. Blancoen ongeldigestemmenwordengeachtniet te zijn uitgebracht.Een besluit kan bij acclamatietot aanwezigeteruake
standkomen, doch niet, indien een stemgerechtigde
stemmingverlangt.
3. Stakende stemmenbij verkiezingvan personen,dan beslisthet lot.
Stakende stemmenbij eenanderestemming,dan is het voorstelverworpen. 4. Het ter algemenevergaderinguitgesprokenoordeelvan de voorzitter, d3f door de vergaderingeenbesluit is genomen,is beslissend.Hetzelfdegeldt
voor de inhoudvan een genomenbesluit, voor zover gestemdwerd over een niet schriftelijk vastgelegdvoorstel.Wordt echter.onmiddellijkna het
uitsprekenvan vorenbedoeldoordeelde juistheid daarvanbetwist, dan vindt een nieuwestemmingplaats,wanneerde meerderheidder algemene
vergaderingof, indien de oorspronkelijkestemmingniet hoofdelijk of
aanwezigedit verlangt. Door
schriftelijk geschiedde,een stemgerechtigde
van de oorspronkelijkedezenieuwestemmingvervallende rechtsgevolgen
stemmmg.

VERANTWOORDING
Artikel 21
der verenigingzodanige1. Het bestuuris verplicht van de vermogenstoestand
te houdendat daaruitte allen tijde haar rechtenen
aantekeningen
verplichtingenkunnenwordengekend.
2. Het bestuuris verplichtjaarlijks binnenzesmaandenna afloop van het
boekjaar,of zoveeleerderals bij het HuishoudeldkReglementmochten
wordenbepaald,eenbalansen een staatvan de batenen lastenvan de
verenigingop te maken.
3. Het bestuuris verplicht de in de vorige ledenvan dit artikel bedoelde
bescheidentien jaren lang te bewaren.
/.Itikel22
1. Het bestuurbrengtop eenalgemenevergaderingbinnen zesmaandenna
afloop van het boekjaar,of zoveeleerderals bij het Huishoudelijk
Reglementmocht wordenbepaald,behoudensverleningvan dezesituatie
dan wel reglementairetermijn door de algemenevergadering,zijn
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jaarverslaguit en doet, onderoverleggingvan de nodigebescheiden,
rekeningen verantwoordingover zijn in het afgelopenboekjaargevoerd
bestuur.
Na verloop van de termijn kan iederlid dezerekeningen verantwoordingin recht van het bestuurvorderen.
2. De algemenevergaderingbenoemtjaarlijks, op de in het vorige lid van dit artikel bedoeldevergadering,eencommissievan tenminstetwee leden,die geendeel mogenuitmakenvan het bestuur,de kascommissie.Deze
commissieonderzoektde rekeningen verantwoordingvan het bestuuren brengt aande algemenevergaderingverslagvan haarbevindingenuit. ps kan te allen tijde door de algemenevergaderinglast van de kascommissie
wordenherroepen,doch slechtsdoor de benoemingvan een andere
commissie.De algemenevergaderingstelt van jaar tot jaar bij het aande
orde zijn van de benoemingder commissievast uit hoeveelledenzij zal
bestaan.De algemenevergaderingis voortsbevoegdplaatsvervangende
ledenvoor die commissiete benoemen.
3. Vereist het onderzoekvan de rekeningen verantwoordingbijzondere
zich op kostenvan de
boekhoUdkundige
kennis,dan kan de kascommissie
verenigingdoor eendeskundigedoenbijstaan.Het bestuuris verplicht aan ten behoevevan haar onderzoekalle door haar gewenstede kascommissie
de kas en waardente vertonen; inlichtingente verschaffen,haardesgewenst
der verenigingte geven.
en inzagevan de boekenen bescheiden
4. Goedkeuringdoor de algemenevergaderingzondervoorbehoudvan hsf j a a rve rsl a g ,d ebalans,destaatvanbatenenlastenender e k eni ngenverantwoordingstrekthet bestuurtot dechargeover het afgelopenboekjaar. REGLEMENTEN
Artikel 23
l. De verenigingheeft eenHuishoudelijkReglement,hetwelkdoor de
algemenevergadering(bij nieuweverenigingen:wordt vastgestelden) kan
wordengewijzigden aangewldop de wijze als daarinbepaald.Het
HuishoudelijkRegtementmag geenbepalingenbevattenin strijd met de vvsf en de statuten.
2. Het HuishoudelijkReglementbevatal hetgeenin aanwlling en ter
uitvoeringvan de statutennadereregelingbehoeftdan wel wenselijkdssf zijn
3. Het HuishoudelijkReglementkan in het kadervan het doel der vereniging
en van het bereikenvan dat doel aande ledenrechtentoekennenen
verplichtingenopleggen
4. Het HuishoudelijkReglementkan bepalingenbevattenleidendetot bestaan,
wijzigen en aanwllen van verderereglementender verenigingin het kader
waarbij eveneensaande leen in dat kader rechten
van de werkzaamheden,
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kunnenwordenverleenden verplichtingenkunnenworden opgelegd.
5. Het HuishoudelijkReglementkan bepalingenbevattentot het instellenvan commissiesvan de verenigingtot bijstandvan de algemenevergaderingen het bestuur.
6. Het HuishoudelijkReglementkan voorts al datgenebevattenhetwelkfuifsn nadereregelingbehoeftdan wenselijkdoet zijn.
het vorenstaande
STATUTENWIJZIGING. ONTBII\DING. VEREFFEMNG
Artikel24
1. Besluitentot wijziging van de statutenwordengenomendoor de algemene
vergadering,doch kunnenalleenwordengenomenmet een meerderheidva1 tenminstetwee/derdeder in algemenevergaderinguitgebrachtestemmen.2. Degenendie de oproepingtot de algemenevergadering,welk eenvoorstsl tot wijziging van de statutender verenigingten onderwerpheeft, hebben
dat in die gedaan,bij welke oproepingmoet wordenmedegedeeld
vergaderingwijziging van de statutenzal wordenvoorgesteld,moeten
tenminstevijf dagenvoor de vergaderingeenafschrift van dat voorstel
wijziging woordelijk is overgenomen,op een
waarin de voorgedragen
daartoegeschikteplaatsvoor de leden ter ituage leggentot na afloop van ds dag waaropde vergaderingwordt gehouden.
Artikel 25
1. Een statutenwijzigingtreedtniet in werking dan nadatdaarvaneen notariels akte is opgemaakt.Tot het doenverleidenvan de akte is ieder bestuurslid
bevoegd.
2. Wijzigingen in de statutenen reglementendienenonmiddellijk ter kenniste wordengebrachtvan het bestuurvan de Koninklijke NederlandseHockey
Bond
3. Het bestuuris verplicht eenauthentiekafschrift van de wijziging en de
gewijzigdestatutenneerte leggenten kantoorvan de Kamer van
Koophandelen Fabrieken,binnenwelker gebiedde vereniginghaar Tslsl heeft.
Artikel 26
1. Het besluittot ontbindingder verenigingkan alleengenomenwordenin sn algemenevergadering,doch kan
door eendaartoespeciaalbijeengeroepen
alleenwordengenomenmet eenmeerderheidvan tenminstetwee/derdefls1 in die algemenevergaderinguitgebrachtestemmen,terwijl in de leden
vergaderingtenminstedrie/vierdevan het aantalstemgerechtigde
moet zijn. Als in de desbetreffende
aanwezig(of vertegenwoordigd)
leden aanwezig(of stemgerechtigde
vereiste
aantal
vergaderingniet het
fs is, wordt eennieuwevergaderingbijeengeroepen,
vertegenwoordigd)
houdenbinneneenmaandna de eerste,in welke nieuwevergaderingle1 onderhavigebesluitkan wordengenomenongeachthet aantal aanwezige(of -

10leden,mits met eenmeerderheidvan stemgerechtigde
vertegenwoordigde)
tenminstetwee/derdeder alsdanuitgebrachtestemmen.Bij de oproepingtot de nieuwevergaderingmoet wordenvermelddat en waaromeenbesluit fta1 wordengenomen,onaflrankelijkvanhettervergaderingaanwezige(ofleden.
aantalstemgerechtigde
vertegenwoordigde)
toepassingop eenbesluit is
van
overeenkomstige
24
bepaalde
2. Het in artikel
tot ontbindingder vereniging,voor zoverhet vorige lid van het onderhavigeartikel niet andersbepaalt
Artikel27
1. Bij ontbindingder vereniging,uit welke ooruaakook, geschiedtde
bepalingenvan Boek 2 vereffeningmet inachtnemingvan de desbetreffende
van het Burgerlijk Wetboek.
2. De algemenevergaderingbenoemtde personenonderwie de boekenen bescheidenvan de ontbondenverenigingna afloop der vereffening
gedurendedertigjaren blijven berusten.
3. Het batig saldoder ontbondenverenigingvervalt aande stemgerechtigde
ledenen is derhalvevoor hen bestemd,ter:zijde algemenevergaderingbU met dezelfdedaartoevereiste
het nemenvan het ontbindingsbesluit,
meerderheidvan stemmenaanhet batig saldoeen anderebestemminggeeft. ALGEMENE BEPALING
Artikel 28
In alle gevallenwaarin de wet, de statutenen de reglementender verenigingnist voorzien,beslisthet bestuur.Van zodanigebeslissingendoet het bestuur
algemenevergadering.
mededelingaande eerstvolgende
Slotverklaring
benoemd
dat als eerstebestuursleden
Tenslotteverklaardende comparanten
worden:
- d e comparantP. Zwagervoornoemd,als voorzitter; en
de comparanteN. Ruitenbergvoornoemd,als secretaris;en
mevrouwEllen JORG,wonendete 8531 LS Lemmer, Houtrib 46, geborenvierenzestig,gehuwds te Amsterdamop zesentwintigjuli negentienhonderd
als penningmeester.
SLOT VAN DE AKTE
WAARVAN AKTE is verledente Lemmerop de datumin het hoofd van dezeakte vermeld.
personenzijn mij, notaris,bekend.De zakelijkeinhoudvan De verschenen
personenhebben
de akte is aanhen opgegevenen toegelicht.De verschenen
verklaardop volledigevoorlezingvan de akte geenprijs te stellenen tijdig voor het verlijden van de inhoudvan de aktete hebbenkennisgenomen'
Dezeakte is beperktvoorgelezenen onmiddellijk daarnaondertekend,eerst doordeverschenenpersonenenvervolgensdoormij,notaris.-

