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Heden, drie oktober negentienhonderd zes en
tig verschenen voor mij, Mr. Johannes .Petrus

De comparanten verklaarden bij deze akte
richten de vereniging fennisclub America en

nius lríi1bers, notaris ter standplaats Horst:
l-. de heer ÀNTOON JAN BEREHÀ DERIX, directeur,
geboren te Horst op zeventien december negentien-
honderdzevenenvi j fti-g (Nederlands Ri jbewi j s num-
mer: 019026652), wonende Hoebertweg 4b te 5966 ND

America, gemeente Horst en zonder huwelijksvoor-
waarden gehuwd met mevrouw Gerdina Elisabeth Jo-
hanna Weijs;
2. de heer THEODoR PETER LEoNÀRD JoosTEN, muzi-
kant, geboren te Horst op veertien maart negen-
tienhonderdzesenzestig (Nederlands Rijbewijs num-
mer: 3Ol-9 587472) t wonende Caeciliahof 1-3 te 5966
PB America, gemeente Horst, ongehuwd.

negen-
Anto-

op te
daar-

voor vast te stellen de navolgende -----
STÀTUTEN
Artikel 1.
NAAM I ZETEL' DOEL EN DUUR
De vereniging draagt de naam: IITENNÏgCLUB ÀMERI-
CÀtt , af gekort : rrT. C. AMERICATT
Artikel 2.
Zi) heeft haar zetel te America, gemeente Horst. --
Àrtikel 3.
1. De vereniging heeft ten doel- het beoefenen,
doen beoefenen en bevorderen van de tennissport. --
2. Van het doel- is uitgesloten het doen beoefenen
en bevorderen van de beroepstennissport
3. De vereniging tracht het doel- te bereiken door:
a. wedstrijden te doen houden
b. oefening van de leden te verzorgen t -7----
c. evenementen op het gebied van de tennissport te
organiseren,
d. de nodige accommodatie aan te (doen) brengen en
in stand te houden,
e. het nemen van a1le maatregelen welke kunnen
leiden tot heL verhogen 'van het spelpeil in de
vereniging,
f. door a1le andere geoorlqofde middelen
Artikel 4. -.-'="ï----
LIDMAÀTSCHAP - RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
1.. De vereniging kent de volgende categorieën
l-eden: ------
a. seniorleden,
b. juniorleden,
c. ereleden,
d. begunstigers.
2. Het bestuur
en adressen van

houdt
alle

een Register waarin
l"eden z:-ln opgenomen.

Artikel 5.

de namen



of beoefend hebben.
2. Juniorleden van de vereniging kunnen zí1n na-tuurlijke personen die op de eàrste januaii vanhet verenigingsjaar de zeventienjarige teeftijdnog niet hebben bereikt en de tennissport actiót
beoefenen of beoefend hebben
3. Ereleden zrln zq die zich op bijzondere, eer-voIle wijze jegens de vereniging íerdienstelijk
hebben gemaakt. Zi) hebben dezelfde rechten enverplichtingen als in de wet en deze statuten aanseniorleden ziln toegekend en opgelegd, met in-
achtnemin.q van het bepaalde in artit<et -S .f ia 2.4. Begunstigers ziln zi) die in de vereniging qeenspeelrecht hebben,. doch zicln bereld hebben ver-kl-aard de vereniging qeldetijk of anderszins te
steunen
5. Juniorreden en begunstiqers hebben dezerfderechten en verplichtingen als in de wet en dezestatuten aan senj.orleden ziln toegekend en opge-Iegd, met dien verstande dat zi) geen stemrechthebben, niet tot bestuurslid kunnón worden be-
noemd, noch de
artikel 16 lid 4

bevoegdheid hebben a1s bedoeld in
Artikel 6.

1. Seniorleden van de vereniging kunnen ziln na-tuurlijke personen die op de eerste januaii vanhet verenigingsjaar de 2eventienjarig'e leeftijd
hebben bereikt en de tennissport actiet beoefenàn

1- Het bestuur beslist omtrent de toelating vanseniorleden, juniorleden en begunstigers. Aanmel-ding als lid van de vereniginq geschíedt door hetindienen bi j de secretari-s varr een ingevurd enondertekend aanmeldingsformulier, zoals nad.erbepaald in het huishoudelijk reglement. Bij aan-melding v3l juniorleden is mede-ondertekenin! doorde wettelijke vertegenwoordiger verplicht. --------2. Bij niet-toelating tot Iid kàn de algemenevergadering alsnog tot toelating besLuiten.
3 - Het erel-idmaatschap wordt verkregen door een opvoordracht van het bestuur door de ledenvergade--ring genomen besluit met een meerderhei-d van ten-minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
!. -Zi) die op de zwarte tijst van de KoninklijkeNederlandse Lawn Tennis Bond (hi-erna verder tenoemen: de KNLTB) voorkomen, of door het bestuurvan de KNLTB ziln geschorst kunnen geen lid vande vereniging ziln
Artikel 7.
1. Het lidmaatschap eindigt: ------a. door de dood van het 1id,b. door opzegging door het l-id,c. 9".o. opzegging namens de verenlging. Deze kangeschieden wanneer een rid heeft opgenoiraen aan devereisten voor het l-idntaatschap, uij de statutengesteld, te voldoen, wanneer hij zijn verplichtin_gen jegens de vereniging niet nat<oít, alsook wan_neer rederijkerwijs van de vereniging niet kanworden gevergd het lidmaatschap te 1atén voortdu-ren.
d' door ontzetting. Deze kan af reen word.en uitge-
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- tweede

sproken, wanneer een lid in strijd met de statu-
ten, reglementen of bes1uiten der vereniging han-
delt, of de vereniging op onredelijke wilze bena-
deelt
2. opzegging namens de vereniging geschiedt door
het bestuur
3. opzegging van het lidmaatschap door het lid of
door de vereniging kan slechts geschieden tegen
het einde van het verenigingsjaar en met inachtne-
ming van een termijn van vier weken. Echter kan
het 1i-dmaatschap onmiddellijk worden beëindigd,
indien van de verenigi-ng of van het lid redeli j -
kerwijs niet kan worden verlangd het tidmaatschap
te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het
vorige 1id doet het lidmaatschap eindigen op het
vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum
waartegen was opgezegd
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zl)n
lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen
van de leden van geldelijke aard za)n verzwaard,
te zijnen opzichte uit te sluiten
6. Ontzetting uit het lidmaatschap qeschiedt door
het bestuur.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaat-
schap door de vereniging op grond van het feit dat
redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden
gevergd het lidmaatschap te laten voortduren, en
van een besluit tot ontzetting uit het lidmaat-
schap staat de betrokkene binnen een maancl na
ontvangst van de kennisgeving van het besluit
beroep open op de algemenà vergaderj-ng. ËIi j wordt
daartoe ten spoedigste schriftelijk van het be-
sluit met opgave van redenen in kennis gesteld.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep
is het lid geschorst7-'B. Wanneer het lidmaats
verenigingsjaar eindigt,
jaarlijkse bijdrage voor

chap in de loop van het
blijft desniettemin de

het geheel verschuldigd. -
Artikel B.
1,. Leden die handelen in strijd met de statuten of
reglementen van de vereniging, of die. zícht niet
gedragen naar de besluiten van de Algemene Verga-
dering of naar besluiten die het bestuur krachtens
de statuten of in opdracht van de Algemene Verga-
deri-ng genomen freelt, kunnen door het bestuur
worden geschorst voor maximaal zes maanden. Bfj
een schorsing voor een langere periode dient het
bestuur aan de Algemene Vergadering een voorstel
te doen tot ontzetting uit het lidmaatschap
2. Geschorste ]eden zijn verstoken van alle rech-
ten welke uit het lidmaatschap voortvloeien, doch
behouden het recht om op de Algemene Vergadering,
waar hun schorsing en/of voorgestelde on't.zetting
vrordt behandeld, aan de beraadslaginEen deel te
nemen
3. Schorsing door de KNLTB kan schorsing al,s lid
van de vereniging met z:-c,n mee brengen.
Artikel 9.
1. De senior- en juniorl_eden zijn gehouden tot het
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betalen van een jaarlijkse bijdrage (contributie)
die door de Algemene Vergadering jaarlijks zal-
worden vastgesteld. Zí) kunnen daartoe in catego-
rieën worden ingedeeld, die een verschillende
bijdrage betalen.
2. Ereleden zrln vrijgesteld van de verplichting
tot betaling van contributie. Het bestuur is be-
voegd i-n bijzondere gevallen gehele of gedeelte-
lijke ontheffing van de verplichting tot betaling
van contributie en/of entreegeld te verlenen.
3. De Algemene Vergadering kan bepalen, dat nieuw
toegetreden leden ereleden en begunstiqers daar-
onder niet begrepen een entreegeld moeten beta-
1en.
4. De leden die aan de activiteiten van de vereni-
glng deelnemen zijn gehouden zich te onderwerpen
aan de statuten en huishoudelijk Reglement van de
vereniging. Indien de leden deelnemen aan wedstij-
den georganiseerd onder auspiciën van de KNLTB,
onderwerpen de leden z,.cLr tevens aan de reglemen-
ten van de KNLTBT'het bestuur is bevoegd in dat
geval aan de betreffende sportbond a1le gevraagde
inlichtingen omtrent leden te verschaffen
5. Naast de hier bedoelde contributie betalen de
senior- en juniorleden, voor zover vereist, de
KNlTB-contributie, welke door de verenigingr in dat
betreffende geval aan de KNLTB wordt afgedragen.
Artikel l-0.
Behalve de overige rechten die aan juniorleden,
ereleden en begunstigers bij of krachtens deze
statuten worden toegekend, hebben zi) het recht de
door de vereniging georganiseerd.e wedstrijden,
oefeningen en andere evenementen bij te wonen
Artikel l-l-.
BESTUUR
l-. Het bestuur bestaat uit ten minste drie perso-
nen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door
de algemene vergadering.
2. De bestuurders worden door de algemene verqade-
ring uit de leden der vereniging benoemd, met dien
verstande, dat de voorzitter door de algemene
vergadering kan worden benoemd buiten de leden.
Het bestuur wi- j st uit ziln midden een secretar j-s
en een penningmeester aan. De voorzitter wordt
steeds aIs zodanig door de algemene vergadering
benoemd
Artikel 12.
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een be-
paalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de
algemene vergadering worden ontslagen of ge-
schorst. Een schorsing die niet binnen drie maan-
den wordt gevolgd door een besluit tot ontslag,
eindigt door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na
ziln benoeming af, volgens een door het bestuur op
te maken rooster van aftreden. De aftredende isslechts eenmaal herkiesbaar. Wie in een tussen-
tijdse vacature vrordt benoemd, neemt op het roos-ter de plaats van zt)n voorganger in.
3. Het bestuurslj_dmaatschap eindigt voorts door

\,
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het eindigen
ging, ëD door

- derde

van het lidmaatschap van de vereni-
bedanken

Arti-kel 14.
BESTUURSFUNCTÏES BESLUITVORMING BESTUUR

l-. Behoudens de beperkinqen volgens de statuten is
het bestuur belast met hàt besturen van de vereni-
gang
,. Índien het aantal bestuursleden beneden
gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is
verplicht zo spoedig mogelijk een algemene
dering te beleggen, waarin de voorziening
open plaats(en) aan de orde komt-
3. Het bestuur is bevoegd onder
Iijkheid bepaalde onderdelen van
uitvoeren door kommissies, dj-e

vijf is
echter
verga-
in de

ziln verantwoorde-
zt)n taak te doen
door het bestuur

worden benoemd
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de
a'lgemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van
ovóreenkomsten tot het kopen, vervreemden of be-
zwaren van regi-stergoederen, het sluiten van over-
eenkomsten waàrbij à" vereniging z:-cln als borg of
hoofdelijk rnedeschuldenaar verbindt, zrc}:r voor een
derde sCerk maakt of z1g5 tot zekerheidsstelling
voor een schuld van een derde verbindt' op het
ontbreken van deze goedkeuring kan door of tegen
derden beroep worden gedaan
5. Het bestuur alsmede de voorzitter met een ander
bestuurslid gezamenlijk z;-)n bevoegd de vereniging
te vertegenwoordigen
Voor het beschj-kkLn over bank- en girosaldo j-s de
handtekening van de pennj-ngmeester voldoende'
Arti.kel 15.
JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDTNG -_----
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot
en met éénendertig december
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoe-
stand van de vereniging zodanige aantekeningen te
houden, dat daaruit te a1len tijde haar rechten en
verplichtingen kunnen worden gekend
3. Het bestuur brengt op een- algemene vergadering
binnen drie maanden na afloop van het verenigings-
jaar, behoudens verlenging van deze termiJn. door
à" algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en
doet, onder overJ-egging van een bal-ans en een
staat van baten en lasten, rekening en verantwoor-
ding over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd
bestuur. Na íerloop van de termijn kan ieder Iid
deze rekening en vèrantwoording in rechte van het
bestuur vorderen
4. De Algemene Vergadering benoemt jaarlij)<s uit
de leden een kommissie van tenminste twee personen
die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze
kommíssie onderzóekt de rekening en verantrvoording
van het bestuur en brengt aan de algemene vergade-
ring verslag uit van haar bevindingen-
5. ïereist het onderzoek, bedoeld in het vorige
1id, bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de
kommissÍe van onderzoek zich door een deskundige
l-aten bi j staan. F{et bestuur is verplicht aan de
kommissie alle door haar gewenste inlichtingen te
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verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden
te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden
van de vereniging te geven
6. De last van de kommi-ssie kan te a1len ti jde
door de algemene vergadering worden herroepen,
doch slechts door benoeming van een andere kommis-
sie.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld
in de l-eden 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.
Artikel 16.
ALGEMENE VERGADERING _---
1. Aan de al-gemene vergadering komen in de verenj--
qing a1le bevoegdheden toe die niet door de wet of
de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Andere algemene vergaderi-ngen worden gehouden
zo dikwills het bestuur dit wenselijk oordeelt
3. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek
van tenminste een zodanig aantaf leden als bevoegd
is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der
stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een
algemene vergadering op een termijn van niet lan-
ger dan vier weken. ïndien aan het verzoek niet
bi-nnen veertien dagen gevolg wordt gegeven, kunnen
de verzoekers zel-f tot die bijeenroeping overgaan
door oproeping overeenkomstig artikel 2O van de
statuten of bij advertentie in tenminste één ter
plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel
gelezen dag- of weekblad
Artikel 17.
TOEGANG EN STEMRECHT ------
l-. Toegang tot de algemene vergTadering hebben alle
leden van de vereniging. Geen toegang hebben ge-
schorste leden en geschorste bestuursl-eden, behou-
dens het bepaalde in artikel 8 Iid 2.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 be-
doelde personen beslist de algemene vergadering. --
3. ïeder seniorlid en erelid van de vereniqing,
dat nj-et geschorst is, heeft één stem
4. Een Iid kan zL)n stem door een schriftelijk
daartoe gemachtigd ander 1id uitbrenqen, met dien
verstande dat een }id slechts als gemachtigde van
én ander lid kan optreden
tikel 18.

OORZITTERSCHAP - NOTULEN ------
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de
voorzitter van de vereniging of diens plaatsver-
vanger. ontbreken de voorzitter en diens plaats-
vervanger dan treedt een ander door het bestuur
aan te wijzen bestuurslid a1s voorzitter op. Wordt
ook op deze wi- j ze niet in het voorzitterschap
voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zel-

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden
door de secretaris of een ander door de voorzitter
daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt die
door de voorzitter en de notulist worden vastqe-
steld en ondertekend. ZL) die de vergadering bij-
eenroepen kunnen een notarieel procesverbaal van
het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de
notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis

i
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- vierde

van de leden gebracht
rtikel L9.

BESLUINORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

1. Het ter algemene vergadering uitgespr"It-1^:?::
deel van de íoorritter, dat door de vergaderrng
;;;- uesruit i= 

-;;;"*"., is beslissend' Hetzerfde
gErl vsÈru! 7-__-___--- 1--.: !

geldt voor de inhoud van een genomen Desrurr'-'
voorzover gestemd werd over een niet-scnriftelijk
vastgelegd voorstel. -----.---
2. Wórdt- echter onmiddellijk na het uitsprek"l. "?1à.'"Ïi*i"I"Ë"i=.;^ ï;à-i"àààra oordeer de juisrheid
aarvan betwist,- à;; vindt een nieuwe stemming

pJ-aats, wanneer de meerderheid van de vergadering
of , indien a" 

-ooi=pronkelijke stemming 
-lt^*^l::::iàifio-ài"="Àrirterijx s"=órri"dde, een stemserech-

.r;;É ...,r"zige ai-t- vérrangt ' óoor 1::" ^:i::y:stémming v"rrJl-1".t de rechtàgevolgen van de oor-
spronkelijke stemming
3. Voorzover de wei of de statuten niet anders
Éepaten worden alle besluiten van de algemene
veigaaering genomen met 'volstrekte meerderheid der
uitgebrachte stemmen
4. Blanco stemmen worden geacht niet te Zt)n uit-
gebracht
É. 

- 
r"oi-"" bi j verkiezing van personen nj-emand de

volstrekte meLrderheid deeft verkregen' heeft een

trààd" stemming plaats, of i-ngeval van een binden-
de voordracht:"eèn tweede stemming tussen de voor-
gedragen Xanaiaaien. neef! alsdan wederom ":,:i:::
ó" vólstrekte meerderheid verkregen,
herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon 9?
volstre]<te meerderheid heeft verkregen, hetzij
tussen twee personen is gestemd en de stemmen

=iix".,. Bij gLmelde hersteímingen (waaronder niet
is begrepen de tweede stemming) wordt telkens
gestemd tussen de personen op wie -bii de vooraf*
ó;;;à; stemming is'gestemd, àvenwer met uitzonde*
ring van de persoon op wie bfj die voorafgaande
stemming het geringste aantal stemmen is uitge-
[i""rri. - r= bii die voorafgaande stemming het ge-
ringste aantal stemen op meer dan één persoon
uitgebracht, dan wordt . Fil loting "t-t?-"-1i*i^::,i"-.r.r, die personen bf j àe nieuwe stemming geel
stemmen meer' k.rr,.,"., woiden uitgebracht ' Ingeval
bij een stemming tussen .twee personen de stemmen

=iir."., beslist Éet lot wie van beiden is gekozen-'
6. Indien de stemmen staken over een voorstel'
niet rakende verkiezing van personen, dan is het
verworpen.
7. A11e stemmingen geschieden mondeling, tenzij 9:
voorzitter een Écnrírt"rijke stemming gewenst acht
of één der =t"*óàià"f,tiqAó., zulks vóór de stemming

r,.iii"iitr.é stemming geschiedt bii
l -- ^- L.l -l;;;àilt;"o" "óà=r;t;;-'u'i"ii 

"'.. sósr[itv"'*T1. !1]
axÉtamatie iJ mogelijk, teízi1 een stemgerechtigde

8. Een eenstemmig Éesluit ï.. alle ieden, ook.aI
)r:i J"r" niet ,-" vergadering bijeen, tteeft, mits
*"É voorkennis van rrét bestuur, dezelf de kr:acht
als eetr besluit van de algemene ver:gadering'
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Artikel 20.
BUÈSNNOEPING ALGEMENE VERGADERÏNG ----
l-. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen
door het bestuur. De oproeping geschiedt door een
advertentie in ten minite één ter plaatse waar de
vàreniqinq is gevestigd veelgelezen blad en/of
door eLn -medeaeÍing op het in het vereniginlrsge-
È"r, aanwezige meaéaetingenbord' De termijn voor
à" oproeping bedraagt tenminste zeven daqen, be-
houddns het bepaà}de in artikel 2L lid 1"
i. Bij de oproLping kunnen de te behandelen onder-
werp"í wordèn vermefA, onverrninderd het bepaalde
j-n het volgende artikel

g. Zolang in een algemene vergaderi-ng alle leden
à.nr"rig of .r"it"g.tíoordigd zL1n, kunnen geldige
besluitón worden genomen, mits met algemene stern-
menromtrentalleaandeordekomendeonderwerP€D'
dus mede een voorstel tot statutenwijziging of
ontbinding, ook al heeft geen..oproeping plaatsge-
had of is'enig ander voorschrift omtrent het op-
roepen en houden van vergaderingen of een daarmee
verÈand houdende formaliteit niet in acht ,enomen.

Artikel 21-. ------i-
STATUTENWIJZIGING ------
1.. ïn de statuten van de verenigi-ng kan geen ver-
andering worden gebracht dan door een besluit van
een algemene veígadering, waartoe tenminste vier
weken tevoren is opgeroepen met de mededelirrg dat
aldaar w:-)zigi-ng van de statuten zal worden Y(rcr-
ge-ste1d, Éefróuaóns het bepaalde in artikel 19 lid
9. i------- --------
2. Zi) die de oproeping tot de algemene versgade-
ring É"r nenanaefinq van een voorstel tot statu-
Là"íi:ziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf
dagen vdór - a" vergaàering een af sctrrift vÍrn dat
voórste1, waarin dó voorgedragen wijziging u(xrrde-
Iijk is opgenomen, op een daartoe geschikte p1aats
voór de leden ter inzage leggen tot na afloop van
de dag waarop de vergadering w9r{t.gehouden
3. neí Uestuit tot àtatutenwijziging behoeft ten-
minste twee/derde van de uitgebrachte strcn, in
;;; vergadering, waarin tenmi-nste twee/deide van
de stemferechtigde 1eden tegenwoordig of vertegten-
woordigó is. ïs niet twee/derde van die leden
i"g"nróordig of vertegenwoordigd dan _wordt binnen
viór weken àaarna een tweede vergadering bijeenge-
roepen en gehouden waarin over het voorstel zoals
dat in de vorige vergadering aan de orde is ge-
weest, ongeacht het aantal tegenwoordige of verte-
genwoordigae leden, kan worden besloten, mits net
óen meerderheid van tenminste twee/derde van de

4. len statutenwijziging treedt. niet in werking
dan nadat van de -stitutenwiiziging een notariëIe
akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de
akte is ieder bestuurslid bevoegd.
Artikel 22.
ONTBINDTNG DER VERENIGING ---_-
1. De vereniging kan worden ontbonden door een
besluit van dà algemene vergadering. Het bepaalde 1



I

- vijfde en

in de l-eden L, 2 t en 3 van het voorgaande artikel

2. Het batig saldo na vereffing vervalt aan dege-
nen die ten tijde van het besluit tot ontbinding
lid waren. ïeder hunner ontvangt een gelijk deel.
Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een
andere bestemming aan het batig sal_do worden gege-
ven.
ArtikeL 23.
HUÏSHOUDELIJK REGLEMENT -_---_
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk
reglement vaststellen
2. Wilziging van het huishoudelijk reglement kan
geschieden bij besLuit van de algemene verqadering
indien dit schriftelijk wordt verzocht door ten
minste een/derde (t/3) gedeelte van de leden der
veren]-g].ng.
3. Het hui-shoudelijk reglement mag niet in strijd
zl)n met de wet, ook waar die geen dwingend recht
bevat, noch met de statuten.
Artikel 24.
SLOTBEPALINGEN

l-aatste /taalr

In alle gevallen waarin de statuten
houdelijk reglement niet voorzien,

of het huis-
beslist het

te hebben

voorzitter i -----
bestuursl id;

bestuur met gewone meerderheid
Artikel 25.
Door aanvaarding van het lidmaatschap verklaart
elk 1id der vereniging dat hij zich ondenverpt aan
deze statuten en alle regelingen die zullen worden
vastgesteld met inachtnemi-ng van deze statuten.
Slot

dat voor de eerste maal zul1en optreden al-s
leden van het bestuur: ------

Na aldus de statuten der vereniging
vastgesteld, verklaarden de comparanten:

* de comparant sub 1 genoemd, a1s* de comparant sub 2 genoemd, als* de heer Marcus Paulus Maria van Hees, gel:oren te
Bussum op vier en twintig juni negentienhonderd
twee en zestig, wonende te 5966 pS America, putwegr

* de heer Godefridus Wifhelmus Maria peek, geboren
te Schiedam op zes april negentienhonderd acht en
veertig, wonende te 5966 Np America, Kerkbosweg
74, aIs bestuurslid; ------* mevrouw Christina Elisabeth Leonarda Haegens,geboren te Horst op negen en twintig septómber
negentienhonderd vijf en zestig, wonende te 5966
TC America, Eghaam 14, als secretaresse; ------- dat de genoemde leden van het bestuur aftreden
in de eerstvolgende algemene verqadering. Zi) ziln
onmiddellijk herkiesbaar.
De comparanten ztJn mij, notaris, bekend en hunidentiteit is d.oor mi j , notaris, aan de hand vande hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten
vastgesteld

r" ;i"""t-.pq.-.*;;;;;.1"d"" * Hffi*#i"
datum in het hoofd van deze akte vermeld
Na zakefijke opgave van de inhoud van cleze akte
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