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Heden, de achtste mei negentienhonderd twee en
negentj-g,
verschenen voor mij, MR JosEpH cyRrLLE ÀuGusr tÍ.ARrA ---
HUNTJENS, notaris ter standplaata Dordrecht:
1.. 9" heer JOF,IS NfCOLAÀS.IN .,T \fEGD, gemeente-
ambtenaar, geboren te Dordrecht op een en twintig maart
negentienhonderd zes en dertig, wonende te 3329 EE
Dordrecht, Sandenburg 143, gehunrd net mevrouw À.8 den -
Ouden i ------
2. de heer fYIIfiE[,ilUS CORUEIIIS |ÍOITTSES , zondrer beroep,
geboren te egentienhondeid -
twee en dert,Lg, wonende te 332L lnr pordrecht
Voreneaterstraat. 55, ongehurrd
ten deze handelend in hun hoedanigheid van
respectleveliJk voorzlttêr en secretarie van de
vereniging Ànateur TuLndereverenlging Oordrecht,
feiteliJk en statutair gêvestigd Èe 3gfZ NV Dordrecht,
Vorensateratraat 65, en mitsdLen genoemde verêniging op
grond van de atatuten rechtsgeldtg vertegenwoordigende,
ter uitvoering van een besluit tot wiJzLging van de ---
statuten van de vereniging
De comparantên verklaardqn dat door de algenene
vergadering van de Ànateur hrindersverenLglng Dordrecht
een besluit tot integrale etatuÈenwiJzLging is genonen
op zeven en twintig naart negrentlenhonderd twee en ----
negentig, nadat een op dertien maart negentienhonderd -
twee en negentig gehouden vergadering biJ gebreke van -
het vereiste quonrm geen rechtsgeldige besluiten kon --
nemen, zoals bl iJkt  u i t
hechten uittrekgel uit

een aan deze akte vast te
de notulen van de betreffende --

dat door de
de vereniging in hun

vergadering
Àlsnu verklaarden de conrparanten
statutenwiJziging de statuten van
geheel komen te luiden:
STÀTUTEN
NÀÀTt{ EN ZETEL
ffi
De vereniging draagt de naam A!íÀTBITR rurpBSlBBtLGIrc
D9{P- Frcqr, aÍqetorÍ, a.t.v. Db,
ZíJ heeft haar zetel in de gemeente Dordrecht
DOBL

c. het geven van voorlichting en [et organiseren
cursussen betreffende het tuinieren als amateur;

1. De vereniging heeft ten doel het uitoefenen en
bevorderen van het tuinieren als amateur Ln de ruimste
zi.n des woords
2. Zí) tracht diÈ doel te bereiken door3 ------
a. het trachten te verkrijgen van geschLkt terrein
bestemd voor volkstuinen t zo mogeliJk net een permÉrnent
karakter;
b. het beheren van één of meerdere volkstuinconplexeni

ffiket z.
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d. -h9t aankopen van zaden, planten en andere
tuinbenodigdheden ten behoeve van haar redent ---------
e. het organiseren van
ontspanningsavonden/kontaktavonden, excursies en
tentoonstêrlingen op het gebied van tuinieren ars.nateur;  - - - - - - - - - - - - -
f- het aamenwerken net geliJkgerichte verenigingen, ook
in andere gameentent --:---
g_._!"t uLtgeven van een eLgen verenLgingeblad
DT'T'R
irtlkel 3.
l. De yelgniqlng dle Ls opgerl.chr op ueven JuninegÉntLsnhonderd vLer en ióertl_o. dia bt { }rarlrrnegËn Ler en vcertig, dte biJ Ëeluit vanzeg dccenhr negentr.enhonderd diie en zeíentig
xonlnklrrk werd erkend en rraanran de etatuten-zíJn
o[ryenomen in een notariële akte op tLen april __:______
negentienhonderd negen en zeventig, duurt onbelnatde.rJd voort. --::--:::--:--::::-::::-:::::-:::=::::-::
2- Het verenlgingsJaar loopt van een Januari tot en met
egn en dertig december. -------
LBDBX
irttkel 4.
r. De vereniging kent gerone reden, ereledsn leden vanvetrdienete, lianáiaaat-Íeden en donateurc. ______
2. Gerone leden ziJn zL!, die als i"aÀ"fg zLJn
toegelaten overeenkonsttg het tn artlkel-S Épaaroe.
3. Tot ererid kunnen woráen benoend-óf vooraracht van
het bestuur door de algenele vllgadering meerderJarige
natuurrlJke- peraonen eÀ reden drá zich jegens de-------
verenÍging biJzonder verdicngtelitk hebÉàí g€".,"iLt
Ile rechten van ereleden worrlen geiegeld in Éet
hulshoudeli Jk reglenent .
{. Tot lid van verdiensts kumen rcrden bonoend op ----
voorrdracht van het bestuur door de algenene vergaàerlngleden, die door -rgn preEtatreg ainstriat kunnen naken
9p de erkenrefitklrglá van de verenfifngo -_____
5. Àls kandidaaÉ-tid kunnen worden Í,oeietaten
g::f:"Jllig" natuurriJke personen die-schrLiteliJk re
kennen hebben gegeven een Luin ars bedoerd in artiker 5
lid 1 i? gebruik te wilrsn nenen, d^och voor wie nog ---
geen tuin beachikbaar ig. get beàtuur beslist over de -
LngchriJving van kandidaat-leden. --:---
6. Donateurg ziJn natuurllJke en rechtalr€rsonen die de
y::"iiging. eteunen mer een- JaarliJkee uilarajÀ--rà"à", -
Crar daaruÍt enige verplicht,Lng voortvl0eít vóor de ----
verenlgi..g.- De Jaarftjkee minlnunbíJdrage rcrdt
vas-tgesteld door de_algenene v€rgadórin!. Het bestuur -

1. Gewone leden van de vereniging ziJn meerderJarige --
natuurliJke personen aan wie iaai neó oordeer ían fret
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begtuur een tuin in gebruik kan worden geÍreven
2- Het bestuur beslist na ballotage orntieit de
toelating van leden. BiJ niet-toelating als lid kan de
algeneng-yergadering arinog tot toeratíng begluiten.
3. Het rÍrlmaatschap vangt àan blj de toeÍating tot de -
vereniging. De aanvang van het lLrr'naatschap uÍiltct uit
een door het begtuur verstrekte schrifteltjke -:-------
kennlegeving van toelatlng na ondertekeninf van de ----

-_ :_ :__ :__ : :__-__

E. tot het betalen van een contrLbutLe;
b. de hun tot gebnt-lk aangewezen tuLn ioea en
regelnatlg te onderhoudeni
9:_to9. het perLodlek betalen van pacht wegens het
g_ebnrlk van de hun tocgsneten tuli, zoals-aàze pacht --
door-de algeneng-velgaáering is vaitgecteld. D€ hoogre
van deze vergo{irg kan per tutn veróchillend ziJn.'---
o'nder gncht wordt vergtaánr grondgebruik van de :------
gehuurde tuin en onderhoud vàn de-algenene ----_
groenvoorzleningt ------ -------
d. het eecrstariaat houdt een regrÍster waarin 'de 

nanen
en adreaaen van alle leden, kandldaat,-leden en
donateurs zLJn olryenomen i

IlchtLngen worden aangegaan, dan
daartoe, doór-de algenene-várgaáerrng vertegenwoordi-
gingsbevoegd is verklaard.

teun zlJn otrtgenonon.
rNGBil

. f,b leden ztJn verplLchtr

van de leden géén
nadat het beetuur

EINDB I,rDlrAÀlrscIrAP
lrtttel fl--l:
1. Hêt l tdluaatechap eindigt! ------
a. door overliJden-van het ll.d.

{. Het secretariaat houdt sen regleter waarin de nanen
en adresËen van alle leden, kandldaat-leden en

b. door opzegging door het lid;
I . cloor opzegging n.rmens de verenlgtng;
d. door ontzetting.
2. BiJ overliJden kan het ridmaatschap desgewenst -----

e. de eÈatutên_en regrerenten van de vereniging,
alemede de beeluiten van het bestuur, oe ariedá" -----
ledenvergaderlng 9n van sventuele anáere orlanen der --
v-erenÍ.ging na t€ leven;
t. de bela?9en van de venenlglng nlet te echadeni
g- de overrge yelpttchttngen, rórke de vereniging in
naan van haar reden aangaàt, of welke uit hetlriár".t-
schap van de verenlging-voortvroel.en, te aanvaarden en
na te komen
2- Erereden ziJl-vriJgegterd van de verplichting tot
contributl.ebetaling
3. Door de vereniging kunnen in naan
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overgaan op de echtgenoot, echtgenote, levenspartner,
of één van de wettige erfgenaneá in de eerste graad, --
nits aan het gestelde in ártiker 5 lid 1 wordt voldaan
Ben lid kan biJ het verenigingebestuur een verzoek
indienen om na ziJn overrijdeá een belnalde relatie
voor anderen in aannerking te laten kónen voor de -----
overnaDe van ?ljn Fgin, welke relatie zonodig de
opetalren en dergeliJke van de erfgenamen diént over te
neDen, nita aan het gestelde ln arÉikel 5 lid I wordt
voldaan. ------ --È----
,.- Op".ggtng van het lldnaatechap door her lid kan
net ÍnachtnenLng yan een opuegter:niJn van vier weken
schrlftelLJk geschieden blJ trót lesÍ,uur. rn biJzondere
ge_vallen kan het beatuur ten gungte van het riá rrien an
afwi Jken.

kan gecchi-3 - @zegg+ng van het lidnaatechap namsna de vereniging
kan gggchigden, mLts net doedkauitnÍr rnr.r r.lo rlrramana, nits net godkeuring van de algeneie
verrgadering, met inachtneni!9 van eán opzegteróiJn van
vier reken en nits schrr,ftell1t door hel Éstuur aan --
het lid met opgave van .eden(án) bekend g€oaaii, rl----
rtanne€r een lid heeft oooehouden aan dc rraral Rrar.r ra --een lid heeft opgehoudeir aan de vereigten tê --
vordoen welke door de sLátuÈen aan het lidnaatgchap ---
worden gesteld. -------------

Pe-gp?ggglng door her besr,uur kan onntddelliJke
boëLndlglng !o! gevolg hebben, ranneer rederíjkeqrijs
van de verenÍglng nl.et gerrergd kan wonden het
lLrtnratschap te laten voortd[ren.
4. ontzetting uit het lirrna6gechap kan alleen rcrden
uitgespgolen na-Íngebrekegtelling-waarbiJ het rid in de
geregenheid wordt geateld binnen veertieí dagen alsnog
aan ziJn verplichtingen te voldoên nanneer eán lid in--
strijd mêt de statuten, reglrenten of beeruiten van de
vereniging handelt of de vereniging op onredeliJke
wiJze benadeelt.

s te l t .

het bestuur, dat het
biJ aangetekende brief van

reden(en), in kennia

De ontzetting geachiedt door
betrokken lid ten spoedigste
het besluit, net op,gave van

De betrokkene is-bevoegg binnen één naand na ontvangat
van de kenniegeving in beroep te gaan biJ de argemeàe
vergadering
líaakt het lid gebnrik van ziJn recht op beroep dan is
het bestuur verplicht een argenene verladerin| uit te
gchriJven, te houden binnen éen maand ira ontvángst van
het beroepschrift. ïfordt hieraan binnen de geetárae
temiJn niet voldaan, dan venrart automat,isóh oe

zetting.
de- beroepsteniJn en hangende het beroep ia

het lfA gggchorgt. Gedurende de scÉorsingeter"niJn-kan
betrokken lid geen van ziJn tidnaatséhapsreóhten

í

uitoefenen. De verplichting ván het tid ziJi tuin te
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onderhouden bli Jft gedurende de echorsingster:ni Jn
bestaan tenzij het bestuur anderg beslist. ----:--:-----
Het bêsluÍt der argemene vergaderlng tot ontzetting zaL
moeten worden genomen net tennLnste twee derden van het
aantal ultgebrachte geldlge st€meno ------
5. I{anneer het lirlqaatschap in de loop van een
y?T?4gingsJaar, gngeacht de reden of-oorzaak, eindigr,
bfftfg desniettegLn do JaarliJkee bLJdrage voor her
geheel door het lid vergchuldlgd, tenziJ-het bestuur
andefg beSlu|t. -------------
Solang -de opetalren nLet ziJn verkocht of verwiJderd,
loopt deze verpllchtÍng dooi ln het nl.eure
verenlgings laar.
6. Een lld kan blnnen vler woken, nadat hen een beeluit
raarbl.J {e verpll,chtingcn van dc leden zlJn verzwaatrd,
1r bekend_gerorden of le nedegedeeld, dooi opzeggLng --
van_ zljn_lidnaatachap de toelnsaellJkheld van hét
deabetreffende bectult te rLjnen opálchte ul.tsruiÈen. -
vorenstaande geldt nl.et, lndlen de verpllchtLng van de
leden van geldelttke aard rlln verzwaaid. ----:--
DONÀTBURS
Àrtikel 8. -------
1. Ilonateurs hebben geen andere rechten of
verpll,chtLngen, dan dle, wqlke hen blJ of krachtens de
statuten zifn toegekcnd of opgelegdo ------
2. De rechten eó verplichtLngón vàn de donateur kunnen
te allen tiJde door de verenLgl,ng of door de donateur
9*r opzeggLng worden beëlndlgd, net dien veratande,
$at bi,J opzegging door de doniteur de btJdrage voor het
l9Ínnde verenigingsJaar voor het geheer vereéhuraiga
but f to  - - - - - -
3. Opzegging nanene
begtuur. ------

de verenLgLng geechLedt door het

. D e g e len der verenlglng beetaan uLt:
à .
b .
C .

contrlbutieet ------
gncht; -------
andere Lnkomsten langg wettl.ge w€g verkregen, zoals:

gelcweekte rentei
opgelegde boetes;
beniddellngskoBten biJ de koop en verkoop van

tuinhuLsJest ------

1 winat op verkoop van tul-nbenodLgdheden;
d. biJdragen van de donateurst ------
e. entreegelden;
f . eventuele verkrljgLngen Lngevolge erfetellingêDe
legaten en schenkl,ngenj
g. eventuele andere toevallige baten
2. feder genoon lid betaalt óen contributie, waaryan
het bedrag en karakter JaarltJkg door de algemene

t
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vergadering
vastgesteld.

tiJdens de Jaarvergadering wordt

l. De algemene vergadering
leden een entreegeld dienán
De hoogte van het entreegeld
vergadering vastgesteld.

rNG

kan bepalen dat nieuwe
te betalen.
wordt door de algemene

. Eet begtuur beataat ul,t tennl.nste viJf peraonen.
Het aantar bsatuundere sordt vaatgeatelá dóor de
algeuene vergaderl.ng. ------
2. De beetuuedera worrden door de algenene v€rgadering
ul.t de ledsn der verenlgÍng benod: ------
Ile voorgitter rordt door de algoen€ vergadering in ---
functl,e gekozeno -------------
Eet beetuur wlrgt ul.t zlJn qtdden een aecretarie en een
pennlngreeaÈer aan.
2. Het begtuur ia verptlcht voor elke vacature een
voordracht van 6én of ne€r freraonen op ts rnafts1.
viJf leden of meer kunnen evene€na e€n voordracht
olnalcen, die voor de aanvang der vergaderLng
echrl,ftelilk blJ het beltuur rcer zIln ingódlend.
pe algenene vergadering kiect uit de íoorgédragen
kandidaten.
3. Ben begtuurglid kgn, ook al ie hlJ voor een belnarde
titd benoed, ten arle ttjde door tref, uegtuur tot de --
eerstkomende algemene verladering worden ontsragen
en/ot geechorat indienr ------
E. !rf: in striJd met de wet, de statuten, het
reglenent enlof besluitsn van de vereniging handert;
P. hiJ de belangen van de vereniging niát áaar behoren
behartigt.
rn de eergtvolgende algeuene vergadering wordt het
ontslag of de gchoreing ter beslLcsing íoorgetegd aan -
de leden. ------------q
D9"" yerggderLng dient bLnnen 6ón maand na het ontsrag
of schoraing te worden ultgegchreven
{.- De algenene vergaderlng-kan een beatuurslidgchorgen of ontslaan indl,ón zLl daartoe temen aanrezig
acht. ------
voor een besluit daartoe ig een De€rderheid vereiat ---
van ten ninste twee derden der geldig uitgebrachte
stemen. Een schorsing die niet-binnén drie maanden ---
qordt- gevolgd door een begluit tot ontslag, eindigt --
door het verloop van die temiJn.
5- De bestuurders ziJn bevoegd te alren tiJde zelf hun
ontalag te neoen, mitg dl,t aóhrifteu.Jk geáchiedt met
inachtnening van een opzegter"niJn van ten minste drie
maanden. ------

ig ontslagen danwel geschorat --
heeft neergelegd, ie verplicht de

6. Het bestuurglid dat
caau quo ziJn functie

7
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in z i jn bezi t  z iJnde
verdere eigendomnen
dagen over te dragen

administratieve beecheiden en ----
van de vereniging binnen veertien

aan een door het beetuur aan te
Jzen bestuurslid.

In een tuseentiJdse vacature wordt zo spoedLg
fJk voorzien. Het bestuur Ls verplichÉ, hiértoe zo

apoedlg nogeltJk een algenene vergadeiing biJeen te
rcrePen. ------
8. De bestuurgleden rorden gekozen voor de tiJd van ---
drle Jaar. --------------
JaarllJke treedt ssn bsaÈuursll.d af volgene een door --
het begtuur op te maken roogtsr. ------
De aftredende ig terstond herklegbaar
IfLe in een tugaentlJdae vacature Ls gekozen, neent op
het rooster van aftreden de plaatg ván zlJn voorganger
L n .
9. Het beetuuralLrftnaatachap eindigt met onniddetliJke
ingangs ------

9. fij het, overliJden van het besruurslld;
P. bit beël-ndl9ing van her, verenLglngalLdiraarachap van
het begtuurelld.
lO. Het bestuur b[tft rettlg gecongtÍtueerd, ook al
nochten tlfderlJk ttén of neei begtuurcleden ontbreken.
Het ls echter verpricht zo apoedLg nogellJk in ieder --
geval binnen vier weksn een algenene vergÀderlng te
beleggen' waarin de voorzlenlng in de opón plaaf,s of de
op€n plaatsen aan de orde komt: ------

I. Het beatuur is belast met het
verenigirg, met uitzonderlng van
zodanlg in de statuten veneld.
2. uit het bestuur rordt het dagertJke begtuur gevor-md,
begtaande ult de voorzltter, de-gecietarLe en dá
pennl,ngmeegter aan welk college de dagelLJkee reiding
van de vereniging rcrdt opgediagen. ------
3. Ieder bestuurglid 1g tegenovór de vereniging
gehouden tot een behoorlLJ[e verrnrlling van-de-hen
opgedragen taak. rndl.en het een aangelegenheld betreft,
die tot de taak van twee of meer uestuuigleden behoort,
is ieder van hen hoofdeliJk aansprakertJk tegenover de
vereniging, tenziJ hfj beniJst, áat de Éekortkoning
niet aan hen te wiJten 1g, àn dat hiJ niet nalatig ia
geweest in het, treffen van maatregelen on de gevolgen
daanran af te wenden.
4. Het bestuur J-s bevoegd, onder zL].n
verantwoorderiJkheLd belnalde onderderen van ziJn taak
te doen uitvoeren door comisgiee, waanran de leden
door het beatuur wotden benoend en ontslagen, onder ---
nadere goedkeuring van de algemene vergadóriirg. -------
5. Het bestuur is bevoegd toi het opleggen van boete --

besturen der
die handelingen ale

B

BBSTT'I'RSTÀÀK
Àrtikel 11.
1. Het bgstuur
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BBSTTruRSVERGÀDERTNG
ÀrtLkel L2.

en/of. andere maatregelen. Tegen deze maatregelen is
Pgfqgq gogefiJk op de algemene vergadering. ____

l- TenzLJ het beetuur anders belnalt, vergadert het
beetuur wanneer de voorzitÈer oi tweá andáre beetuurs-
leden dit, verlangen. ------
2. Het bestuur kan ook buiten vergaderLng besruiten
n€nenr indLen 9!en beetuurslid stctr tegei deze wiJze
van besrultvoinLng verzet en alle bestiursleden aán
deze bealuÍtvorol.ng deelneuen. ------
3-a. tlle besluften, daaronder begrepen de beeluiten
als b€doeld ln lld 2 wrrnden genmen net noerderheld van
de ultgebrachte geldtge gtrcn, nita voor wat de in
verrgadering g€n@n beclulten betreft de neerderheid
van de ln functle zlJnde bsgtuurcleden aan$ezig is i ---
b. Blanco-st€men zLjn ongeldig. ----:--
4. orrer erk voorstel wordt afzónderltJk en mondering
gestend, tenzLJ een bestuurelld anderó wensto ---------
5.a. Het door de voorzl.tter uitgesproken oordeel dat
het bestuur een begluLt heeft gónóen, ig besliesend.
ltet3elfde geldt voor de Ínhoud van een genomen
besluit, voor zover geBt€nd rerd over een nlet --------
schrÍfteflJk vaetgelcgd voorgtelt ------
b. Ífordt echter onnraaórrÍtk na hàt ui.tepreken van het
onder a. bedoerde oordeel de Juiatheid dÁanran betwier,
dan wordt zonodig _het te nenen besrur.t achrl,fteriJk
vastgelegd e! vindt een nÍeuwe stemLng plaats, iáaten
een bestuurglid dl.t verlangt. Door dezà iieure'steming
venrallen de rechtagerrolgen van de oorspronkeli JkegteEmlng. -------
6. Van het verhandelde in elke
de secretarig of een door het

vergaderlng rceden
begtuur aangewezen

door

notulist notulen genaakt, die
notulist worden vaatgeeteld.

door de voorzltter en de

1. De vereniging
woordlgd door het
bevoegdheLd komt
à. het dagellJks

wordt in- en buLÈen rechte vertegen-
bestuur. De vertegenroordlglngs-

mede toe aan3 ------
beatuur voor zaken genoemd onder lid 3

van dit artikel t ------
b- de voorzitter tezanen net de gecretarrg en/of de
penningrmeester voor arle zaken met uitzondering van het
hLerna onder c. van dlt lid genoemde;
c. de penningmeester, daartoè door het beatuur
schrlfterlJk genachtlgd, voor het krdteren van nota,g

het regelen van gLio- en/of bankzaken;
de voorzitter, of biJ diens ontgtentenie ded. de voorzitter, biJ diena ontstentenis de

gecretaris, bij gerechtaprocedurêsr nê daartoe bekomen
schrlfteliJke nachtigLng van het bestuur. ------

I
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2. Iedere vertegenwoordigingsbevoegde bestuurder kan
zich terzake van zi jn vertegenrcordigingsbevoegdheid
als in l id 1 bedoeld door een schrif tel iJk
gevolmachtigde doen vertegenwoordigêÍrr met
verstande dat indien de penningmeester wordt gemachtigd
te beschikken over bank- en girosaldi zulks slechts
mogeliJk is binnen de volnacht nauwkeurig ongchreven
grenzên
3. Voor het aangaan van geldlenl.ngen, alsnede voor het
kopen, vewreenden, bezwaren, huren of verhuren van
regÍatergoederen, voor overeenkongten waarbiJ de
verenÍ.ging zich ala borg of hoofdellJk nsdeschuldenaar
verblndt, zl.ch voor een derde gterk naakt of zich tot
zekerheidgstelling voor de gchuld van een derde
verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de
algenene vergadering, ------
Het in gebruik geven van volkstuinen van het eigen
complex valt buLten het belnalde in dit lid.
4. Beetuursleden, aan wle krachteng deze atatuten
vertegenrcordlgingsbevoegdheld Ls toegekend, oefenen
deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een
bestuurgbegluit ie genoncn, raarbll tot het aangaan van

dien

te houden, dat
verplLchtingen

de betrokken rechtshandellng(en) 1g begloten.
Orrertredlng hlerran kan noch door, noch aan de
vereniging worden tegengewor[ren. ------
BOEKJÀAR
Àrt ikel  14.
Het boekJaar is geliJk aan het verenigingaJaar
REKENTNG EN VERÀNTWOORDING ----

1. Het beetuur ie verplicht, van de verrcgengtoestand
van de vereniging zodanige aantekenlng
daaruit te allen tiJde haar rechten en
kunnen worden gekend
2. Het bestuur brengt blruren zes Daanden na afloop van
het boekJaar op de Jaanrergadering, bedoeld in artikel
16, ziJn Jaanreralag uit, en dost, onder overlegging
van de nodige beecheiden, rekening ên verantwoording
van zijn in het afgelopen boekJaar gevoerd bestuur
BiJ gebreke hienran kan, na afloop van de temiJn,
ieder lid deze rekening en verantwoording ln rechte van
het bestuur vorderen.
3.a. TenziJ de algenene vergadering op een andere
wiJze in het toezicht op het bestuur heeft voorzien,
benoemt de algenene vergadering JaarlLjks, doch
uiterliJk dertig dagen voor de Jaanrergadering een
kascomiseie, bestaande uit twee leden en een
plaatsvenrangend lid, die geen deel mogen uitmaken van
het beetuur
De leden van de kascomrissie worden gekozen voor de
duur van twee jaren en treden af .volgene een door het

l o
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!-.ïtrryT op te maken rooster
?il_ziJn aansruitend erecht éénmaar herkieebaarb. Ile kaeco'nÉssie onderzoekt ae ièrËning en verant-woording van het- bestuur, en brenti Ë; Jaarvergaderingv_eralag uit van haar bevindingen. 

-:-::__
vereist het onderzoek bLJzondáre boekhoudkundige
kennis dan kan de conqnlsáie zich vooi rekenin!-van ae
:::"llgrp^9-r eel deskundise doen Èr1etaan,-do-h nierdan net vóorafsaande go€dkàGrd-;;;ïá-;Ë;;;""_::::
yer,g_ade5Lng.

lang te berraren.

4 - Bet bestuur i8 vgrpllcht aan dsze cmicsle alre
{-t haar gerenare inilcntrngi; Ë-;";;chaffen, haardeegerenst de rcas en de waanáen dir ,"inrrgi"g'6----__rnrtonen sn inzage van de boeken €n leictreíaeá oàrverenlgLng te g€ven. -----------_-_
5- GoedkeurLng-door g. algoene vergadering van het
i::T-::r}g :l_99 lkenini 9t vgran[roordlig "["Ëii n"tbegtuur tot déchargg rroor-alre rranàÀiir.g"r,, voorzoverdie_ul-t de -Jaaretukken bllJken.--:_::_:_______
o. rndi,en cte goedkelrlng van de reJ<enlng enverantwoordLng *oqt gerelgerd, Uenoeut-de algenenevergaderlng een andsrá ooórsaie Ërtiàae ulrtenrrngte drLe leden, wslke ecn nleuw onderzoek doetvan de rekening en vcrantsoonding----_:___
Dere co@ÍlrLe hecft dczelfcte beóoeg<lhedcn alg deeerler benoede comLBgle.
Binnen een màand na de benoening brengt zíj aan de
grsgpne. vergaderlng versrag uii van Ëa"" Éevindirg"rr.ÍÍordt ook dan de goedkeurtn! gewelgero- can neent de
?lg3ry"ê vergadering ar dr.e-naatrefelen werke door haar
l" :::: pl:"9 van de vercntgi.ng nodig geachr worden.t - Her b€stuur i.e _vetplLcht, a; bcscf,eídcn bedoeld in
?:-:T:._1-,__3^:" 3 vai dlr arttket rennlngtà iià"-1aar

Elnnen zea maanden na afroop van otk boelJaar wordteen alg@ne vergadeTíng 1 Jiawer!ÀaerrngÍ-gáhà"áà".h"p versaderins is in re<iár ser-Í-Ë;d;á Ë;;-::-----": beqergking van de notulen van de vorige allenenevergadering;
b- het ul.tbrengen door het bestuur van het Jaanreralag;c. het verslag van de kascontrolecomregr.ei-------:
d. behandelr-ng en vasrstelllqt ;;-d" laaiátu*en onderoverleggtng_ van balans 6n st"'ít van baten en lasten i --
e- vaatarelring van de conrriburies en urJá;"G;;------
f . vaatatef f hg - van de begrotLng; __:____
gl. voorzLenlng in vacaturèe en ËnoenÍng van een
I=:glïrolecorrmieeie voor net'oiG"d-;"renigingsJaar.

1 ' De algenene vergaderingen worden br.Jeengeroepen

II

Àrtikel L7.
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door het bestuur, net inachtneming van een termiJn van
tenninste zev-en dagen. Algenene vèrgaderingen woiden
gehouden in de plaats waar de vereniging gf,atutair is
geveatigd.
De biJeenroeping geschiedt door eên aan alle leden te
zenden schrifteliJke nededeling.
2. Behalve de ln artikel 16 bedoerde Jaanrergadering
?$f-el_ algoene vergaderlngen worden gehoudei zo
gllrltle he!, bestuur rulke-wenselt Jk Áchte alsmede zo
dllcrtJle zulke gchrLfteltJk nst reden okieed en ner --
9trgave van de te bshanderen onderrÊrrren rprdt verzocht
door tennlnete cen godarÉg aantrl leàen ale bevoegd is
tot het ul.tbrengen van ocn ttenoe gedeelte der gtémnen
Ín de algenene veggaderlng, tndlen-daarln alle leden
lee9-nroordig of vertegenwoordigd ziJn. ------
3. Na ontvangst van een verzoek alg-l,n lld 2 bedoeld --
Ls het bestuur verBlicht, tot bileenroeptng ener
algeuene verrgadering op oen terntJn vln átet langer --
dan vLer welcen. ------
fndien aan het verzoek tot biteenroeping blnnen
veertien dagen nadat dl,È door-heÈ Ueótuur ssrd
ontvangen, ge€n gevolg wordt gegevon, zullen de
verzoekers zelf tot dl,e blJeenroeplng kunnen overgaan
op de-wlJze waarop het bestuur dc-algoene
rrcrgaderingen biJeenroept, danrnl blj advertentl.e in --
een ve€l gelezen dagblad in llordrecht waar de ----
verenLgl.ng statutal.r ic geveatigd. ------
Àrtlkel 18.

Àlle Ieden hebben toegang tot de algenene
rgadering, algmede de door het bsetuur genodígden,
t ultzondering van de onder ltd 2 van d.[t artiket

enode leden. over toelatl.ng van anderen dan de in --
I.t ll.d bedoelde peraonen besllst de algoenc -----

ing.

?L7 brglgeq ieder één sreo uLt gnr ruin. ------
reder lld ig be-voegd zLtn st@ É,e doen uLtbrengen door
esn schrifteliJk daartoe goachtl,gd ander lld.
Ben genachtlgd lld kan glechts óén ander tld
vertegenmorrligen .
2. Geen toegang hebben geechorete leden en/of

chorate begtuureleden, behalve tiJdene de
andelLng van _het agendapunt waarin rrun schorsing of

tzetting aan de orde kont
3. Ben lid heeft geen gtenrecht ovsr zaken, die hen,
?ijrt echtgenoot of een van ziJn broed- of aanvemanàen
in de rechte liJn betreffen.
4- Een eenstemr.ig beslult van alle reden, ook al ziJn
deze niet ln een vergadering blJeen, heeit nits met

kennis van het begtuur genoen, dezerfde kracht als
besluit van de algenene vergaderingo ------
dergeliJk besluit wordt dooi de seéretaris

t L
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aangetekend in het noturenboek, tenrij l  er merding vanwordt -genaakt tijdens de eerstvorgenáé argemenevergaderi.g
5. StemÍng over fafgl geechiedt mondeling renziJ devoorzitter een schriftetiltce "t"r*i"g-gewenat acht
P"r personen wordr schriÍterili gè;Ë"àd
Her aannemen van voorsrellen uíj ;;ifurie isnogeliJk' mits dir geschledt ol-rró."Ër van de -_::::voorzl.tter.
6. orrer alle voorgterlen betreffende zaken wordtbealLst, btJ volstrekte reerderheiá à"r- ur.rgebrachreg't€men' voorzover de statuten nr.et ""aÀiJ-Ëp"r;; ___B+1 staking van sremen rordr har-;;""t"r geachr reziJn verwnrpen. rngeval blJ "en ità^r"g tussenpersonen de srenÍnen arakenl begltsi rr"i"ràt-;Ë ";; ___beiden ie gekozell.
BlJ stemring ovgr [reraonen is hi.J gekozsn, die de
i:l::=:I*-*:rderheid der urtseÉrá;hË srenmen op zich
!"gft verenigd. ------
rndten nlenaád de volstrekre reerderhJ;;;;;-::::::::
verkregen, heef t een tweede Btemlng- pi""t". Heeftaledan weer nr.enrand de vorst""it" tË"Iaerheia vàiiregendan vinden her:l:Tpl"sen pra"F;-t"ià"t rret-i1 ;;-----persoon de volatrekte-reeiderheia rreèit vertrógen,tenzlJ tuaeen tree [r€raonqn fs gJgiee,en de gtemen __ctaken

311_*lo:_!-?!Ar*1s?f (waaronder niet is besrepende tweede are*qilg I lofot è"ii;;;;";"rà ii"Ëi-;i: --p€raonen op wie_biJ de voorafgaandé gteming ie -::----
gestemd, evenwsr uitgezonderd-oe per-ót"rrr op wie biJ -
voorafgaande ete@ing het gerlngrle-iintai "i"-.rr-i"ultgebracht, is_bi1 áre vórafgáanae-cteming hetgeringete aantar eÉeuen op reór dan een peraoon
:::s:?:"!11^1il 191og d"gi roiint-uitàeniakr, óp wie _van dl'e p€rsonet biJ-de nleu* riá*irrg g""r, aremenmeer kunnen worden uitgebracht. --:::________
onder atenqen worden rá art artLkel verataan gerdigultgebrachte atenm€n, 

'zodat 
nlet in aannerrini-iórà"

blanco en met de naan van het, st€menà- ria ondertekendegtemen
7 - Ben ter vergaderlng door de voorzit,ter urtgesprokenoordeer dat een beeluit i i  genone",-ir-besrieË";e:-____
rndien echter.onnidderriJk áa het óri-pr"ken van dir
:?I9":I_9" Juistheid daai'an wordr uetirst, vinát-eennleurre atemi.ng plaat,g wanneer de meerderháio aeiyergldgT+ls 9f , indien de oorspflnkerijre ;a;*,i;g niethoofdeli j lc 9f schrifteliJk geeètrieade,'een..wls=alr.Jrl rrrr 

-ssrrrrfEelf JK geacll i.eddg, €]enetengerechtigde aanwszi.gé aIt verlangá.

*"^1"::-:i:^"T^?tfTÉng ve5vallen áè recrrrssevotsen _
ylt^99_ gorsprg4eri J ke s Í,eming . 

-- 
- - :: -: ::-:: : :: ::: _ _ _ -

EBVOEGDHEDEN ancnunxn vnRêÀnnnixr:

/ 3



R T. P. OAMSTRA
MÍn ;. c. A. M. HUNTJENS
MÍR w J. BARENDSE
MÍ

)TARISSEN
r{o

Àrtikel 19
@ne vergadering komen in de ;;;;;i;;;;-----
alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door destatuten aan andere organen ziJn oprgedragen.
Àrt ikel  20.
1. D,e voorzitter van het bestuur leidt de
vergaderingen

vaatgesteld.
STÀTUTBNWrJZTGING
Àftlkel 2r.

P*l^^afwezÍSheid van de voorzifter en zl.Jn
praat-avervanger treedt een der andere bectuurgleden
ooor net beatuur aan t€ wLJzen ale voorzltter op.wordt.ook !p deze wLtze ntót in het vórzitteraóhap
voorzÍen, dan voorziet, de algenene verÍtaderLng-á"Àii"
zel f .  - - - - - -
2- van het ter algenene vergaderlng verhandsrde worden
door de secretarió of door een door de voorzitter
aangec€zen lld der verentglng notulen gehouden, ài" inde eergtvolgende algemene-veígaderrnl óorden :--------

werd.opgeroelnn mer ae náceceltng áii-aadi" ;ijriói"ewan de statuten zal worden voorgósteld
De temLJn voor oproeprng tot, eón zodanrge vêrgadering
moet tenninste vesrtien dagen bedragen. ______I
2 - zyr, die de oproeping tót ae artárnàne vergadering
ter behandellng van een voorstel tót atatuteáwiJziging
hebben gedaan, moeten tenninste rátràtt-àag"r, voor de dagder vergadering een afschrift van-d;[ oó""t"l, waarinde voorgesrerdè wiJzlgrng(en) uoorderrJk i; a;iJ;t-- ---
ggq?ryp"Írr.op een daarroe geechtkte ptàatg vóor-dá
reden ter inzage reggen tot na de afloop van de dag

1- wrJzigtng-van de gtatuten kan elechta plaate hebbenna een besluLt van- de algenene vsrÍtaderÍni, ,a"rCáá-

ïaarop de vergadering werd gehouden: 
-::---::__::_:::____

.3. Tot wiJziging van-de gtatuten kan srecht,g rcrdenDearoten cloor een alg€nene vergaderl.ng waar ten minatetwee/derde van het tótaal aantàr redeí aei-veiàr,rgi"g
aanwezig of verteggnroordl.gd is, m€t een meêrtterhóia
van renml.nate tree/derde ván hei aanral uLrgàb.áêhi"
Atemen. ------

I - BiJ gebreke van het quorum kan ongeacht het aantarter vergaderlng aanwezrge -of vertegeíwoordrgáe ràè"tot gtatutenwiJziging 
_worden bestoÍen op eeá vorgende,tenningte acht dagen-f,gch-uiterliJk deriig dagerr-rri d"eerste te houden vergaderl.ng, net een meeiderieid vantwee/derde van het aántal uíigeuiaàht" ,t"*.r,.Àrtikel 22.

Het in artikel zL belnarde is niet van toelnssing
indien ter algemene .lergaderint-Àire-Íeaán-ÀÀ"reíig otvertegenwoordigd ziJn en het beeluit tor
statutenwiJziging met argemene gteÍmren wordt genomen. -

, v
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Àrt ikel  23.
l -  pe statutenwiJziging treedt niet in werking dan
nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt]
reder bestuurerid afzonderriJk is bevóégd tot het doen
verliJden van deze akte. ------
2. De bestuurderg ziJn verpricht een authentiek
afschrift van de wiJáiging-en de gewiJzigde statuten
neder- te _leggen ten kantoie van dá xaáer-van Koophandel
en Fabrleken blruren welker gebled de vereniging Ëaar
rconplaato ( zetel ) heeft,. ------

Egtt ?"p"ltng dezer atrtuten, welke de bevoegdheid tor
ylJziglng van één of neer andere belnllngen-beperkt,
kan elechta w_o1den gerlJzl,gd net inichtnáning ian
geILJke beperking. :---;--
ONTBINDTNG EN

Èi
. Behoudens het overl.gena in artikel 50 Boek 2 van

het. BurgerliJk yÍetboek-begnqrde, wordt de vereniging
ontbonden door een besruiÉ daarioe van de argemeíe
vergaderihg, genonen net teÍuinate twee/derdé van het
aantal geldl.g ul.tgelrqchte sleqne1 in een vergadering
waarLn tenmLngte drLe/vierde van de leden aanóezig of
vertegenwoordLgd ls ------- --.i----
2- BiJ gebreke van het quorun kan ongeacht het aantal
ter vergadering aanwEzíge of vertegeáwoordigde leden
tot ontbl.nding worden begloten op óen volgeáOe
tenninste acht dagen doch utterllJk dertió aagèn na de
eerate te houden vergadering, let sen meerderf,eid van
twee/derde van het aántal uiÈgebrachte stemnen
3. Bij de oproeping tot de in-de leden I en 2 van dit
artiker bedoerde vórgaderlngen moet worden medegedeeld
dat t9.-vergadering áal woráen voorgesteld de :-------
vereniging te ontbinden.
De termiJn voor oproeping tot zodanige vêrÍladeringen
moet tenminete veertien dagen bedragén.
'1. Indien biJ een begtruit tot ontUiáaing te dien
aanzien geen vereffenaara ziJn aangeïrezén, geschiedt de
vereffening door het bestuur
5, Een eventueel batig saldo
9oof de -algenene vergàdering
doeleinden als het méest met

zaI
te
het

worden aangewend voor
bepalen zodanige

doel der vereniging
overeensteunen.
6. Na .de ontbinding bliJft de vereniging voortbestaan
voor zover dit tot vereÍfening van háar vermogen nodig
1 S

Gedurende de vereffenrng btiJven de bepalingen van de
statuten en regrementen voor zover nogèti1k-van kracht.
rn stukken en aankondigingen die van áe véreniging
uitgaan' moeten aan haár naam worden toegevoegá aé
woorden "in l iguidatie"
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1. De algemene vergadering kan biJ huishoudeliJk
regrement nadere- regels geven omtient het tidnáatschap,

introducÈie, het bedrag der contributies en
treegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de

vergaderingen, 9e wiJze van uLtoefening van hei
atemrecht, het beheer en gebnrtk van dé accomodatie

verenLgLng en alle vetdere onderwe{pen, waanran de
llng haar gewenat voorkont.

2. ÍlLJziging van het hulghoudellJk reglemenr kan
geschLeden blJ besluit van de algenená vergadering

SHOUDELIJK REGLEITÍENT
t ikel

met een meerderheid van tenminste twee/derde

1et le-Pgprilgen van de wet of van de statuten, teáziJ
de afwiJking door de wet of de statuten wordt :-------
toegestaan.
De comlnranten zíJn mi J , notarig, bekend

----I{aarvan akte,
ln minuut is verleden te Dordrecht op de datun in het
hoofd dezer akte vermeld.

van de geldig uitgebrachte stemen
3. Het huishoudeliJk reglenent zal geen beparingen
mogen bevarten die afwlJken van of áie in Ëtrilá zíJn

Na zakeliJke opgave ','an de
verschenen personen, hebben

an de inhoud van deze akte
op volledige voorlezi
Venrolgens is deze

inhoud van deze akte aan de
dezen eenlnrig verklaard
te hebben kenniagenomen en

pr iJs te stel len.
voorlezing door de

comparanten en , notaris, onde
J . N .  i n  ' t - - - - - -W.C. Í fouters--- -J .C.À.U.  HuntJens
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