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BR \ 2008.000483.01
STATUTENWIJZIGING
Heden,twintig oktobertweeduizendacht,verschenenvoor mij, Mr Drs PetrusBemardus van Mr Hans PeterKroezen) -*
Riteco,hiema verderte noemen:"notaris", plaatsvervanger
notarisgevestigdte Oldenzaal:----------1. de heerFRANCISCUS HENRICUS NIJLAND, wonende7591 KB Denekamp------

2.

(gemeenteDinkelland),de Kerkuil 48, geborente Denekampop drieëntwintigjuli ---vierenzestig,identiteitskaartnuÍrmer IB5258661,afgegevente ----negentienhonderd
Dinkelland op zesentwintigjuni tweeduizenddrie, gehuwd;
de heerMARTIN FRANCISCUS MARIA BLOKHUIS, wonendeBoekelostrasse**
23, 48529Nordhorn (Duitsland),geborente Denekampop twee oktober
negentienhonderd
tweeënzestig,paspoortnummerNRHF2LC50, afgegevente *--*---*Hamburg (Duitsland)op vier juni tweeduizendzeven,gehuwd;

de comparantsub L en de comparantsub 2. te dezenhandelendals respectievelijk
voorzitter en secretarisvan het bestuurvan de verenigingmet volledige --------"KarnavalsverenigingDe Nachtuulkes",statutairgevestigdte ----------rechtsbevoegdheid
23, 48529Nordhorn
Denekamp(gemeenteDinkelland),met adres:Boekelostrasse
(Duitsland),ingeschrevenin het Handelsregister
bij de Kamer van Koophandelvoor Oost Nederlandondernummer 40074739,en als zodanigde rechtspersoontezamenrechtsgeldig
vertegenwoordigende;
voormeldevereniginghiema ook te noemen:"de vereniging". -----De comparantenverklaardendat de algemenevergaderingvan de vereniging,in eenop -***
drieëntwintigjuni tweeduizendacht gehoudenalgemenevergadering,op de wijze als in de
heeft beslotende statutenvan de verenigingte wijzigen en -**-statutenis voorgeschreven,
geheelopnieuwvast te stellen.
De comparanten,handelendals gemeld,verklaardendat zij door het bestuurzrjn ---------^-aangewezen
voormeld besluit uit te voerenen voor het doenverlijden van dezeakte van --" *- --statutenwij zigingte doen zorg dragen
De comparantenverklaardendat krachtensvoormeld besluit de statutengeheelopnieuw --worden vastgesteldals volgt:
STATUTEN -----..--Naam en zetel
Aflikel 1 -De Nachtuulkes".
1. De verenigingdraagtde naam:"Carnavalsvereniging
2. Zijheefthaar zetel in de gemeenteDinkelland.
Doel ------Artikel2 -L

Het doel van de verenigingis het bevorderenvan het vieren en in ere houdenvan de --
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door het organiserenvan ------*camaval,en het bevorderenvan de gemeenschapszin,
nevenactiviteiten.
2.

Zij trachtdit doel ondermeer te bereikendoor: -*---zittingenen feestavonden
carnavalistische
te organiseren;-----------het bouwenvan eenpraalwagen;------------

de samenwerkingmet andereen zusterverenigingente stimuleren; en
andereactiviteiten,welke voor het doel bevorderlijkzijn, te organiseren.----*------

Duur
Artikel3
voor onbepaaldetijd.
1. De vereniging is aangegaarL
2. Het boekjaarvan de verenigingloopt van éénjuni tot en met eenendertigmei.
Lidmaatschap
Artikel4
1. De verenigingkent de volgendecategorieënleden:
a. leden;
b.

ereleden.

Daar waar in de statutenof reglementengesprokenwordt van "leden", woïdt
2.

hieronder elke categorieleden verstaan,tenzij duidelijk andersaangegeven
Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen,die op de eerstejanuari van
het verenigingsjaarde zestienjarigeleeftijd hebbenbereikt en zich schriftelijk als lid -bij het bestuurhebbenaangemelden door het bestuurals lid zijn toegelaten.Hiervan blijkt uit eendoor het bestuurafgegevenverklaring.
Betreft het een aanmeldingvan een minderjarige dan moet dit formulier mede zijn ---ondertekenddoor de persoon,die de machtuitoefentover dezeminderjarige.----------Ingeval van niet-toelating door het bestuurkan de algemeneledenvergaderingalsnog tot toelatingbesluiten

3. Ereledenzijnzij, die zich op bijzondereervollewijzejegensde vereniging ------------hebben,en die tot erelid zijn benoemdbij besluitvan de algemene ----onderscheiden
vergadering,genomenmet een meerderheidvan tenminstetwee/derdevan de geldig --

4.

uitgebrachtestemmen.Ereledenhebbendezelfderechtenen verplichtingen, als in de wet en deze statutenaan leden zijn toegekend,met inachtnemingvan artikel 8 lid 2. --Het lidmaatschapis persoonlijken kan niet worden overgedragenof door erfopvolging
worden verkregen.

Verplichtingenvan de leden
Artikel 5
1. De ledenvan de verenigingzijn verplicht: ---------
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Lwi
a.
b.

de statuten,het huishoudelijk reglementen de besluiten van de organenvan de --verenigingna te leven; ----------zich ook overigenste onthoudenvan handelingenwaardoor de belangenvan de -vereniging kunnen worden geschaad;

alle overigeverplichtingen,die uit het lidmaatschapvan de vereniging ----------*-voortvloeien,te aanvaardenen na te komen. ---------De in lid 1 genoemdeverplichtingengeldentevensvoor allen, die in de verenigingeen
functie - welke dan ook - bekleden.
c.

2.
3.

Behoudensde in de statutenen het huishoudelijk reglement opgenomenverplichtingen
kunnen aan de leden slechtsverplichtingen worden opgelegddoor de algemene
vergadering.----------

4.

Door de vereniging kunnen in naam van de leden geenverplichtingen worden
aaÍrgegaan,
dan nadat het bestuur door de algemenevergaderingdaartoeis -------------gemachtigd

Einde lidmaatschap
Artikel6 ----------l.

Het lidmaatschapeindigt:
a.

door de dood van het lid;

b.

door opzeggingdoor het lid;

c.

door opzeggingdoor de vereniging; -------door ontzetting.--------

d.
2.

Opzeggingvan het lidmaatschapdoor het lid kan slechtsgeschiedentegenhet einde -van een boekjaar. Zij geschiedtschriftehjk aan het bestuurmet inachtneming van een opzeggingstermijnvan ten minste vier weken
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden,loopt het lidmaatschapdoor tot
het einde van het eerstvolgendeboekjaar
Het lidmaatschapeindigt onmiddellijk: ---------a.

indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschapte laten
voortduren'-------;----

b.

binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechtenvan de leden zijn beperkt of hun verplichtingenzijnvernvaard,aÍu1eenlid bekendis gewordenof ----------medegedeeld(tenzij het betrefteenwijziging van de geldelijkerechtenen --------verplichtingen); ------

binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeldtot omzetting van de --vereniging in een andererechtsvorm of tot fusie.
Opzeggingvan het lidmaatschapnamensde vereniging kan tegen het einde van het ---

c.
3.
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lopendeboekjaardoor het bestuurworden gedaan:
wanneereen lid na daartoebij herhaling schriftelijk te zijn aangemaandop één --novemberniet volledig aanzijn geldelijkeverplichtingenjegensde vereniging --over het lopendeboekjaarheeftvoldaan; --------

wanneerhet lid heeft opgehoudente voldoen aan de vereistendie op dat moment
door de statutenvoor het lidmaatschapworden gesteld.

De opzeggingstermijnis ten minstevier weken.
loopt het lidmaatschapdoor tot
Indien eenopzeggingniet tijdig heeft plaatsgevonden,
het einde van het eerstvolgendeboekjaar
De opzeggingkan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschaptot gevolg
hebben,wanneerredelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergdhet --------

4.

lidmaatschapte laten voortduren
De opzegginggeschiedtsteedsschriftelijk met opgavevan de redenen.
Ontzetting uit het lidmaatschapkan alleen worden uitgesprokenwanneeÍ een lid in ---strijd met de statuten,reglementenof besluitenvan de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.Zij geschiedtdoor het bestuur, --*
dat het lid zo spoedigmogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgavevan de -----redenen.Het betrokken lid is bevoegdbinnen één maandna de ontvangstvan de -------

kennisgevingin beroepte gaanbij de algemeneledenvergadering.
Gedurendede beroepstermijnen hangendehet beroepis het lid geschorst.Een
geschorstlid heeft geenstemrecht.-----'Wanneer
het lidmaatschapin de loop van eenboekjaareindigt,blijft dejaarlijkse -----5.
bijdragevoor het geheeldoor het lid verschuldigd,tenzij het bestuurandersbeslist. --Sponsoren
Artikel I -------^-1. Sponsorenbetaleneenjaarlijkse bijdrage,waarvande minimum hoogtedoor het -----bestuurwordt vastgesteld
2. De rechtenen verplichtingen van sponsorenkunnen ten allen tijde wederzijds door ---opzeggingwordenbeëindigd,behoudensdat dejaarlijkse bijdrageover het lopende---

a
1

verenigingsjaarvoor het geheelblijft verschuldigd.
Opzeggingnamensde vereniging geschiedtdoor het bestuur.
Met sponsorenwordt een schriftelijke overeenkomstgeslotenwaarin de wederzijdse--

rechtenen plichten, alsmedede duur van de overeenkomst,worden vastgelegd
4 . Eenmaalper jaar zendthet bestuuraan de sponsoreneen verslag van de in het
afgelopenkalenderjaar plaats gehadhebbendeactiviteiten
Contributies --*--------
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Artikel 8 -1. De algemene
vergadering
vast,die doordeverschillende
steltjaarlijksde contributies
van ledenverschuldigdzijn. De algemenevergaderingstelttevenshetbij categorieën
toetredingvan leden verschuldigdeentreegeldvast.

2. Ereledenzijn vrijgesteldvandeverplichtingtot betalingvancontributie,
terwijl het --bestuurvoortsbevoegdis in bijzonderegevallengeheleof gedeeltelijkeontheffingvan
de verplichtingtot het betalenvan contributieen/ofentreegelddoor overigeledente -verlenen.
Bestuur--Artikel 9 -1. Het bestuurbestaatuit ten minstevijf natuurlijkepersonendie allenmeerderjarig-----dienente zijn en die uit hun middeneenvoorzitter,eensecretarisen een
penningmeester
aanwijzen.Tevenskanhet bestuuruit haarmiddeneendagelijks-----waaraanhet,onderhaarverantwoordelij
kheid,werkzaamheden
bestuursamenstellen,
-----kanoverdragen.
2.

De bestuursleden
worden door de algemeneledenvergadering
uit de gestelde
kandidatenbenoemd.

3 . Bestuursledenkunnen te allen tijde onder opgaaf van redenendoor de algemene
ledenvergaderingworden geschorsten ontslagen.De algemeneledenvergadering-----besluit tot schorsingof ontslag met een meerderheidvan twee/derdevan de
uitgebrachtestemmen

4 . De schorsingeindigt wanneerde algemeneledenvergaderingniet binnen drie maanden
daartatot ontslag heeft besloten.Het geschorstebestuurslid wordt in de gelegenheid gesteldzich in de algemeneledenvergaderingte verantwoordenen kan zich daarbij --door een raadsmandoen bijstaan
5 . Bestuursledenworden benoemdvoor een periode van maximaal drie jaar. Onder een jaar wordt te dezenverstaande periodetussentwee opeenvolgende
jaarlijkse
algemeneledenvergaderingen.
De bestuursleden
tredenaf volgenseen door het -------bestuurop te maken rooster.
6 . Indien het aantalbestuursleden
benedenhet in lid 1 vermeldeminimum is gedaald, --blijft het bestuurnietteminbevoegd.Het bestuuris verplicht zo spoedigmogelijk een algemeneledenvergaderingte beleggen,waarin de voorziening in de vacature(s)aan -de orde komt,
7 . Het bestuuris bevoegdonder haar verantwoordelijkheid bepaaldeonderdelenvan haar
taak te doenuitvoerendoor commissiesdie door het bestuurworden benoemd.
8 . Op de vergaderingenen de besluitvormingvan het bestuuris het bepaaldein de --------
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artikelen 12 tot en met 15 zoveelmogelijk van toepassing.*-----Artikel 10
1. Het bestuuris belastmet het besturenvan de vereniging
2. Het bestuuris, met voorafgaandegoedkeuringvan de algemeneledenvergadering,---bevoegd:
a.

te besluitentot het aangÍuulvan overeenkomstentot verkrijging, vervreemding of
bezwaring van registergoederenen tot het aangaanvan overeenkomstenwaarbij -verbindt,zich voor een
de verenigingzich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
derde sterk maakt of zich tot zekerheidstellingvoor een schuld van een ander ----*
verbindt;

b.

tot het aangaanvan overeenkomsten,waarbij aan de vereniging een (bank)krediet
wordt verleend;

c.

3.

tot het ter leenverstrekkenvan gelden,alsmedehet ter leen opnemenvan geld, --waaronderniet is begrepenhet gebruikmakenvan een aan de vereniging verleend
bankkrediet. ----------

Het bestuuris ondermeer bevoegdtot:
a

het huren, verhuren of op anderewijze in gebruik of genot verkrijgen en geven --*
van offoerendegoederen;-------

b.

het schorsenvan leden in hun rechtenals lid;
het opzeggenvan het lidmaatschapvan leden en het ontzettenvan leden uit hun --

c.

lidmaatschap;
d.

het verrichten van rechtshandelingenwaarvan de financiële betekeniseen bij ----Huishoudelijk Reglementte bepalenbedragniet te boven gaat; ------

e.

het opleggenvan verplichtingen van organisatorischeaard aan leden na
vaststelling van dezeverplichtingen door de algemeneledenvergadering;
het optredenin rechte,waaronderbegrepenhet voeren van arbitrale procedures,--

f.

doch met uitzondering van het nemenvan conservatoiremaatregelenen van het -nemenvan die rechtsmaatregelen,die geenuitstel kunnen lijden.
Op het ontbrekenvan dezegoedkeuringvan de algemenevergaderingkan, wat betreft de door het bestuurtegenderden,dan wel door derden -sub 2.a. bedoelderechtshandelingen
tegendie verenigingwel eenberoepgedaanworden,terwijl op het ontbrekenvan deze ---goedkeuringvan de algemenevergadering,wat betreftde sub 2.b.,2.c. en de sub 3.a.tot en
geenberoepgedaankan worden
met 3.f. bedoelderechtshandelingen,
4. Het bestuurkan met inachtneming van de voorgaandeleden binnen de grens vanzljn ^
bevoegdhedeneen of meer van zijn leden schriftelijk machtigenvoor het bestuurof de
vereniging op te treden
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5. Het bestuurkan uit de ledenéénof meer commissiesinstellen
6. Over alles wat niet door de wet, statutenof (Huishoudelijk) Reglementis geregeld, --beslist het bestuur
Artikel I I
l.

Het bestuurvertegenwoordigtde vereniging.---------

2.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid
komt mede toe aan de voorzitter tezamenmet de
secretarisof de penningmeester.
Al gemeneledenvergaderingen
Artikel 12
De algemeneledenvergaderingenworden gehoudenin de gemeentewaar de vereniging --statutairis gevestigd
Artikel 13
L

Toegangtot de algemeneledenvergaderinghebbende leden die niet geschorstzijn, --alsmededegenen,die daartoedoor het bestuur enlof de algemeneledenvergadering --zijn uitgenodigd.

2.

Een geschorstlid heeft toegangtot de vergaderingwaarin het besluit totzíjn schorsing
wordt behandeld,en is bevoegddaaroverdan het woord te voeren.
Met uitzonderingvan een geschorstlid heeft ieder lid één stem in de algemene--------ledenvergadering.Ieder stemgerechtigdlid kan aan een anderestemgerechtigde-------schriftelijk volmacht verlenentot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde-kan voor ten hoogstetwee personenals gevolmachtigdeoptreden. ---*--*-

3.

4.

Een eenstemmigbesluit van alle stemgerechtigde
leden,ook al zijnzij niet in
vergaderingbijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen,dezelfde ----kracht als eenbesluit van de algemeneledenvergadering.
Dit besluit kan ook
schriftelijk tot standkomen.
De voorzitter bepaalt de wijze waaÍop de stemmingenin de algemene----------ledenvergaderingworden gehouden.

5.

Alle besluiten waaromtrentbij de wet of bij deze statutengeen grotere meerderheidis
voorgeschreven,worden genomenbij volstrekte meerderheidvan de uitgebrachte ----stemmen,waarbij een blanco stem wordt beschouwdals niet te zijn uitgebracht.Bij --staking van stemmenoveÍ zakenis het voorstel verworpen. Stakende stemmenblj ---verkiezing van personen,dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussenmeer dan ----twee personendoor niemand een volstrekte meerderheidis verkregen,wordt herstemd
tussende twee personen,die het grootsteaantalstemmenkregen,zo nodig na ---------tussenstemming.--------

Artikel 14
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l.

worden geleiddoor de voorzitteroe blj diens -------De algemeneledenvergaderingen
afuezigheid, door een door het bestuuruit haar midden aante wijzen plaatsvervanger.
Zijn geenbestuursledenaanwezig,dan voorziet de vergaderingzelf in haar leiding. ---

2.

Het door de voorzitterter algemeneledenvergadering
uitgesprokenoordeelomtrentde
---------uitslagvan een stemming,is beslissend.
Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomenbesluit,voorzoverwerd gestemd --over eenniet schriftelijk vastgelegdvoorstel. --------Wordt echteronmiddellijk na het uitsprekenvan het oordeelvan de voorzitterde -----juistheid daarvanbetwist, dan vindt een nieuwe stemmingplaats, indien de ------------meerderheidvan de vergaderingof, indien de oorspronkelijke stemming niet ----------hoofdelijk of schriftelijk geschiedde,een stemgerechtigdeaanwezigedit verlangt. ----Door dezenieuwe stemmingvervallende rechtsgevolgen
van de oorspronkelijke-----stemming.

3.

Van het ter algemeneledenvergaderingverhandeldeworden notulen gehoudendoor de
secretarisof door een door de voorzitterÍumgewezenpersoon.---------Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgendealgemeneledenvergadering vastgestelden ten blijke daarvandoor de voorzitter en de secretarisvan die ------------vergaderingondertekend.-------

Artikel 15
gehoudenen wel binnenzes
1. Jaarlijkswordt ten minste één algemeneledenvergadering
maandenna afloop van het boekjaar,behoudensverlenging van dezetermijn door de algemeneledenvergadering.In dezealgemeneledenvergaderingbrengt het bestuur --zijn jaarverslaguit over de gang van zakenin de vereniging en over het gevoerde ----beleid.Het legt de balansen de staatvan batenen lastenmet eentoelichtingter -------*
goedkeuringaan de algemeneledenvergaderingover.
Deze stukken worden ondertekenddoor de bestuursleden;ontbreekt de ondertekening
van een of meer hunner, dan wordt daarvanonder opgavevan redenenmelding
gemaakt.Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechtevorderen van de
gezamenlijkebestuurdersdat zij dezeverplichtingen nakomen. --------2.

Wordt omtrent de getrouwheidvan de stukken bedoeld in het vorige lid aan de --------algemeneledenvergaderingniet overgelegdeen verklaring afkomstig van een
accountantals bedoeldin artikel 2:393lid 1 van het Burgerlijk Wetboek,dan benoemt
jaarlijks, een commissievan ten minstetwee ledendie
de algemeneledenvergadering,
geendeel van het bestuurmogen uitmaken.

3.

Het bestuuris verplicht aan de commissieten behoevevan haaronderzoekalle door -haar gewaagdeinlichtingen te verschaffen,haar desgewenstde kas en de waardente -
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tonen enrnzagein de boekenen bescheidenvan de verenigingte geven
4.
5.

De commissieonderzoektde in lid 1 en lid 3 bedoeldestukken.
Vergt dit onderzoeknaarhet oordeelvan de commissiebijzondereboekhoudkundigekennis,dan kan zij zich op kostenvan de verenigingdoor een deskundigedoen -------bijstaan.De commissiebrengtaande algemeneledenvergadering
verslagvan haar ---bevindingenuit. ------

Artikel 16
l.

Algemeneledenvergaderingen
worden door het bestuurbijeengeroepen
zo dikwijls het
-----dit wenselijk oordeeltof daartoeop grond van de wet verplicht is.

2.

Op schriftelijk verzoekvan ten minsteéénltiendegedeeltevan de stemgerechtigde---ledenis het bestuurverplicht tot het bijeenroepenvan een algemeneledenvergadering,
te houdenbinnen vier weken na indieningvan het verzoek
Indien aanhet verzoekbinnen veertiendagengeengevolg wordt gegeven,kunnende verzoekerszelf tot de bijeenroepingvan de algemeneledenvergadering
overgaanop *de wijze als in lid 3 bepaaldof door middel van een advertentiein ten minsteéén in --Denekamp(gemeenteDinkelland) veel gelezendagblad.De verzoekerskunnenalsdan
anderendan bestuursleden
belastenmet de leiding van de vergaderingen het opstellen
van de notulen.

3.

De bijeenroepingvan de algemeneledenvergadering
geschiedtdoor schriftelijk -------mededelingaande stemgerechtigden
op eentermijn van ten minste zeyendagen. -----Bij de oproepingworden de te behandelenonderwerpenvermeld

Statutenwijziging
Artikel 17
1. De statutenvan de verenigingkunnenworden gewijzigd door eenbesluit van een ----algemenevergadering,mits de oproepingtot dezevergaderingtenminsteveertien ----dagentevorenheeft plaatsgevonden.
Het voorsteltot statutenwijzigingdient voor een iedertenminstevijf dagenter inzagete hebbengelegenop door het bestuurte bepalen
plaats(en).Deze plaats(en),evenalsde mededelingzelve,dient in de oproepingvoor -de vergaderingwaarin het voorsteltot wijziging zal worden behandeld,te staan.
2.

Tot wijziging van de statutenkan door de algemeneledenvergadering
slechtsworden beslotenmet eenmeerderheidvan ten minstetwee/derdevan het aantaluitsebrachte-----------:-"stemmen.

3.

De statutenwijzigingtreedteerstin werking nadatdaarvaneennotariëleakte is -------opgemaakt

4.

Ieder van de bestuursledenis bevoegdde akte van statutenwijzigingte doenverlijden.
Het bepaaldein de leden I en2 is niet van toepassing,indien in de algemene*----------
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5.

ledenvergaderingalle stemgerechtigdenaanwezigof vertegenwoordigdzijn en het ---besluit tot statutenwijziging met algemenestemmenwordt genomen.
De bestuursledenzijn verplicht een authentiekafschrift van de akte van
statutenwijziging en een volledige doorlopendetekst van de statuten,zoals dezena de
wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel -gehoudenregister.

Ontbindine en vereffening
Artikel 18
1.
2.

Het bepaaldein artikel 17 leden 1,2 en 4 is van overeenkomstige
toepassingop een -besluit van de algemeneledenvergaderingtot ontbinding van de vereniging
De algemeneledenvergadering
stelt bij haarin het vorige lid bedoeldebesluit de -----bestemmingvast voor het batig saldo,en wel zoveelmogelijk in overeenstemming---met het doel van de vereniging.---------

a
J.

De vereffening geschiedtdoor het bestuur

4 . Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaanvoor zover dit tot vereffening van haar vermogennodig is. Gedurendede vereffening blijven de bepalingenvan de ------statutenzoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingendie van de vereniging uitgaan,moeten aanhaarnaam -wordentoegevoegdde woorden "in liquidatie". --*------

5 . De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaarbekendebaten -meer aan\ryezigzijn.

6. De boeken en bescheidenvan de ontbondenvereniging moetenworden bewaard -----gedurendetien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarderis degenedie door de -vereffenaarsals zodanig is aangewezen.
Reglementen
Artikel 19 ---------l.

De algemeneledenvergaderingkan een of meer reglementenvaststellenen wijzigen, waarin onderwerpenworden geregeldwaarin door dezestatutenniet of niet volledig -wordt voorzien.

2.
3.

Een reglementmag geenbepalingenbevatten,die strijdig zijn met de wet of met deze
statuten.
Op besluitentot vaststellingen tot wijziging van eenreglementis het bepaaldein -----

artikel 17 leden 1,2 en 4 van overeenkomstige
toepassing.
Slotbepaling

Arikel20 Aan de algemeneledenvergaderingkomen in de vereniging alle bevoegdhedentoe, die niet
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door de wet of de statutenaan andereorganenzijn opgedragen.-----IDENTITEIT COMPARANTEN
De comparantenzijnmij, notaris, bekend en de identiteit van de comparantenis door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemeldeen daartoebestemdedocumenten ------------vastgesteld
SLOTBEPALING
De comparantenverklaardenvan mij, notaris, een toelichting op de inhoud van de
onderhavigeakte te hebbenontvangenen door mij, notaris,te zijn gewezenop de gevolgen
van de onderhavigeakte en gavenvervolgenste kennen dat een en ander overeenkomstig hun bedoelingis opgesteld.

WAARVAN AKTE in minuutis verledente Dinkellandop de datumals in het hoofdvan
deze akteis vermelci.
Na zakelijke opgavevan de inhoud vandeze akte aan de comparantenhebben deze --------eenparigverklaard van de inhoud van de akte te hebbenkennis genomenen op volledige -voorlezing daarvangeenprijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkÍevoorlezing door de comparantenen mij, notaris
ondertekend.
(Volgt ondertekeningdoor comparantenen notaris)

UITGEGEVENVOOR AFSCHRIFT

