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Heden, eenentwintig november tweèduizend zeventien,------------------------------------
verschenen voor mij, mr. Joseph Franciscus Maria Bolscher, toegevoegd notaris, -
hierna te noemen notaris, bevoegd in het protocol van mr. Sander Adrian Henri --
Sm its, nota ris te Baarle-N assau: ----..:-------------------------------------------------------------
1. de heer WILHELMUS JOHANNES MARIA GIJZEN, Nederlandse ----------------

identiteitskaart nummer IYK7D7744, wonende te 4861 PW Chaam, gemeente -
Alphen-Chaam, Kerkdreef 6a, geboren te Oudenbosch op twaalf mei ------------
negentienhonderd zevenenvijftig (12-05-1957), van Nederlandse nationaliteit, --

2. mevrouw DIRKJE JANNY KOOPMANS, Nederlandse identiteitskaart nummer
IL56JBK91, wonende te 4861 PA Chaam, gemeente Alphen-Chaam, ------------
Kioosterstraat 21 , geboren te Doniawerstal op tien april negentienhonderd -----
vierenzeventig ( 1 0-04-197 4), van Nederlandse nationaliteit, --------------------------

ten deze handelend in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en secretaris 
van de te Chaam, gemeente Alphen-Chaam gevestigde vereniging : -------------------
NA TUURVERENIGING MARK EN LEIJ , kantoorhoudende te 4861 AA Chaam, ---
gemeente Alphen-Chaam, Dorpsstraat 27 en deze vereniging, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 40260823, ingevolge het bepaalde in haar statuten -
en het na te melden besluit van de algemene ledenvergadering ten deze -------------
rechtsgeldig ve rtege nwoo rd i gen de. --------------------------------------------------------------
De verschenen personen, handelend als voormeld, verklaarden: ------------------------
Bes I uit a I gemene verg ad erin g ------------------------------------------------------------------
Door de algemene ledenvergaderingen op dertig maart tweeduizend zeventien (30-
03-2017) en achttien mei tweeduizend zeventien (18-05-2017), met inachtneming -
van de voor een dergelijk besluit voorgeschreven statutaire bepalingen van ---------
oproeping en besluitvorming is het besluit tot statutenwijziging genomen. Een ------
getekend uittreksel uit de notulen van die vergaderingen wordt aan deze akte -------
gehecht.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Overeenkomstig het besluit van de algemene vergadering, gelden met onmiddellijke 
ingang voor de vereniging de volgende: ---------------------------------------------------------
5 TA TUTEN --------------------------------------------------------------------------------------------
NAAM EN ZETEL-------------------------------------------------------------------------------------
Arti kei 1---------------------------------------------------------------------------------------------------
De vereniging draagt de naam "NA TUURVERENIGING MARK EN LEIJ" en is------
gevestigd te Chaam, gemeente Alphen-Chaam. -----------------------------------------------
D 0 E L ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Arti kei 2---------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De vereniging heeft als doel: ------------------------------------------------------------------

a. het beschermen, versterken en uitbreiden van de natuur- en -----------------
cultuurhistorische waarden van het landschap in het algemeen en in het --
bijzonder in en rond het gebied van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle
N assau en Ba a rle-Hertog ; ----------------------------------------------------------------

b. het beschermen en verbeteren van de leefomgeving in dit gebied voor ----
mensen, flora , fauna en het historisch erfgoed;-------------------------------------

c. het vergroten van de kennis van de natuur- en landschapswaarden in dit --
gebied; -------------------------------------------------------------~--~-----------------------
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d. het verbreiden van deze waarden en kennis onder een zo breed mogelijke 
be v o Ik in g ; -------------------------------------------------------------------------------------

e. en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband -
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. ---

2. Zij tracht dit doel te bereiken met alle wettige middelen, in het bijzonder door:----
a. het meewerken aan regionale en landelijke projecten; ----------------------------
b. het meewerken aan besluitvorming door zitting te nemen in commissies ---

buiten de vereniging; -----------------------------------------------------------------------
c. het onderhouden van contacten met aanverwante verenigingen en -----------

in ste 11 in gen; -----------------------------------------------------------------------------------
d. het informeren van regionale en landelijke organisaties over resultaten van 

eigen onderzoek;----------------------------=------------------------------------------------
e. het publiceren over bovengenoemde onderwerpen;-------------------------------
f. het organiseren van contactavonden en studietochten. ---------------------------

3. De vereniging is niet gebonden aan enige partij of groepering op economisch, --
politiek, godsdienstig of levensbeschouwelijk gebied. -----------------------------------

LID MAATSCHAP --------------------------------------------------------------------------------------
Art i kei 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De vereniging kent alleen gewone leden.--------------------------------------------------

Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het -----
bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. In geval van niet-toelating 
door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating ---------
bes I u i te n . -------------------------------------------------------------------------------------------

2. Het lidmaatschap van de vereniging heeft onder meer tot gevolg dat alle --------
gezinsleden van het lid die bij het lid inwonend zijn , gebruik mogen maken van -
de faciliteiten door de vereniging geboden, als waren zij lid, eventueel onder ---
door de algemene ledenvergadering te bepalen (financiële) voorwaarden. Deze 
gezinsleden hebben wel toegang tot de algemene ledenvergadering doch geen 
stem recht. ------------------------------------------------------------------------------------------

3. Tevens kunnen lid zijn: andere verenigingen en stichtingen, welke voor de ------
uitoefening van hun stemrecht in de algemene ledenvergadering dienen te -----
worden vertegenwoordigd door één (of meer gezamenlijk) ---------------------------
vertegenwoordigingsbevoegde natuurlijke personen.------------------------------------

4. Bij niet-toelating kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating ---------
bes I u it en . --------------------------------------------------------------------------------------------

5. Bij aanmelding van minderjarigen dient van toestemming van de wettelijke ------
vertegenwoordiger te blijken. ------------------------------------------------------------------

Arti kei 4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of -----------
0 verg a n g . -------------------------------------------------------------------------------------------------
EINDE Ll DMAA TSC HAP -----------------------------------------------------------------------------
Art i kei 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 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 vóór één -
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december van het alsdan lopende verenigingsjaar. De opzegging dient ---------
schriftelijk bij het secretariaat te worden gedaan. Niettemin is onmiddellijk ------
beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk:--------------------------
a. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten ----

voort d u re n ; -----------------------------------------------------------------------------------
b. binnen een maand nadat een besluit, waarbij de rechten van de leden zijn 

beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is ---------
geworden of medegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van ---------
toepassing. Een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit --
waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn verzwaard te 
zijnen opzichte uit te sluiten;-------------------------------------------------------------

c. een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de -
vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.----------------------------------

lndien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door 
tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.------------------------------------

3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts ----
geschieden tot één maand voor beëindiging van het verenigingsjaar.-------------
De opzegging geschiedt schriftelijk door het bestuur. Opzegging van het -------
lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer --------------
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te --
1 aten voortduren. ---------------------------------------------------------------------------------
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door 
tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.------------------------------------

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een -
lid in strijd met de statuten , reglementen of besluiten van de vereniging handelt, 
zoals onder meer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse -
bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op ----
onredelijke wijze benadeelt. ------------------------------------------------------------------
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste -
van het besluit in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na 
ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene -----------------
leden verg a de ring . -------------------------------------------------------------------------------
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. ---
De algemene ledenvergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een --
daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten minste ------
twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.---------------------------------------

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft ----
desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd. --
Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten , reglementen of ---
besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, ---
schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6) -
maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de algemene ---------------
ledenvergadering. Het in lid 4 bepaalde aangaande "beroep" is van --------------
ave reenkom st i ge toepassing. -----------------------------------------------------------------

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN-----------------------------------------
Artikel 6---------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Naast de overige rechten bij of krachtens deze statuten toegekend, hebben alle 

leden het recht gebruik te maken van de eigendommen en faciliteiten van de ---
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vereniging en het recht deel te nemen aan de door de vereniging geboden 
evenementen, alles naar de aanwijzingen van het bestuur en binnen de ---------
bestaande of toekomstige reglementen en besluiten. -----------------------------------

2. leder lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld ----
door de a I gemene I edenverg a de ring. ------------------------------------------------------
De algemene ledenvergadering kan bepalen dat daarnaast andere bijdragen --
verschuldigd worden, zoals een inschrijfgeld bij de aanvang van een -------------
lidmaatschap of vergoedingen voor door de vereniging jegens de leden ---------
verrichte diensten. De hoogte wordt vastgesteld door de algemene ----------------
lede nve rg ad erin g. --------------------------------------------------------------------------------

3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing 
te verlenen van de verplichting tot betaling van bijdragen als in de voorgaande -
leden van dit a rti keI bed oe ld. -------------------------------------------------------------------

8 ESTUUR -----------------------------------------------------------------------------------------------
Art i keI 7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste negen natuurlijke ---------

personen. De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast. --
2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de 

meerderjarige leden van de vereniging. De voorzitter wordt als zodanig door de 
algemene ledenvergadering gekozen; het bestuur wijst uit zijn midden een -----
secretaris en een penningmeester aan.----------------------------------------------------
Zij vormen tezamen het dagelijks bestuur. -------------------------------------------------

3. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende -------
voordrachten , behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een -
voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf leden. De voordracht van het 
bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een -----------
voordracht door vijf of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering --
schriftelijk bij het bestuur worden ingediend, voorzien van een bereidverklaring -
van de betrokken kandidaat, dat hij een eventuele benoeming zal aanvaarden.--

4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met -
ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de -
a I gemene ledenverg a de ring. -------------------------------------------------------------------

5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene ledenvergadering -------
overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend -
karakter te ontnemen, dan is de algemene ledenvergadering vrij in de keus. -----

6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die 
voord ra c h te n . --------------------------------------------------------------------------------------

7. het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit wenselijk acht. Op verzoek 
van ten minste twee bestuursleden is de voorzitter verplicht een -------------------
bestuursvergadering bijeen te roepen . ------------------------------------------------------

8. Voor het nemen van een bestuursbesluit is de aanwezigheid van ten minste de 
helft van het aantal in functie zijnde bestuursleden vereist. ----------------------------

9. Bestuursbesluiten worden genomen met de gewone meerderheid van ------------
stemmen. Staken de stemmen, dan is de stem van de voorzitter beslissend.----

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP- SCHORSING----------------------------------------
Arti kei 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen 

tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een --
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schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot -----
ontslag , eindigt door het verloop van die termijn.-----------------------------------------

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn benoeming af, volgens een door 
het bestuur op te maken rooster·van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; -
wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de ------
pi aats van zijn voorganger in . -----------------------------------------------------------------

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts : --------------------------------------------------
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; ---------------------
b. door bedanken. -----------------------------------------------------------------------------

4. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de ---------
algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. Ter zake van ----
schorsing of ontslag besluit de algemene ledenvergadering met een -------------
meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen. -------------------------

5. Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de algemene --------------------
ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft -------
besloten, eindigt de schorsing . Het geschorste bestuurslid wordt in de-----------
gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden -
en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan. ---------------------------------

6. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig --
bestuur bi ij ft bestuursbevoegd. ---------------------------------------------------------------

8 ESTUURSTAAK ------------------------------------------------------------------------------------
Art i kei 9--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan , tot -

wederopzegging , taken en bevoegdheden delegeren aan het dagelijks bestuur. 
2. Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd te 

besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging , vervreemding of 
bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten ------
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich 
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van ---
een ander verbindt.------------------------------------------------------------------------------

3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor -
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, hiervoor in lid 2 omschreven.--
Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging ter zake van deze ------------
rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd. ---------------------

VERTEGENWOORDIGING -------------------------------------------------------------------------
Art i keI 1 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. ---------------------------------------------
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen 

met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de 
penning meester. ---------------------------------------------------------------------------------

3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan 
anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te ---------------
ve rteg e nwoo rd ig en.-----------------------------------------------------------------------------

DE ALGEMENE LEDENVER GADERING -------------------------------------------------------
Artikel 11 -------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente Alphen- -

Chaam of in de gemeente Baarle-Nassau. ------------------------------------------------
2. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, of bij ----
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dienst afwezigheid, door een ander door de aanwezige bestuursleden aan te ---
wijzen bestuurs I id. --------------------------------------------------------------------------------
Zijn geen bestuursleden aanwezig , dan voorziet de vergadering zelf in haar -----
1 ei d i n g . -----------------------------------------------------------------------------------------------

3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden 
door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.----------
Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering -------------
vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitten en de secretaris van die ---
verg ad e ring o nde rte ken d. ----------------------------------------------------------------------

T 0 E GANG EN STEMRECHT -----------------------------------------------------------------------
Art i kei 12--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst 

zijn, alsmede de gezinsleden zoals vermeld in artikel 3 lid 2 en degenen die ----
daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd.
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot --------
schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren. ---------

2. Stemgerechtigd in de algemene ledenvergadering zijn de leden, mits zij ---------
meerderjarig zijn. leder van hen heeft één stem. leder die stemgerechtigd is, --
kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijke volmacht verlenen tot het ----
uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee -----
personen als gevolmachtigde optreden. De gezinsleden hebben geen ------------
stem recht. ------------------------------------------------------------------------------------------

3. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene ledenvergadering 
stemgerechtigd zijn , ook al zijn zij niet in vergadering bijeen , heeft, mits met----
voorkennis van het bestuur genomen, de zelfde kracht als een besluit van de --
a I gemene I edenverg a de ring. -------------------------------------------------------------------

4. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk bij gesloten , --
ongetekende briefjes, tenzij de voorzitter der vergadering zonder tegenspraak -
van een der aanwezigen een andere wijze van stemming bepaalt. ------------------

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. Bij staking van stemmen over zaken is het ------
voorstel verworpen . Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan -------
bes I is t het I o t. --------------------------------------------------------------------------------------
Indien bij verkiezingen 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. ------------

6. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel ----
omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.------------------------------------
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd ------
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.---------------------------------
Wordt echter terstond na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de --
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de ----
meerderheid der 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 -------------------
00 rs pro n keI ij ke stemming. ----------------------------------------------------------------------
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JAARVERSLAG. REKENING EN VERANTWOORDING EN KASCOMMISSIE-------
Arti kei 13 -------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het boekjaar (verenigingsjaar) van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

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 vergadering ----
over.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de--------
ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van -
reden en me I ding gem a a kt. --------------------------------------------------------------------

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 2:393 lid 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 doet de in lid 1 bedoelde stukken ten minste één maand voor de --
dag waarop de algemene ledenvergadering zal worden gehouden waarin deze 
zullen worden behandeld , toekomen aan de commissie.------------------------------
De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene ------------
ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. ------------------------------------

4. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle 
door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de 
waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te -----
geven.-----------------------------------------------------------------------------------------------

5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissie bijzondere -------------------
boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door ---
een des kundige doen bij staan. --------------------------------------------------------------

OPROEPING TER ALGEMENE LEDENVERGADERING-----------------------------------
Art i keI 14 -------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Naast de algemene ledenvergadering bedoeld in het vorige artikel , worden ----

algemene ledenvergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het 
dit wenselijk oordeelt. ---------------------------------------------------------------------------

2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantalleden als bevoegd is 
tot het uitbrengen van één/vijfde gedeelte van de stemmen in een voltallige ----
algemene ledenvergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van -
een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan 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. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan --------
bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen der -----
notulen. ---------------------------------------------------------------------------------------------

3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door ------------
schriftelijke of elektronische mededeling aan de stemgerechtigden op een -----
termijn van ten minste zeven dagen.--------------------------------------------------------
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Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. ------------------
4. Indien geen schriftelijke of elektronische bijeenroeping van de algemene --------

ledenvergadering plaatsvond, kan de algemene vergadering niettemin -----------
rechtsgeldige besluiten nemen, mits ten minste een zodanig aantal ---------------
stemgerechtigden ter vergadering aanwezig is als is gerechtigd tot het -----------
uitbrengen van de helft van de aantal stemmen dat in een voltallige vergadering 
kan worden uitgebracht en geen van hen, noch het bestuur zich tegen ------------
bes I uitvorming verzet. ---------------------------------------------------------------------------
Indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op kortere dan -
de voorgeschreven termijn , kan de algemene vergadering niettemin --------------
rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als --
gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van één/tiende gedeelte der -
stemmen z i eh daartegen verzet. -------------------------------------------------------------
Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op 
besluitvorming door de algemene vergadering inzake onderwerpen die niet op -
de agenda werden vermeld. -------------------------------------------------------------------

8 TA TUT E NWI JZ I GING -------------------------------------------------------------------------------
Art i kei 1 5--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Wijzigingen van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de -

algemene ledenvergadering , waartoe is opgeroepen met de mededeling dat ---
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.-------------------------------

2. Zij , die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van ---
een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen 
voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel , waarin de ------------
voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen op een daartoe geschikte ------
plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de -
verg a de ring werd gehouden.-------------------------------------------------------------------

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts -
worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het ------
aantal uitgebrachte stemmen. -----------------------------------------------------------------

4 . De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is 
o pg e ma a kt. -----------------------------------------------------------------------------------------
leder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen ---
v e rl ij den . --------------------------------------------------------------------------------------------

5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing , indien in -
de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of ---------------
vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene ----------
stemmen wordt genomen. ----------------------------------------------------------------------

6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van ---------
statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals ----
deze na de wijziging luiden , neer te leggen ten kantore van het handelsregister. 

0 N TB IN DI N G EN VEREFFENING-----------------------------------------------------------------
A rt i keI 1 6--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bepaalde in artikel 15 leden 1, 2, 3, 4 en 5 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 met dien verstande dat het saldo moet 
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1-. 

worden bestemd voor een Algemeen Nut Beogende Instelling dat het doel van 
de vereniging zoveel mogelijk nabij komt.--------------------------------------------------

3. De vereffening geschiedt door het bestuur.------------------------------------------------
4. Na 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.----------------------------------------------------
ln stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar 
naam worden toegevoegd "in liquidatie".---------------------------------------------------

5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan -
wel aan de vereffenaars(s) , bekende baten meer aanwezig zijn. De --------------
vereffenaar(s) doet(n) van de beëindiging opgave aan het in lid 6 van artikel 15 
vermelde register. --------------------------------------------------------------------------------

6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden -------
bewaard gedurende twintig jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is --
degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.------------------------

R EG LEMENTEN --------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 17-------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 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 15 leden 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.----------------------

V 0 L MACHT T 0 T RE C Tl F I CA Tl E ----------------------------------------------------------------
Nog verklaarden de comparanten bij deze voor zoveel nodig onherroepelijk ---------
volmacht te geven aan ieder der medewerkers van het kantoor van genoemde -----
notaris Smits, om namens partijen of één hunner onderhavige akte te rectificeren en 
verder al datgene meer te doen, wat ten deze nuttig of nodig mocht zijn. --------------
De comparanten zijn mij-notaris bekend en de identiteit van de bij deze akte --------
betrokken comparanten/partijen is door mij-notaris voor zover nodig, aan de hand -
van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.-------------
Waarvan akte in minuut is verleden te Baarle-Nassau op de datum, in het hoofd ---
van deze akte vermeId.-------------------------------------------------------------------------------
Nadat de zakelijke inhoud van deze akte door mij-notaris, aan de comparanten is -
opgegeven en toegelicht hebben zij verklaard van de inhoud van deze akte te ------
hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van de 
akte geen prijs te stellen.-----------------------------------------------------------------------------
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij-notaris, 
ondertekend . --------------------------------------------------------------------------------------------
(Volgt ondertekening) 
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