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STATUTENWIJZIGING

Heden, twintig oktober tweeduizend acht, verschenen voor mij, Mr Drs Petrus Bemardus -

Riteco, hiema verder te noemen: "notaris", plaatsvervanger van Mr Hans Peter Kroezen) -*

notaris gevestigd te Oldenzaal: -----------

1. de heer FRANCISCUS HENRICUS NIJLAND, wonende 7591 KB Denekamp ------

(gemeente Dinkelland), de Kerkuil 48, geboren te Denekamp op drieëntwintig juli ----

negentienhonderd vierenzestig, identiteitskaart nuÍrmer IB5258661, afgegeven te -----

Dinkelland op zesentwintig juni tweeduizend drie, gehuwd;

2. de heer MARTIN FRANCISCUS MARIA BLOKHUIS, wonende Boekelostrasse **

23, 48529 Nordhorn (Duitsland), geboren te Denekamp op twee oktober

negentienhonderd tweeënzestig, paspoort nummer NRHF2LC50, afgegeven te *--*---*-

Hamburg (Duitsland) op vier juni tweeduizend zeven, gehuwd;

de comparant sub L en de comparant sub 2. te dezen handelend als respectievelijk

voorzitter en secretaris van het bestuur van de vereniging met volledige ---------

rechtsbevoegdheid "Karnavalsvereniging De Nachtuulkes", statutair gevestigd te -----------

Denekamp (gemeente Dinkelland), met adres: Boekelostrasse 23, 48529 Nordhorn

(Duitsland), ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel voor Oost -

Nederland onder nummer 40074739, en als zodanig de rechtspersoon tezamen rechtsgeldig

vertegenwoordigende;

voormelde vereniging hiema ook te noemen: "de vereniging". ------

De comparanten verklaarden dat de algemene vergadering van de vereniging, in een op -***

drieëntwintig juni tweeduizend acht gehouden algemene vergadering, op de wijze als in de

statuten is voorgeschreven, heeft besloten de statuten van de vereniging te wijzigen en -**--

geheel opnieuw vast te stellen.

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat zij door het bestuur zrjn ---------^--

aangewezen voormeld besluit uit te voeren en voor het doen verlijden van deze akte van ---

statutenwij zigingte doen zorg dragen " *- ---

De comparanten verklaarden dat krachtens voormeld besluit de statuten geheel opnieuw ---

worden vastgesteld als volgt:

STATUTEN -----..---

Naam en zetel

Aflikel 1 --

1. De vereniging draagt de naam: "Carnavalsvereniging De Nachtuulkes".

2. Zijheefthaar zetel in de gemeente Dinkelland.

Doel -------

Artikel2 --

L Het doel van de vereniging is het bevorderen van het vieren en in ere houden van de --
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camaval, en het bevorderen van de gemeenschapszin, door het organiseren van ------*-

nevenactiviteiten.

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: -*----

- carnavalistische zittingen en feestavonden te organiseren; ------------

- het bouwen van een praalwagen; ------------

- de samenwerking met andere en zusterverenigingen te stimuleren; en
- andere activiteiten, welke voor het doel bevorderlijk zijn, te organiseren. ----*------

Duur

Artikel3

1. De vereniging is aangegaarL voor onbepaalde tijd.

2. Het boekjaar van de vereniging loopt van één juni tot en met eenendertig mei.

Lidmaatschap

Artikel4

1. De vereniging kent de volgende categorieën leden:

a. leden;

b. ereleden.

Daar waar in de statuten of reglementen gesproken wordt van "leden", woïdt

hieronder elke categorie leden verstaan, tenzij duidelijk anders aangegeven

2. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die op de eerste januari van

het verenigingsjaar de zestienjarige leeftijd hebben bereikt en zich schriftelijk als lid --

bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan -

blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring.

Betreft het een aanmelding van een minderjarige dan moet dit formulier mede zijn ----

ondertekend door de persoon, die de macht uitoefent over deze minderjarige. -----------

Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog -

tot toelating besluiten

3. Ereleden zijnzij, die zich op bijzonder eervolle wijzejegens de vereniging -------------

onderscheiden hebben, en die tot erelid zijn benoemd bij besluit van de algemene -----

vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig --

uitgebrachte stemmen. Ereleden hebben dezelfde rechten en verplichtingen, als in de -

wet en deze statuten aan leden zijn toegekend, met inachtneming van artikel 8 lid 2. ---

4. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging

worden verkregen.

Verplichtingen van de leden

Artikel 5

1. De leden van de vereniging zijn verplicht: ---------
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a. de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten van de organen van de ---

vereniging na te leven; -----------

b. zich ook overigens te onthouden van handelingen waardoor de belangen van de --

vereniging kunnen worden geschaad;

c. alle overige verplichtingen, die uit het lidmaatschap van de vereniging ----------*--

voortvloeien, te aanvaarden en na te komen. ----------

2. De in lid 1 genoemde verplichtingen gelden tevens voor allen, die in de vereniging een

functie - welke dan ook - bekleden.

3. Behoudens de in de statuten en het huishoudelijk reglement opgenomen verplichtingen

kunnen aan de leden slechts verplichtingen worden opgelegd door de algemene

vergadering. ----------

4. Door de vereniging kunnen in naam van de leden geen verplichtingen worden

aaÍrgegaan, dan nadat het bestuur door de algemene vergadering daartoe is --------------

gemachtigd

Einde lidmaatschap

Artikel6 -----------

l. Het lidmaatschap eindigt:

a. door de dood van het lid;

b. door opzegging door het lid;

c. door opzegging door de vereniging; --------

d. door ontzetting. --------

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde --

van een boekjaar. Zij geschiedt schriftehjk aan het bestuur met inachtneming van een -

opzeggingstermijn van ten minste vier weken

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot

het einde van het eerstvolgende boekjaar

Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk: ----------

a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten

voortduren' -------;----

b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt -

of hun verplichtingenzijnvernvaard, aÍu1een lid bekend is geworden of -----------

medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en ---------

verplichtingen); ------

c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de ---

vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het ---
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lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:
- wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op één ---

november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging ---

over het lopende boekjaar heeft voldaan; --------

- wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment

door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.

De opzeggingstermijn is ten minste vier weken.

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot

het einde van het eerstvolgende boekjaar

De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg

hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het --------

lidmaatschap te laten voortduren

De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneeÍ een lid in ----

strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer -

het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, --*

dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de ------

redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de -------

kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een

geschorst lid heeft geen stemrecht. ------

5. 
'Wanneer 

het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse ------

bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist. ---

Sponsoren

Artikel I -------^--

1. Sponsoren betalen een jaarlijkse bijdrage, waarvan de minimum hoogte door het ------

bestuur wordt vastgesteld

De rechten en verplichtingen van sponsoren kunnen ten allen tijde wederzijds door ----

opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende ---

verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.

Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Met sponsoren wordt een schriftelijke overeenkomst gesloten waarin de wederzijdse --

rechten en plichten, alsmede de duur van de overeenkomst, worden vastgelegd

Eenmaal per jaar zendthet bestuur aan de sponsoren een verslag van de in het

afgelopen kalenderj aar plaats gehad hebbende activiteiten

Contributies --*--------

2.

a
1

4.
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Artikel 8 --

1. De algemene vergadering stelt jaarlijks de contributies vast, die door de verschillende
categorieën van leden verschuldigd zijn. De algemene vergadering stelt tevens het bij -

toetreding van leden verschuldigde entreegeld vast.

2. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie, terwijl het ---

bestuur voorts bevoegd is in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van
de verplichting tot het betalen van contributie en/of entreegeld door overige leden te --

verlenen.
Bestuur ---

Artikel 9 --

1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen die allen meerderjarig ------

dienen te zijn en die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester aanwijzen. Tevens kan het bestuur uit haar midden een dagelijks ------

bestuur samenstellen, waaraan het, onder haar verantwoordelij kheid, werkzaamheden
kan overdragen. ------

2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering uit de gestelde

kandidaten benoemd.

Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene

ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering ------

besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de

uitgebrachte stemmen

De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden

daartatot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid -

gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij ---

door een raadsman doen bijstaan

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een -

jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse

algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het --------

bestuur op te maken rooster.

Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, ---

blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een -

algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan --

de orde komt,

Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar

taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de --------

3.

4.

5 .

6 .

7.

8 .
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artikelen 12 tot en met 15 zoveel mogelijk van toepassing. *------

Artikel 10

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging

2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, ----

bevoegd:

a. te besluiten tot het aangÍuul van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of

bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij --

de verenigingzich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een

derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander ----*

verbindt;

b. tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een (bank)krediet

wordt verleend;

c. tot het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van geld, ---

waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend

bankkrediet. ----------

3. Het bestuur is onder meer bevoegd tot:

a het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven --*

van offoerende goederen; -------

b. het schorsen van leden in hun rechten als lid;

c. het opzeggen van het lidmaatschap van leden en het ontzetten van leden uit hun --

lidmaatschap;

d. het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis een bij -----

Huishoudelijk Reglement te bepalen bedrag niet te boven gaat; ------

e. het opleggen van verplichtingen van organisatorische aard aan leden na

vaststelling van deze verplichtingen door de algemene ledenvergadering;

f. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, --

doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het --

nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden.

Op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering kan, wat betreft de -

sub 2.a. bedoelde rechtshandelingen door het bestuur tegen derden, dan wel door derden --

tegen die vereniging wel een beroep gedaan worden, terwijl op het ontbreken van deze ----

goedkeuring van de algemene vergadering, wat betreft de sub 2.b.,2.c. en de sub 3.a. tot en

met 3.f. bedoelde rechtshandelingen, geen beroep gedaan kan worden

4. Het bestuur kan met inachtneming van de voorgaande leden binnen de grens vanzljn ^

bevoegdheden een of meer van zijn leden schriftelijk machtigen voor het bestuur of de

vereniging op te treden
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5. Het bestuur kan uit de leden één of meer commissies instellen

6. Over alles wat niet door de wet, statuten of (Huishoudelijk) Reglement is geregeld, ---

beslist het bestuur

Artikel I I

l. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. ---------

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamenmet de
secretaris of de penningmeester.

Al gemene ledenver gaderingen

Artikel 12

De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging ---

statutair is gevestigd

Artikel 13

L Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, ---

alsmede degenen, die daartoe door het bestuur enlof de algemene ledenvergadering ---

zijn uitgenodigd.

Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit totzíjn schorsing

wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.

2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene ---------

ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde --------

schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde --

kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden. ---*--*-

3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijnzij niet in

vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde -----

kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook

schriftelijk tot stand komen.

4. De voorzitter bepaalt de wijze waaÍop de stemmingen in de algemene -----------

ledenvergadering worden gehouden.

5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is

voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte -----

stemmen, waarbij een blanco stem wordt beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Bij ---

staking van stemmen oveÍ zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen blj ----

verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan -----

twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd

tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na ----------

tussenstemming. --------

Artikel 14
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l. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter oe blj diens --------

afuezigheid, door een door het bestuur uit haar midden aante wijzen plaatsvervanger.

Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergaderingzelf in haar leiding. ---

2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de

uitslag van een stemming, is beslissend. ----------

Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd ---

over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. ---------

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de ------

juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de -------------

meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet -----------

hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. -----

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke ------

stemming.

3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de

secretaris of door een door de voorzitter Íumgewezen persoon. ----------

Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering -

vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die -------------

vergadering ondertekend. -------

Artikel 15

1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes

maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de -

algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur ---

zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde -----

beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter -------*

goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over.

Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening

van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding

gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de

gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen. ---------

2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de ---------

algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een

accountant als bedoeld in artikel 2:393lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt

de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die

geen deel van het bestuur mogen uitmaken.

3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door --

haar gewaagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te -
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tonen enrnzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven

4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.

5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige -

kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen --------

bijstaan. De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar ----

bevindingenuit. ------

Artikel 16

l. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het

dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is. ------

2. Op schriftelijk verzoek van ten minste éénltiende gedeelte van de stemgerechtigde ----

leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering,

te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de -

verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op *-

de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een advertentie in ten minste één in ---

Denekamp (gemeente Dinkelland) veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan
anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen

van de notulen.

3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk --------

mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeyen dagen. ------

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld

Statutenwijziging

Artikel 17

1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van een -----

algemene vergadering, mits de oproepingtot deze vergadering tenminste veertien -----

dagen tevoren heeft plaatsgevonden. Het voorstel tot statutenwijziging dient voor een -

ieder tenminste vijf dagen ter inzage te hebben gelegen op door het bestuur te bepalen
plaats(en). Deze plaats(en), evenals de mededeling zelve, dient in de oproeping voor --

de vergadering waarin het voorstel tot wijziging zal worden behandeld, te staan.
2. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden -

besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitsebrachte --

stemmen. ----------:-"-

3. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is --------

opgemaakt

Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
4. Het bepaalde in de leden I en2 is niet van toepassing, indien in de algemene *----------
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ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het ----

besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

5. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van
statutenwij ziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de
wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel --

gehouden register.

Ontbindine en vereffening

Artikel 18

1 . Het bepaalde in artikel 17 leden 1,2 en 4 is van overeenkomstige toepassing op een --

besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging
2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de ------

bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming ----

met het doel van de vereniging. ---------

De vereffening geschiedt door het bestuur
Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van -

haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de -------

statuten zoveel mogelijk van kracht.

In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aanhaar naam --

worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". --*------

De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten --

meer aan\ryezig zijn.

De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard ------

gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de --

vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Reglementen

Artikel 19 ----------

l. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, -

waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig --

wordt voorzien.

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze
statuten.

3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in -----

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

Arikel20 -

5 .

6.

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet
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door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. ------

IDENTITEIT COMPARANTEN

De comparanten zijnmij, notaris, bekend en de identiteit van de comparanten is door mij, -

notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten -------------

vastgesteld

SLOTBEPALING

De comparanten verklaarden van mij, notaris, een toelichting op de inhoud van de

onderhavige akte te hebben ontvangen en door mij, notaris,te zijn gewezen op de gevolgen

van de onderhavige akte en gaven vervolgens te kennen dat een en ander overeenkomstig -

hun bedoeling is opgesteld.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Dinkelland op de datum als in het hoofd van

deze akte is vermelci.

Na zakelijke opgave van de inhoud vandeze akte aan de comparanten hebben deze ---------

eenparig verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en op volledige --

voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte na beperkÍe voorlezing door de comparanten en mij, notaris

ondertekend.

(Volgt ondertekening door comparanten en notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT


