STATUTEN

VERENIGING

VAN BEDRIJVEN

DE KANAALSTREEK

I

,

~.

eden, zes januari negentienhonderd zeven en tachtig,-----verschenen voor mij mr. Johannes Dijkstra, notaris ter stal
plaats de gemeente Stadskanaal:---------------------------1. de heer KLAAS LIEUWE DE HAAN, geboren op twintig mei 11e-

gentienhonderd drie en vijftig, bedrijfseconoom, wonend!
te Stadskanaal, Stationslaan 25.-----------------------de
heer KLAAS SLULMAN, geboren op negen mei negentienhol
2.
derd zeven en veertig, reclame- en marketing adviseur, ~
Handelskade 43.------------------nende te Stadskanaal,
BRAM HOUTKRUYER,
geboren op d~ie en twintig maar
de
heer
3.
negentienhonderd negen en dertig, bankdirekteur, wonendE
te Stadskanaal, Ripperdaborg 8.------------------------de
heer GERHARDUS HINDERIKUS WEISBEEK, geboren op vi~f-4.
een en dertig, hoekhouderi wo
september negentienhonderd
nende te Stadskanaal, Kempenlaan
5. de heer LUCAS HOEKSTRA, geboren op twee en twintig janua
we
negentienhonderd twee en dertig, transportondernemer,
nende te Stadskanaal, Breedenborg
ten deze volgens hun verklaring handelende als enige bestuu
leden van de vereniging: "Vereniging van Bedrijven De Kanaë

1.---------------------

10,-------------------

streek", gevestigd

De

komparanten

te Stadskanaal.-------------------------

verklaarden:--------------------------------

dat blijkens aangehecht stuk op achttien december negen-tienhonderd zes en tachtig is opgericht de vereniging:--"Vereniging van Bedrijven De Kanaalstreek", gevestigd te-

-

Stadskanaal.---------------------------------------------

-

dat zij als eerste bestuursleden zijn aangewezen en gemac
tigd de statuten van gemelde vereniging bij notariêle---akte vast te leggen-----------------------------------~-dat zij ter uitvoering van het vorenstaande hierbij vaststellen dat de statuten van gemelde vereniging luiden als

volgt:---------------------------------------------------

------. --------------------NAAM
Artikel

EN

ZETEL--------------------

1.-------------------------------------------------vereniging is genaamd: VERENIGING VAN BEDRIJVEN DE KANAAL

De
STREEK.

Zij is gevestigd te Stadskanaal.--------------------

-------------------------------DOEL------------------------2.------------------------------------------~------De vereniging stelt zich ten doel de bevordering der gemeen-

Artikel

~.

schappelijke belangen van de zich in de gemeente Stadskanaal
en omgeving gevestigde bedrtJven werkzaam olJ het gebied van de iudustrie, bouwnijverheid, groot- en tussenhandel, zakelijke --dienstverlening, bank- en verzekeringswezen en transport, in
het algemeen en van haar leden in het bijzonder.------------

Artikel

3.--------------------------------------------------

vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:-1. het onderhouden van kontakten tussen en het geven van --voorlichting aan haar leden in de meest ruime zin;------2. het plegen van overleg en het samenwerken met gemeentelij
alsmede verenigingen c
ke, regionale overheidsinstanties,
instellingen welke op het gebied als in artikel 2 omschrc

De

yen werkzaam zijn;--------------------------------------het (in rechte) optreden waar zulks voor handhaving van
haar belangen, daaronder begrepen de belangen van haar Ie
den, is vereist of wenselijk
4. aIle andere haar ten dienste staande middelen, die het be
reiken van haar gestelde doel kunnen bevorderen.---------

3.

-

is;-------------------------

Artikel
1.

4.-------------------------------------------------vereniging kan bestaan uit leden, ereleden en begunsti

De

gers.---------------------------------------------------2. Leden van de vereniging kunnen slechts zijn:------------a. natuurlijke personen en rechtspersonen die een onder-neming, gevestigd in de gemeente Stadskanaal of omge-2
bedoeld;ving, drijven op het gebied als in artikel
en
personen
rechtspersonen/instellingen di
b. natuurlijke
de
voor
betekenis
bedrijven als in artikel 2van
zijn
bedoeld in de gemeente Stadskanaal en/of omgeving.---Waar

hiervoor wordt

genoemd "omgeving",wordt daarmee

be---

doeld het gebied als nader in het huishoudelijk reglementzal worden bepaald.--------------------------------------Voor het geval een onderneming als bovenbedoeld wordt ge-dreven door twee of meer natuurlijke personenjrechtspersonen gezamenlijk, zullen deze natuurlijke personenjrechts-personen ten aanzien van het lidmaatschap en de daaraan--verbonden rechten en verplichtingen, gezamenlijk worden -beschouwd als een
lid.----~------------------------------Degeen
die lid wenst te worden dient zich aan te melden bJ
3.

het

bestuur:----------------------------------------------

indien het een natuurlijk persoon betreft onder opgaafvan naam, voornamen, adres en geboortedatum;----------b. indien het een rechtspersoon betreft onder opgaaf van-naam, adres, alsmede naam, adres en geboortedatum van-degeenjdegenen die de rechtspersoon bij de vereniging-rechtsgeldig kanjkunnen vertegenwoordigen;------------c. indien het een maatschap, vennootschap onder firma of-a.

vennootschap betreft onder opgaaf van deadres, alsmede naam, adres en geboortedatun
van degeenjdegenen die de maatschap, vennootschap onder
firma of commanditaire vennootschap rechtsgeldig bij dE
commanditaire

naam en het

vereniging kanjkunnen vertegenwoordigen.--------------Elk lid dient op eerste verzoek van het bestuur aan het
bestuur een uittreksel uit het handelsregister van de-Kamer van Koophandel en Fabrieken over te leggen.------

/

.I
I

4. Het bestuur dient binnen een
aanmelding

schriftelijk

maand na ontvangst van de---de
betrokkene mee te delen ofaan

hij al dan niet als lid is aangenomen.-------------------5. Heeft geen aanneming plaats, dan dient/dienen bij de med.
deling te worden opgegeven de reden/redenen op grond waal
6.

van aanneming wordt geweigerd.
Ingeval van een weigering heeft de betrokkene recht van'
beroep op de leòenvergadering. Dit beroep dient schriftelijk plaats te hebben binnen één maand na de in lid 4 be-

--------------------------

doelòe mededeling.

7.
~

De

ledenvergadering

-------------------------------------dient op het beiòep te beslissen bin-

door binnen twee maanden nadat het beroep is ingesteId,
nen gemelde termijn aan de betrokkene mee te delen of hi
~l dan niet ais lid is toegelaten.
8. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en a--dressen van de leden zijn opgenomen, alsmede de namen van
de personen die tot vertegenwoordigU1g bevoegd zijn, als in
lid 3 bedoeld, en mitsdien bevoegd zijn stemrecht uit te

---------------------:

-

brengen.-------------------------------------------------die als gevolg van
9. Ereleden kunnen zijn die personen
de
als zodanig op-voor
vereniging
verdiensten
bijzondere
de
ledenvergaderin~
op
bestuur
het
jaarlijkse
voorstel van
een meerderhei
is
besluit
een
zodanig
Voor
worden benoemd.
stemmen
uitgebrachte
der
geldig
van minstens driejvierde
gewone leden.rechten
als
dezelfde
hebben
overigens
Ereleden
vereist.
1
10.Begunstigers zijn zij, die de vereniging met een door de
denvergadering vast te stellen minimum bijdrage steunen er
als zodanig door het bestuur worden toegelaten.----------Begunstigers kunnen, zulks ter beoordeling van het bestuul
deelnemen aan bepaalde aktiviteiten van de vereniging.---11.Begunstigers
bezitten geen stemrecht. Zij hebben het recht
de jaarlijkse algemene vergadering bij te wonen en daarin
het woord te voeren.-------------------------------------12.Het lidmaatschap is persoonlijk en derhalve niet voor ovel
dracht of vererving vatbaar.------------------------------

Artikel

5.---------------------------------------------------

1. Het lidmaatschap eindigt:--------------------------------a. door overlijden van het lid, indien het een natuurlijkpersoon betreft, en door ontbinding van het lid, indiel

het een rechtspersoon betreft;------------------------het in kracht van gewijsde gaan van een vonnis tot
door
b.
faillietverklaring van het lidi-----------------------opzegging door het lid of door het bestuuri------door
c.
door
ontzetting door het bestuur.---------------------d.
door het bestuur kan geschieden wanneer een lidOpzegging
2.
opgehouden
aan de vereisten voor het lidmaatschap -heeft
bij de statuten gesteld, te voldoen, wanneer hij zijn verplichtmgen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wan-neer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergdhet lidmaatschap te laten voortduren.--------------------3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door het--bestuur kan slechts geschieden tegen het einde van een vel
enigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijl
van tenminste twee maanden.------------------------------Het lidmaatschap kan, in afwijking van het in de vorige -alinea bepaalde, met onmiddellijke ingang worden opgezegd,
indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs----

niet

4.

gever-gd

kan wonlen het lidmaatschap

te laten

voot"'tdu

ren.
---------------------------------------------------I nd
ien geme Ide opzegC) i nC) s tet"'prijn niet in acht mocht v.Drden genamen, eindigt het lidmaatschap eet"'st tegen het einde van
het verenigingsjaar volgende op dat waarin is opgezegd.
Ontzetting uit het lidmaatschap kan geschieden door het -.
bestuut"', wanneet"' een lid in str-ijd met de statuten, regIe
menten of besluiten det"' ver-eniging handelt, of de vet"'eniging op onredelijke wijze benadeelt.
Van een opzegging als sub 2 bedoeld'en-------------------~
van een ontzetting
5
wOt"'dt de. bett"'okke
sub
het
lidmaatschap
als
bedoeld,
uit
ne ten spoedigste scht"'iEtelijk, met opgave van redenen, i
kennis gesteld. ----------------------------------------Hem staat binnen een maand na ontvangst van bedoelde
---schr-iftelijke
kennisgeving, bet"'oep open op de ledenvet"'ga~
dering. In geval van opzegging van het lidma~tschap met
onmiddellijke ingang, alsmede in geval van ontzet~ing uit
het lidmaatschap, is het lid gedurende de beroepstet"'mijn
en hangende het bet"'oep geschorst.
----------------------Het bestuur kdn tot opzegging of ontzetting
als hier-voot"'
bedoeld niet besluiten dan nadat het bet~okken lid tevot"'e
schriftelijk van het voornemen tot opzegging of ontzettin'
in kennis is gesteld en de gelegenheid heeft gehad door
het bestuur in persoon te wOt"'den gehoot"'d.
r

-

~.

5.

6.

-

7.

.

~

---------------

---------------------------GELDMIDDELEN
-------------------~
Artikel 6. -----------------~------------------------------De
1.
ledon zijn gehouden tot het betalen van cen kontribu-tie jaarlijks door de algemene ledenvergadcring op voot"'-van. het bestuur vast te stellen. ------------------Bet bestuut"' is bevoegd in bijzondere gevallen
gehele of
gedeeltelijkeontheffing van de verplichting tot het beta
len van een kontributie te vct"'lenen..-------------------3. Degeen die slechts gedurende een deel van een vet"'enigings
j~ar lid is, is de kontt"'ibutie betreffende dat jaat"' volle
dig ver-schuldigd, behouàens een door het bestuur te verle
nen onthefEing iRdien het lidmaatschap eindigt doo~ ovet"'lijden of door opzegging door het lid, met name door op-zegging wegens verhuizing of bedr-ijfsbeêindiging.
4. Behoudens de hiervoor beàoelòe kontributies, bestaùn de
geldmiòdelen vån de vet"'eniging uit:
------~-~-----------a. bijdragen van begunstigers;----.----------------------b. subsidies.
c. er-fstellingen, legaten en schenkingcn.
d. alle andet"'e wGttige middelen.

2.

stel

-

-------

---~--------------------------------------------------------------~----------------------------------------BESTUUR -----------------------Artikel 7.
-------------------------------------------------

bE
1. Het bestuur bestaat uit een door de ledenvergadering te
palen aantal van tenminste vijf en ten hoogste negen leden.
De bestuursleden
de leden van dE
worden benoemd door
vereniging. Aileen natuurlijke personen kunnen bestuurslid-

2.

zijn.-----------------------------------------------------voorzitter van het bestuur wordt door de ledenvergade---

De

ring in funktie

Het bestuur

gekozen.-----------------------------------haar midden een sekre-----------------

kiest uit

taris, een penningmeester, een plaatsvervangend-voorzitter
een plaatsvervangend-secretaris en een plaatsvervangend

.-

penningmeester.-----------------------------------------,-van meerdere funktionariskan
Eén
plaatsvervanger

persoon

sen

3. Elk

zijn.--------------------------------------------------volgens eel
tr~~en tenminste twee bestuursleden ~f

jaar
doorhet bestuur

4.

te stellen rooster, met d~en verstande
de vakature niet
dat geen aftreden plaats vindt, zolang in
is voorzien.------------------------~---------------------De aftredende/2ftredenden is/zijn terstond herkiesbaari -wie in een tussentijdse vakature wordt benoemd neemt op -het cooster de plaats in van zijn voorgangec. -----------I1et bestuurslidmaatschap eindigt voorts: ---7------------van de ~ereni--a. door het eindigen van het lidmaatschap
op

ging. ------------------------------------------------b. doordat het lid schriftelijk bedankt voor het bestuurs-

---------------------------------~------Indien het bestuur niet volledig is, vormen de in funktie
zijnden het bestllur. ------------------------------------6. Tussentijdse vakatures dienen zo spoedig mogelijk te wor-lidmaatschap.

5.

den

vervuld.

----------~-----------------------~------------------------------

___________________________BEVOEGDHEDEN

----------------------------------------~--------ledenvergadering kan besluiten nemen die door het be--stuur òienen te worden uitgevoerd. ----------------------1
en
Het bestuur bepaalt met inachtneming van het, in lid
bevoegdhet
en
heeft
aIle
bel~id
het
het hierna bepaalde,
heden die in de statuten niet aan anderen zijn toegekend.
Het bestuur is bevoegd bepaalde onderdelen van zijn taak te
doen ui tvoeren door een of meer korrmissies die door het æstuur -of de ledenvergadering "~orden benoemd.--------------------Het bestuur is, mits met ~oedkeuring van de leòenvergade-cing, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het
kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het
zich als
sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging
zich
voor eel
medeschuldenaar
verbindt,
borg of hoofdelijk
een
voor
zekerheidstelling
of
zich
tot
maakt,
derde sterk
derde
schuld van een
verbindt. -------------------------Op het ontbreken .van deze goedkeuring
kan door en tegen -'
derden beroep worden gedaan. ----------------------------.
Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring Vé\n de ledenvergadering voor besluiten tOtl ---------------------------in gebrllik of
a. het huren, verhllren en op andere wijze
genot verkrijgen en geven van onroecende goederen. --b. het voeren en het beëindigen van rechtsgecìingen, met
uitzondering van het in rechten inkassecen van vorde-en het
ringer., het nemen van konservatoire maatregelen
optreden in Korte gedingen. -------------------------het beslechten van C)escbillen aan --c. het opdragen van
e~
het aangaan van dadingen en kompcomis
scheidslieden

Artikel 8.
1.

De

-

2.

3.
4.

-

-

5.

-

-

sen. ------------------------------------------------d. het aangaan van kredictovereenkomsten met bankinstel-lingen. ---------------------------------------------het
aangaan van geldleningen, daarin niet begrepen het
e.
opnemen van gelden bij de bankier der vereniging binnE
de grenzen van het met goedkeuring vastgestelde kre-~-

I

.

'

diet.

------------------------------------------------

het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
--het
onderwerr
waarvan
handelingen
in
het
algemeen
aIle
g.
bE
of de waarde een bij het huishoudelijk reglement te
palen bedrag te boven gaat. ----~--------------------Op het ontbreken van deze goedkeuring
kan, door en tegen
derden geen beroep worden gedaan. -----------------------

f.

-

----------------------VERTEGENWOORDIGING

-------------------

8
------------------------------------------------lid 4 bepaa
,Onverminderd het in de laatste zin van artikel

Artikel

9.

de, wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd
door twee gezamenlijk handelende æstuursleden. De bestuursleden kliI
nen zich door een schriftelijl<

'-

gevolrnachtigde

dæn vertegenwoordigen.

____--------------------VERENIGINGSJAAR
-------------------Artikel 10. ----~------------------------------------~-----is gelijk aan het kalenderjaar. -----Het verenigingsjaar
-------------------------VERGADERINGEN
--------------------Artikel 11. -----------------------------------------------De jaarlijkse
ledenvergadering heeft plaats binnen vijf--In deze vergadè""na afloop van het verenigingsjaar.
i:l~anden
in het bestUUl
die
ontstaan
ring ~0rdt voorzien in vakatures
en WÖl
bestuur
het
van
leden
door het periodiek aftreden van
evenùis
den de jaarrekening en het jaarverslag vastgesteld,
de begroting voor het lopende verenigingsjaar. ------------Artikel 12. -----------------------------------------------1. Behalve de in artikel 11 vermelde jaarvergadering, die --

wordt gekonvoceerd door of namens het bestuur, worden ledenvergaderingen gehouden: -------------------~--------------~-;-11
a. indien het bestuur zulkg wenselijk oordeelt.
b: indien tenminste een/tiende gedeelte van het aantal
den of, zo di~ minder is, tien leden dit schriftelijk
en onder nauwkeurige opgaaE van de te behanòelen ondeJ
werpen aan het bestuur verzoeken.
-------------------1 sub b
bedoelde verzoek
2. Indien het bestuur aan het lid
de vergadering bil
dat
zodanig
geen gevolg heeft gegeven,
de
leden"gehouden kal
na'
het verzoek van
nen òertig dagen
de
oproeplng doen. ---worden, kunnen de verzoekers zelf
-

Artikel 13.
1.

De

-----------------------------------------------'
tot de ledenvergadering geschiedt 9ch~ifte--

oproeping

aðn d~ adressen zoals òeze bekend zijn \lit het leòe
register (eventueel door mededeling in een van de vereni.

lijk

orgaan). --------------------------------Bij de oproeping worden de te behùndelen onderwerpen ver.

ging uitgaand
2.

meld.
3.

De

-------------------------------------------------van oproeping bedraagt tenminste zeven òùgen,

termijn

I
,

die van op~oeping
4.

De

en

ledenve~gaderingen

die

niet meegerekend.
gepresidee~d door de voorzit-

van ve~gade~ing

worden

ter van het bestuur of, bij diens ontstentenis of afwezigmet dien verstande, dat -heid door zijn plaatsve~vanger,
ook
diens ontstentenis of afwezigheid
voor het geval van
in
haar leiding voorziet. ------~---~,
de vergadering zelf
de
De notulen van
ledenvergaderingen worden gehauden door
de
of namens
sekretaris van het bestuur of, bij diens ontstentenis of afwezigheid door zijn plaatsvervanger, of, -voor het geval van oak diens ontstentenis of afwezigheid,
doOr een door de voorzitter der vergqdering aan te wijze~
-

5.
~.

---------------------------------------------Elk lid heeft één stem. --------------------------------Ieder lid kan zich door een ander schriftelijk gevolmach-tigd lid doen vertegenwoordigen. Bestuursleden kunnen zic
niet door een gevolmachtigde laten vertegenwoo~digen.Zij
kunnen niet als gevolmachtigde fungeren. Geen lid kan mee
als gevolmac:h tigèe ver teg enwoord ig en.
rlan Efén ander 1 id
aanwezige.

6.
7.

-

Artikel

------------------------------------------------

14.
Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee 0
meer leden dit 'wenselijk acht/achten, met dien verst;.ande
een vergadering moet worden
dat telkenjare voor één J1Iei
de
jaarrekening betreffende het afgelope
gehouàen, waarin
verenigingsjaar en het jaarverslag betreffende dat jaar
&an de orde komen en de begroting vaor het lope~de jaar.
1
2. Hetgeen in artikel 13 leden
tot en met 5 is bepaald VOOI
de ledenvergaderingen geldt ook voor de bestuursv~rgade--ringen met dien verstande, dat de. termijn van oproeping it
plaats van zeven dagen vier dagen is en in spoedeisende ge
vallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, twee da-

1.

-

3.

gen.-----------------------------------------------------Elk lid van het bestuur heeft recht tot het uitbrengen val

één stem.

Het bestuur-------------------------------------~---------.
kan rechtsgeldige besluiten nemen ook al is -niet voldaan aan het hiervoor in lid 2 bepaalde, indien -aIle bestuursleden aanwezig 'zijn en niemand zich verzet.
5. ßesluitvorming d09r het bestuur kan ook op andere wijze -geschieden dan door het houden van een vergadering, met -dien verstande dat geen besluit zal worden geacht te zijn
genomen indien niet aIle leden van het bestuur zich -----schriftelijk, waarin telegrafisch en per telex is begre--pen, voor het voorstel hebben uitgesproken_ -~-----------Zodanige besluite~ worden aan de notulen toegevoegd. ----Artikel 15. ------------------------------------------------l~ AIle besluiten, zo~el van de ledenvergadering
als van hat
bestuur word~n, Voorzover in deze statuten niet anders is
bepaald, genomen !not volstrokte meerderhein der geldig uit
brachte stemmen.------------------------------------------Over
zaken wordt mandeling gestemd, tenzij tenm1nste een(
.2.
tiende der ter vergadering aanwezige stemgerechtigde leden
schr iftelijke stemming ver langt, in welk geval schr ifte lijk
zal worden gestemd. Over personen wordt schriftelijk gestem
met dien verstande dat benoeming van personen ook bij acclil
matie kan plaatsvinden indien niemand z~ch daartegen verzet. Of een stemming personen of zaken betreft wordt uitge
maakt door de voorzitter der vergadering.----------------4.

-

3.

Bij staking

van

stemmen

zaken

over

wordt het voorstel ge--

acht te zijn verworpen. ---------------------------------lnd ien bi j stemm ing over pe rsonen bi jeers te stemm ing nie-,
heeEt. her--mand de volstrekte mee~~erheid heeft behaal~,
de
die
meeste --twee
die
personen
stemming plaats tussen
hebben
zich
op
verenigd.
stemmen
Hij die alsdan de meeste stemmen op zich verenigt is gekozen. lndien bij deze herstemming de stemlllen staken, be- -slist het lot. -------------------~----------------~-----lndien, en voorzover, doordat twee of meer personen een -gelijk aantal stemmen op zich verenigen, niet vast mocht
staan welke personen voor herstemming in aanmerking komen,
zal bij een stemming tussen hen die eenzelUle aantal stem~en op zich verenigden, met volstrekte meerderheid van -~stemmen worden uitgemaakt wie van hen voor de herstemming
in aanmerking komt of komen. ------------~--~---~--------lndien en voorzover bij deze tussenstemming, doordat we--derom twee of meet" personen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, niet het vereiste aantal personen voor de her---ste~ning is aangewezen, zal tussen hen op wie dat gelijk
aantal stemmen is uitgebracht, het lot beslissen. -------5. Blanko s temmen en ong eld ige s temmen, ter beoorà el i.ng van
de voorzitter der desbetreffende
vergadering, worden ge--acht niet te zJjn uitgebracht. ---------------------------

4.

----------------------

,

.

-

-

-

---------------------------BEGROTING
Artikel

----------------~-------

16. ------------------------------------------------1. De penningmeester is gehouden jaarlijks voor een april een
begroting voor het lopende verenigingsjaar op te stellen
en aan ieder der leden van het bestuur een afschrift van
het ontwerp toe te zenà~n. ------------------------------2. De ontwerp-begroting dient te worden behande1à en' te \ýop-te houden jaarverga-~
òen vastgesteld in de voor een mei
~

~

dering van het bestuur. ---------------------------------De vastgestelde ontwerp-begroting dient te worden behan--deld en de begroting dient te worden vastgesteld in de --voor een junite houòen ledenvergadering. ----------------1. ~ijkt de vastgestelde begroting af v~n de vastgestelde --òan dient de penningmeester obinnen een
òntwerp-begroting,
3.

week na de

ledenvergadering' een afschrift

van

de

vastge---

stelde begroting aan ieder der leden van het bestuur toe
te zenden. _____J_________________________________________

.-------------------REKENING

EN

VERANTWOORDING

-

---------------

.\rtike1 17.
-------~----------------------------------------1.
De penningmeester is gehouden jaarlijks
voor een april een
jaarrekening op te stellen en aan ieàer de~ leden van het
2.
3.

bestuur een afschrift daarvan toe te zenden. ------------De rekening dient- te worden behandeld en in ontwerp te
--lIIei
worcìen vastgesteld in de vaor een
te houden jaarvergactering van het bestuur. -------------------------------De jaarrekening dient te worden gekontroleerd
dooreen --telkenjare voor het volgende jaar doo~ cìe ledenvcrgadering
lIit de leden te benoemen kcnlllissie van tel1lninste twee personen en
na deze kontrole te

worden behanàeld en te WOLden vastgesteld
Juni
In deze --de
te houcìen ledenvergadering.
in
voor een
de
kommissle
vo~enbedoelde
verslag uit
vergadering client
te brengen van haar bevindingen.
Wijkt de vastgestelcle rekening af van het ontwerp, dan
dicnt de penningmeester hinnen cen week na de vaststelling
van de jaarrekening een aEschriEt te zenden aan iedcr dee
-

4.

-------------------------

---

leden van het bestuur.
5.

meestec

tot décharge,

~en betreffende
.L

Artikel
2.

De

behoudens

vermeldingen.

de

_----------------..:..------J
.1.

---------------------------------de

jaarrekening
voorbehoud, van
vaststellin0' zonder
de penningvermelde
betreft,
het
daarin
wat
strekt, voor
De

AARVERS LAG

later blijkende onjuisthe

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------gehouden jaarl ijks voot" een april een

18.

sekretaris is

jaarverslag op te stellen.
1

-

-,...

------------------------------

en 2 van artikel 17 is bepaald
Ai hetgeen in de leden
'het jaarverslag, met
voor de jaarrekening geldt ook voor
is
van penningmeester, -dien verstande, dat waar sprake
moet wot"den gelezen sekretaris.
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19. -----------------------------------------------ledenvergadering zal een huishoudelijk reglementdievast-in
bepalingen bevatten
stellen. Dit reglement mag geen
huishoudelijkhet
van
Wijziging
strijd zijn met de statuten.
de
als hierna in artikel 20 is
wijze
op
reglement geschiedt
verstande dat een no
bepaald voor statutenwijziging, met dien
tariële akte niet is vereist.-------------------------------ALGEMENE BEPALINGEN -------WIJZIGING STATUTEN, ONTBINDING,
Artikel 20. -----------------------------------------~-----.
wijziging det" stat!
1. De ledenvergadering kan besluiten tot mits
met een meerdel
tot ontbindin0,
ten, respektievelijktwee/nerde
der uitgebrachte stemm en it
heid van tenminste
der lenen -.
een vergadering waarin tenminste drie/vierde

Artikel
De

-

-

-------------------------------------------.
een vergadering waarin zal worden

aanwezig is.
Bij de oproeping

tot

b,

de voor~f

tekst
dient
sloten tot statutenwijziging
stelde wijziging te worden vermeld,---------------------een voorstel tot. wijziging
2. Is in een vergadering waarin
worden genomen, hi
der statuten, casu guo onthinding, zaldan wordt binnen nevereiste aantal leden niet aanwezig,
dan veertien dagen na de
gentig dagen, doch niet eeeSer gehouden,
waarin een beslu
eerste een tweede vergadering het aantal aanwezige leden,
de

van

'

.

.

kan wornen genomén, 1 ongeacht
e 1d e
m

3.

its
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t

e

in

1 i d

be (10
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h

e

i d

van s t e
hebben,

mm

-

en.
dat de

niet tot gevolg
de verbintenisse,
leden aansprakelijk worden gesteld vooe
de verplichtingen' van de led
van de vereniging en/of dat
Een

statutenwijziging

Een

mag

vereniging woeden verzwaard. -------------te wor
statutenwijzicjing dient in een notariële akte

tegenover
4.

d

de

den vastge1egd. -~-----~-------------------------------At"tikel 21. ----------------------------------------------de 1ikwidntie door het
1. Ingeval van ontbinding geschiedt
anders besluit. ---bestuur, tenzij de ledenvet"gadet"ing
van kracht.
mogclijk
2. De statuten blijven voorzover wordt aangewcnd vooe ----een
3. Een cventueel likwidatiesaldo
te bepalen doel, zovecl mogclij
doot" de ledenvergadeeing
-

i

n

t
over. c ens

Artikel
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22.--------------------------------------------------.
is bevoegd in bijzondere gevallen ook anderen dan

Het bestuur

leden

e

en begunstigers

aan

aktiviteiten der vereniging te

doen deelnemen.--

23.-------------------------------------------------- de
In gevallen waarin niet bij of krachtens de statuten, hct -wet of het huishoudelijk reglement is vOOl:"zien, beslist

Artikel

-

~

bestuur.

---------------------------------------------------tenslotte dat het bestuur der veren

verklaarden
bestaat
uit hen komparanten,
thans
ging

~e komparanten

voIgt zijn

de

waarbij

functies al

verdeeld:------------------------------------------

komparant de Haan: voorzitter-----------------------------komparant Sluiman: secretaris-----------------------------komparant Houtkruyer: penningmeester----------------------komparant Weisbeek: plaatsvervangend voorzitter/secretarispenningmeester-------komparant Hoekstra: plaatsvervangend
mij
bekend.-------------------------De komparanten zijn aan
is verleden te Stadskanaal o~
opgemaakt,
minuut
in
Deze akte,
de datum in het hoofd dezer akte vermeId.-------------------deze akte aan de verNa zakelijke opgave van de inhoud van
verklaard van de inhoL
schenen personen, hebben deze eenparig en op
volledige voorlevan deze akte te hebben kennisgenomen
zing daarvan geen prijs te stellen.--------------------------door de
Vervolgens is deze akte, na beperkte vooriezing,
komparanten en mij ondertekend.-----------------------:------de
de
de
de
de
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We'
.1.S b ee k
K.L. de Haan, K. Sluiman, B~ Houtkruyer
L. Hoekstra, Joh. Dijkstra.-----------------------------------
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