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Iieden drle naart negentienhonderd vler en negentj-g,
verschenen voor rnij, Mr EGBERT WoUTER GROENVELD, notarr.s ler -----
standplaats Barendrecht:
1, de heer ERIC NÍcO JÀNSSENS. beurs-acceptant, wonende te 2991 K,f

Barendrecht, Kll-pper nunmer 23, volgens zijn verklarlng gebolen
te Rotterdam op nêgentiên januari nêgenÈlenhondêrd vlj! en ----
vljft1q, gehuwd net nêvrouw Cornella Marla van der Heljden; ---

2. nevlouw LOUÍSE MÀRIÀ VÀN ESCH, voorlichter, wonende tê 2992 RC
Barendrecht, HËindelstraat nuruner 14, volgens haar verklaring --
geboren ce Rotteldam op iwee en twlntig apr1l negentienhondêrd
vi j  f  en v iJf t ig,  ongehuwd;

ten deze handelende 1n hun hoedanlgheld van respectieveLilk voor--
zitter en sekletaris van de slatutair te Barendrecht gevestigde --
verenlglng BÀDMINIoNVERENIGING'THE FLYING SHUTTLE" (lngeschreven
1n het verenj.gingenreglsteÍ, gehouden door dê Kame! van Koophande!
en Fabrieken te Roterdan, onder nunner V 342359) en alszodanlg ---
genelde verenlglng ten deze recht.sgefdlg vertegenwoordlgende; ----
dê kornparanten, handelende als geneld, verklaarden dat ln de al-ge-
nene ledenvergaderlng gehouden de dato negen naart negentlenhon---
derd drie en negentig besloten is de slatuten van de vereniging --
geheel opnieuw vast te stellen, blj wel-ke vergaderlng z1j tevens -
genachtigd zijn on deze s tarutenwÍ J z lging bij notari-ëIe akte te --
constateren, bLlJkende hlervan uit de notul-en vèn gene.Lde leden---
vergadering waêrvan een exelnplaar aan deze ninuut is gehecht. ----
Vervolgens verkLaaldên de konparanten, dat de statuten van qeneLde
verenlglng ln den vervolge zuLLen lu lden als ' /o lgc:

-----*----S T À T U T E N: ----- - - - - -

eerste

I

Àrt ikê:  1.
DE VêTeniglNg dTaagt de naan: BÀDMINTONVERENIGING . 'THE FLYING ----

en aangegaan voor
op één sepi:ember

^hLah^^1dê 
l - i  i^

negent ienhonderd dr ie en v1j  f t iq

7i i  hêêfr  h:àv ,aral

Dê vereniging hee ft
de bevorderlng van
het doen beoefenen

tên doêl :
de lichameLijke ontwlkkeling in het algeneen en
en bevorJeren van de badmlntonsport  in he! bi j -

zonder.  - - - - - - -
Zi j  t rachr di t  doêI ce bereiken door:  - - - - - - -
a. wedstri jden te doen houden;
b óêfêninct  ván . lê lêdên êh 1r!ni^Í / taalnê .. ._.-  e! ,e!-v jgen; _______

c. êvenementen op heE gêbied van de badminconsporE !e organise----
ren; - - - - - - - - - -

d. de nodigê accommodatiê aan te brêngen en in stand te houdên en
e. al hetgeen [e doen wat neL het vorenstaande verband houdt of --

daaraan bevordêr l i jk  kan zi jn.  - - - - - - - - -
Leden. ----- - - -
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Arr ikel  4.
1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurLijke petsonen, dj-e -

bij de aanvang van het in artlkel 16 bedoelde verenlglngsjaar -
de zest ienlar ige Leeft i jd hebben bereikt ,  afs f id z i jn toegela-
ten overeenkonstlg het bepaafde 1n artlkef 7 benevens degenen -
dle bij de aanvang van het vorenbedoêldê boekjaar dê zeEt.len---
Jar ige leefEl jd hebben en t .or  het berelken van d1e leef t l ld ---
rêê, i< l r . - rór-  dÊêlnÊFê-s waren. ---- - - - -

2. De leden zoals bêdoeld in heÈ vorLge fid kunnen worden lnge----
deeld j.n rwee categorieèn, te weten:
a. gewone leden: zlj die de badnlntonsport actief beoefenen of

beoefend hebben, en
b. buitengewone ledent zj-j dj-e op grond van bijzondere onstan--

digheden. cer beoordef ing van het bestuur,  afs t id z l jn toe-
gela!en.

3. Het bestuur houdt een registe! waali-n dê namen en adlesEen van
afLe leden zljn opgenomen.

Juni-or-deel-nemers, Bequnstiqêr Ereleden.

Junlor-deelnemers zljn zj-j die aan de aktiviteiten van de ver--
enlglng deeLnenen, aan het begÍn van het ln artikêl 16 bedoetde
vereniglngsjaar de zest ienjar lge ]eeft i jd noeÍ nlet  hebben be---
relkt  en als j  unior-deelnener z l jn toegelaten overeenkonst lg --

eegunsligers z!)Tr zlJ die zich bereid verklaard hebben de ver--
ênioind f inan. iêêl  tê srêlrnÊn mêt êêr dó^r . lê àldahaFê \ ,ê7d^.1ê-
r ing vast  te srel len nininun-bl j  dragê .  - - - - - - - - - - - -
Ereleden zí)n zf I  d ie op grond van bl jzondere verdlensten als--
zodanig door de afgenene vergaderlng net een meerderheld van --
lenninste twêe/derde (2/3') var\ dê uitgebrachte sterunen, onge---
acht het aantal aanwezige stengerechtigde leden, op voordracht
van het bestuur of op voJrdracht van tenninstê vijf leden wor--
den benoend en uit dlen hoofde de vergaderingen van de --------
veleniqing nogen bljwonen, daarin het woord voeren en de ------
veleniging van advies dienen. ----- - -

4,  Junior-deelneners,  begunscigers en ereleden
recht noch andere rechten ên verptichtingen
bI j  of  krach!.ens de stacuEen zl jn toegekend

1. Het bestuur beslist ontrent de toelating van feden {te wêten: -
qewone- en buitengewone leden) , junior- deelneners en begun----
stigers, een en ander overeenkonstigr het bepaaLde ln artikel 7
voor zover lêden betreÍt en overeenkomstig het bêpaalde in ar--
! ikel-  9 voorzover beLrefE junior-  deelnemers en begunst igers.  -

2. Bij niet-toelating tot l id of j unior-dee fnêrÀê r kan de al-geÍrene
vergader ing alsnog tot  Loelat ing bestui ten.

3. De algemene vergadering beslist orntrent de benoening van erele-

hal.1hÀn dêêh ë l -êh--  -

dan dle wêlke hun -

ToêIaCinq.
Àrt ikêl  6.

el 5

den rÍret inachtneÍnlng van het bêpaalde in artikel 5 l j-d 3.
De vereniging is bevoegd om eên 1id (natuurl l jk persoon) en een
j unior - dêe lnemer (natuurl i jk persoon) als l id aan tê meldên ---
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bil de Nederlandse Badninton Bond (NBB) ;
het bestuur draagt voor deze aanmelding steeds onverwij ld zorg
overeenkomstig de terzakê gêIdendê voorschrj-ften van de bond. -

5.  De Iêden en j  unlor-deelneners z l jn gehouden de statuten. regle-
nenten en./of beslulten van organen van voornoemde bond, al-snede
de van toepassj-ng zljnde wedstri j dbepallngen na te levên en ---
zich te onthouden van handeLlngen en gedraglngen, waaldoor de -
belangen van de badmlntonsport ln het algenêên en dle van de --
bond rn het bi jzonder op onredel l jke wi jze wolden benadeeld.  - -

Art lkel  7.
1.  Het l ldmaatschap a1s bedoeld 1n art lkel  4 l ld 1,  eveowel met.  - -

uitzondering van dêgenen die reeds j unior-deelnener waren, ----
wordt verkregen door schrittell jke kennlsgevlng aan en aanne---
nlng als l id door heE bestuur volgens de regefen ln hêt huls---
houdefij k reglernênc vas cge steld.
Voor wat betreft de aanmeldÍng van mlnderl arj-ge leden, dlent de
kennj"sgevlng (nede- ) ondêrtekend tê zijn door zijn (haar) wettl-
ge vertegenwoordlger. --------

2.  Het l idmaatschap als bedoeld in art lkel  4 t id 1elndj .gt :  - - - - - -
a. door de dood van het 11d;
b.  door schr i f te l l lke opzegging door het l Id aan het bestuur;  -
c. door opzeggj-ng door de vereniglng. Deze kan geschleden wan--

neer een lld heeÍt operehouden aan de vereisten voor het 11d-
maatschap bi j  de staEucen gesleld,  re votdoen, wanneer hi j  -
z i jn verpl lcht lngen jegens de verenlging nlet .  nakornt ,  a lsook
wannee! redeli jkêrwijs van dê verêniging niet gevergd karl --
worden het ] ldmaatschap te l-aten voortduren;
lngeval een Ild uit het l idmaatschap van de bond wordt ont.--
zeE, ls de verenlglng reeds op dle grond verpl lcn!  on na ---
kennisnemlng van het uitgesproken royenent de belrokkene net
orunlddell l jke lngang als l id van de verênlging te schorsen -
en na het.  onherroepel i jk  worden van het ul tgesproken roye---
menE door opzegging tot onniddell i jke beèindiging van het --' I  i . ihF:rs.hán \ / rn / iê \ rêzêrrdi

opzegging nanens de vereniging vindt tevens plaats wanneer -
een lld het l ldmaatschap van de bond heeft opgezegd danwel- -
wannêer de bond aan het l id het l idmaatschap heeft opge-----
zêgd, ---- - - - - -

d. door ontzetting. Deze kan alleen wordên uitgesproKen wanneer
een f id in str i jd nêt dê statutên, rêglenenten of  bêslui ten
wF- . rê vaYê-rdlnd h^n. iê l r_ . ) f  dÊ \ /êrênidlnd 

^n ^rrê^Á) 
i  iL6 -

3. opzegóIng door de verenieting seschj-edt door het bescuur. ------
4. Opzegging van het l idmaatschap door het l id of door de vereni--

ging kan s. Iêchts geschiedên cegen heL einde van eên vereni-----
gingsjêèr en neË inachtneÍr ing van een opzeggingstermtjn van ---
viêr wêken. Echtêr kan het l idmaatschap onmiddell i jk worden ---
beëindigd indlen van de vereniging oI  van he! Lid redel i jker---
wijs niêt gêvergd kan worden het l idmaatschap t.e Iacên voort.---
i .urei .  - - - - - - - -

5. Een opzegging in strl jd net hêt bepaalde in het vorige l id doet
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het l idmaatschap elndigen op het vroegst toegelaten ti jdstip --
volgende op de datum waartegen was opgezegd.
Een lid kan door opzegqing van zijn l idmaatschap Íret onmiddel--
11Jke lnqang êen bês1uj"t waarbij de verplichtingen van de teden
zljn verzwaard, danwel ziJn beperkt, te zlJnen opzichte u1t----
slu1ten, mlt.s deze opzegging geschiedt blnnen een lnaand, nadat
het bedoefde beslult hen bekend 1s qewolden of aan heÍr Is mede-
gedeeld; tevens kan een 1ld ziJn l ldmaatschap rÍret olunlddeIllJke
hgang opzeggen blnnen een naand nadat hem een besfult 1s nede-
gêdee1d dat de vereniging in een andere rechtsvorm wordt onge--
zet danwel fuseert rnet. een andêre rechtspersoon.
ontzettlng ult het l idmaatschap geschiedt doo! heÈ besEuur, ---
Van een besluit tot opzegging van het l id.naatschap door de ver-
eniglng op grond dat xedell jkerwljs van de verenlglng nier ge--
vergd kan worden het l- ldnaatschap te laten voortduren en van --
een besl.ult CoÈ ontzettlng u1t het Lldnaatschap staat. de be----
trokkene bj"nnen een ÍÍ laand na de ontvangst van de kennj_sgevlng -
van het beslult beroep open op de algenene vêrgaderlng. -------
H1J wordt daartoe ten spoedigste schrlftell jk van het beslult -
lnet opgave van rêdênen 1n kennis gestêfd, cedurende de beroeps-
tef i r l jn en hangende he! beroep ls het f1d qeschorst .
wanneer het l ldnaatschap in de loop van een kalenderkwartaal --
eindlgt bl-1jft desalnlettenln de kwartaalblj drage voor het ge--

10.De vereniging is bêvoegd on
van een lid, anders dan door
het l idmaatschap, nalnêns de

na beëlndiging van het l- ldmaatschap
overLi lden, of  na opzegglng van --

betrokkenê diens l j"dmaatschap van -

de vereniging draagt. zorg
voorschrlften van de bond.

I  i .h l - {  ndÁh . lê? 1êÀÀF

Dê 1 êdÊn zrrn vÊrn1i .hr .

a. de statutên en regLenenten van de vereniging, alsnede de ---
beslulten van het besr_uur, de algenene verqadering of een --
ander orgaan van de verêni-ging na tê feven; --------
de beLangen van de vereniglng nie[ re schaden;
de overlge velpfichtingên, weLkê de verêniging in naam van -
haar leden aangaaÈ of wefke ult hêt l ldmaatschap van oe ver-
eniglng voortvloelên te aanvaalden ên na te komen. ---------

2. Behalve de in deze statutên vermêIde vêrpl ichtlngen kunnen door
de vereniglng slechls verpllchtingen aan de leden worden opge--
legd na voorafgaandê toesteFning van de algemêne vergaderinó. -

Àrtikel 9
1. De rechten en verpl ichtlngen van een j unior-deelnehe! en een --

bêgunstiger nemen êen aanvang door: schrif tel i jkê kennasgevang -
aan en aannenl-ng a1s zodanig door het bestuur, evenwêf net in--
achtnêmj,ng van het bêpaafde in art ikêI 5 l id 1.
Voor wat een j unlox-deefnemer betreft diênt de kennLsgeving ___

de bond op te zeggeni
overeenkonstlg de terzake geldende --

b.
c.

Àanvanq en einde van rechten en velpllchtingen van iunlor-deel-
nemers en begunstl
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(nede- ) ondertekend te zijn door zj-jnlhaar wettige vertegenwoor-
dlger.  - - - - - - - -
Het bestuur houdt. een registe! waarj-n dê namen en ad!êsaen van
alle j unlor-deel-nenêrs en begunstlgers zlJn opgenornen,
De rechten en verpLlchti-ngen van een j unior-deeLnene! en van --
een begunstiger kunnen te al-len ti jde wederzljds door opzegging
worden beèindigd behoudens dat de betreffende kwêrtaalbij drage
over het lopende kalenderkwartaal voor het geheel bli j ft ver---
<.L :1 . ! l  a. l

opzêgging/ontzetting nanens de vereniging geschiedt door neE --
bestuur ovêreenkonstig de bepal-lngen al-s voor leden gesteld ln
art lkel  ? l ld 2 (sub c en d) ,  ar t lkel  ? l id I  en art ikel  ? 1id
10, met dj-en verstande dat. daar, l/aar over ',]_eden', wordt ge----
sploken, bedoeld wordt " J unlor-deelnemers ', . ---------
opzegglng door de J unior-deêlnêmer geschiedt door zi)nlhaar ---

1. De Ieden, de j unlo r-dee Inêne rs en de begunstigers zijn gehouden
toE her betalên van een jaar l" l jkse bi jdragê, dle door de alge--
nene vergadering zal worden vastqesteld.
ZiJ kunnen daar!.oe in car:egoriën worden ingedeeld die een vêr--
schi l lende blJdrage betaLen.

2.  Het bestuur !s bevoêgd in bl jzondere geval len gêhe]e of  gedeel-
teLlJke ontheff lng van de verpl lcht lng tot  het  betalen van eên
hl I  drádê rê vêr lênêh --

? F-ê]ê^ê- 
' i rh 

r ,?r idêê-Á'C van het betalen Van een bi1. t -aírê ___
Rech unlor-deelnerÍrers, bequnati

Behalve de overlge rechten d1e aan J unlor-deelnerners, begunstigers
en ereleden bij of krachtens deze sÈatuten worden toegekend, heb--
ben zlJ heE rechc de door de verenlging georganiseerde wedscr i j - - -
den, oefeningen en andere evenenenten b1J te wonen en, voor wat de
junior-deêIneners betreft, het recht orn vèn de accomrnodaties van -
de verenlging gebruik te nêken. --------

vij fde

I
@

wettlge vertegênwoordlger.
r f iJkse bi idraqen. ----- - - - - - -

Àrt lkel  10.

ers en er leden. ----- - - - - - - - -

Àrt lkeL 12
1, Het bestuur bêstaat ui- t

neerderl arlge personen,
benoe!írd. De voo!zitter
dac^hi  ê/ i f  r r i1-  / iÀ lódêh

tenminste vi j f  ên ten hoogste negen
die door de al-genene vergadering worden

wordt afszodanig benoemd. De benoeninq -

2. De benoening van bestuursleden geschledt uit een
dênde voordrachten, bêhoudens hêt bêpaaldê in l id 3. Tot het --

t
3

Í Ieer bln---

opnaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur
a1s één/vijfdê (1,/5) van het aantal stêmgêrecht j-gde teden. ----
De voordracht van het bestuur wordt b1j de oproeping voor de --
vergadering meegedeêl-d. Een voordracht door éénlvijfde (1,/5) of
neer SterngexechtiSde leden moêt voor de aanvang van de vêrgade-
r ing schr i Í te l i jk  b i j  het .  bestuur worden ingediend.
Àan elke voordracht kan het bindend karakter $rordên ontnomen --
door een net tenmlnste twee/derde (2/3) van de uitgebracnEe
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sterunen genonen besLult. van de algenene vergaderlng, genornen 1n
een vergadering waarin tenminstê twee/derdê l2/3) van dê leden
verteQÍenwoordlgd 1s. ---------

4. Is geen voordlacht opgernaakt, of besluit de algemene vergade---
rlng overeenkonstlg het voorgaande fid de opgênaakte voordrach-
ten het. bindend karakte! te ontneÍren, dan is de aLgenene verga-
dêr ihd vr i i  in .1ê kêr<

5, Indlen er meer dan één blndende voordracht ls, geschledÈ de ---
benoenlng ult die voordracnEen. --------

uurs11 hap-Periodlek l ldmaatsE1 Ln
Àrt:kei  i3.
1. El-k bestuurslld, ook wanneer hlj voor bepaaLdê ti jd is benoend,

kan te a.Il-en tl jde door de algemene vergaderlng worden ontsla--
gên of geschorst. Een schorslng die niet blnnen drle naandên --
gevolgd wordt doo! eên beslult tot antsfag, elndlgt door het --
verloop van d:e ierrnij n.

2.  Elk bestuursLld t reedt ul ter l i jk  dr le Jaar na zl jn benoenlng --
af, volgens een door het beatuur op te naken rooster van aftle-
dlnd nê r f r rêdahdê 1e ha'Liach^. '

Wle in een tussencljdse vècaEure wordt benoemd, neenE op het --
looster de plaats van zijn voorganger in.

3. Het besÈuurslldrraatschap elndlgt voortsl
a. door he!. eindlgen van het l idmaarschap
b. door bedanken.

les-Beslultvoxni. van het be

van de verênigj.ng; --

Àrt .1keI 14.
1.  Het bestuur wi jst  u i t  z l jn nldden

ningneester aan. Het kan voor elk
vervanger aanwlj zen. De voorzltter
Elk bestuursl id,  net  u iczonder lng

hunner uit zijn nidden een --
wordc alszodènig gekozen. --

van dê voorzi l ler ,  kan meer -
dan één funct le bekleden.

2. van het verhandelde in el-ke vergadering worden
11s noEul-en opgemaakt, die door de voorzitter

door de secleta-
en de secretar ls

worden vastgesteld en ondertekend. ----- - - - - -
In afwijklng van hetqêen de wet dienaangaande bepaalt,
oordeel van de voorzitter ontrent de totstandkominq en

is
de

ne! -

houd van een besLui t  n iêt  besl lssend
3. BiJ huishoudellJk regLement kunnen nadere regelen aangaande de

vergaderingen van en de besluitvorÍring door het bestuur worden

Bestuurst.aak-Vert enwoordi an
Àrt ikel  15
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur ---

befast  met he!.  bescuren van de verenlgj-ng, - - - - - - - - - - -
2. Indlen het aantal bestuursleden beneden vijf is qedaa.Id. bli j ft

hêt bestuur bêvoêgd. Het is echter vêrplicht zo spoedig hoge---
IlJk een algenene vergadering te beteggen waarin de voorzienlng
in de open plaats of de open plaatsen aan de orde kont. -------

3. Het bestuur is bevoêgd onder zijn verantwoordell j kheid bepaatde
onderdelen van zi. jn taak te doen uitvoeren door conmissies die
door het bestuur worden benoêmd.
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Hêt bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergade---
rlngÍ, bevoegd te besluitên tot hêt aangaan van overeenKomsren -
tot het verkrlJgen, vervreemden of bezwaren van reglstelgoede--
ren, het aangaan van ovê!êenkomsten waarbij de verenlglng zich
al"s borg of hoofdellJke nedeschuldenaar verblndt., zlch voor een
derde sterk rnaakt. of zlch tot zekerheldssÈe11ing voor een -----
Echuld van een derde verbindt.
Het hlervoo! sub 4 bepaalde ls mede toepasseliJk op de bevoegd-
hej-d van het bestuur tot vertegen4oordiging van de verenlglng -
Ëerzake van de 1n het. vorige l id bedoelde handeLingen.
Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van dê algemene vêrga-
der lng voor beslul ten Èot:  - - - - - - - - - -
Í. onvernlnderd het bepaafde onder II het aangaan van !ecn[s---

handelj.ngen en heE verrichten van lnvêsterlngen een bedrag -
of  waarde van VTJFDUIZEND GULDEN (t  5.000.--)  te boven -----
gaênde. ----- - -
Het bedrag, ln d1t art lkel  verneld,  zal  êan het elnde van --
elk Jaar -voor het eêrst aan het eindê van het eerste boek--
jaar- worden verhoogd respectlevell jk verlaagd overeenkon--
stlg de sti jglng of daling dle het pri j s lndexc i j fer van dê -
gezinsconsunptle 1n dar jaar geniddel-d ten opzichte van nec
geniddelde van het daaraanvoorafgaande jaar zal verEonen. --
Hiertoe zal het bedrag worden vernenigvuld j-gd net een bleuk,
waarvan de reller gevornd word! door bedoetd prljsindexci]--
fer van hêt betreffende jaar en de noelner door dat van het -
daaraanvoorafgaande jaar.
onde! pri j sindexcij fer vên dê gezlnsconsumptle wordt ver----
staan het door het Centraal Bureau voor de Statlstl"eK !e ---
pubLiceren pr l js lndexci j fer  van de gezlnsconsumptle,  reeks -
voor de total-e bevolking op basis negentlenhonderd vtjf ên -
tà.hi i  o is éérhón. iêrd
MochÈ het Centraal Bureau voor de Statistlek te eniger ti jd
overgaan tot publikatle van prlJ sindexclj ters van de gezins-
consumptie op een nêêr recente t i jdsbasis,  dan zul len de ---
cijfers van de nleuvJe reeks in aanmerking worden genonen zo
nodig na koppeling aan de cj-jfers van de voorafgÍaande reek--
sen, ---- - - - - - -
De wlJze van koppellng zal geschleden ln overleg nêt het ---
Centraal Bu!êau voor de Statistlek.

II.a. heÈ aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de verenlglng
êen bankkrediet wordt veÍLeênd;

b. het ter leen vexstrekken van gelden, alsmede het ter leen
opnemen Van gelden, waaronder niet is bêgrepen het ge----
bruikmaken van een aan de verenlging verl-eend bankkrê----
diet ;  - - - - - - - - -

^ 
hÀl-  

^Àh^::h 
rr :h 

^:^ i r
, - - -  - -  - - . lgen;d. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van

arbj-traIê procêdures. doch inet uitzondering van neE. nemen
van consêrvatoire naatregelen en van het nemen van die --

"""""7

4.

rech t  srnaatrêge len ,  d ie gêen ui tstêI  kunnen t i jden.
Op het ontbreken van dêze goedkêuring kan door en tegên der-
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den geen beloep rrorden gedaan. -------
7. Onverninderd het ln 11d 5 bepaalde rnordt de verenlglng 1n en --

bulten rechte vertegenwoordlgd door het bestuur.
Daarenbowen komt de velteqenwoordlglngsbêvoeSdheld mede toe aan
/ ra dê7Frrê- '  r  lk  hÁn. lê1ê-. le:

a. voorzi ! . ter  en sekretar is;
b. voorzj.tter en pennlngmeester (bíj ontstentenls van de sekre-

laras i  ;  ___-_--
sekrêtarÍs en penningneester (blJ ontstentenis van de voor--
ZtCEerr,

8. HeÈ vertegenwoordiglngsbevoegde bestuur ls bevoêgd één of rneer
genachtlgden aan te wljzen d1e zelfstandlg, danwel gezanenllJk,
bevoegd zlln blnnên de glenzen van die vol-macht ove! de sal"dl -
van de verenlglng b1l bank- en,/of gi ro lns Eel- I lngen te beschlk--
Ken. ----- - - - - -

Jaarverslaq - Rekenlnq en Veran

achtste

I

Àrt l -kel-  16.
1. Het verênigingsj aa!/boekj aar loopt van één januarl Eo! en me! -

ÁÁr ah darr  I  d da.aml- ia7

2. He! bestuur ls verpflcht oÍltrent de vermogenstoestand van dê --
vereniging zodanige aantekenlngen te houden dat daarult te a1--
len tj.Jde haar rechten en verplichtingen kunnen worden qekend.

3. a. Het bêatuur brengt op een algemene vergaderlng blnnen zes --
maanden na afLoop van hêt boekjaar, behoudens verlengl-ng van
deze termiJn door de algemenê vergadering, zÍJn jaarverslag
u1t over de gang van zaken 1n de verenlgj-ng en over het ge--
voerde bele1d en overlegt, ter goedkeuring door de algênene
vergaderlng, aan de al-genene vergadering een door de be-----
stuurders ondertekende balans en een staat van baten en 1as-
ten net daarop betrekking hebbende toelj-chtlng.
Na verloop van de ternljn kan leder l ld van de gezamenl-i jke
bestuurdexs in rechte nakonj"ng van deze verplichting vorde'-
ren, - - - - - - - - - -

b,  Het bêstuur legt .  op deze algenene vergader ing tevens zi jn --
begrotingsontwerp voor hêt. daarop voletende verenlglngsjaar -
voor.  - - - - - - - - -

4. Indien en voorzover aan de algemene vergaderlng geen verklarlng
van een accountant als bedoefd in alt i-kel 393 lid 1 van het ---
Burgerli jk Wetboek ontrent de getrouwheid van de hiêrvoor in de
leden 2 en 3 bedoelde stukken wordt. overgelegd, benoent de al--
genene vergadering alsdan jaarli jks uit de feden een conrmlssl"e
van tennÍnste twee personen, dle geen deel mogen uitÍraken van -
het bestuur. De comlníssie onderzoekt de stukken a1s bedoeld in
I id 3 en brengt aan de algenene vergadêr lng verslag van haar - .
bevandingen ui t .  - - - - - - - - - -

5. Hêt bestuur is verplicht aan de coÍunissiê afle door haar qewen-
ste ln l lcht lngen te verschaffen, haar desgewenst de kas ên de -
waarden te vertonên en inzage van dê boêken en beschêiden dêr -

6.  De last  van de comnissie kan !e a. I len t i jde door de algemene --
vergadêring worden herroêpen, doch slechts door de benoem.ing --
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van een ar:oere conmlssle.
7, Het bestuur is verplj-cht. de beschêiden bedoeld in de Leden 2 ên

3. Eien jaren fang te bewaren
À l  dêhaFA lraTdÀdê7i hdêh ---

Àrt lkel  17.
1. Aan de algemene vergadering konen In

voegdheden Eoe, dle nlet door de wet
verenigÍng alle be-----
de statuten aan het ---

de
of

È\Á.1-r11r7 71 in 
^hdÀ/ i radÀh

2. Jaar l l jks,  u l ter l lJk zes maanden na af loop van het verenigings-
Jaar, wordt een algemene vergadering - de J aarvergaderlng - ---
gehouden, In de J aalvergadêring konên ondermeer aan de orde: --
a.  het  JaarverslagÍ en de balans net sÈaat van baten en lasten -

Ên fóêl  l .h1. l  nd :1< ha/t^al . l  i  F rF1- i  1fê1 T Á. ---- - .
b. het verslag van dê aldaar bedoelde coÍunj-ssle. danwel de ver-

klarlng van de ln artlkeL 16 I1d 4 bedoetde accountant; ----
c. de eventuele benoening van de 1n artlkel 16 genoende coNnls-

ei Ê r t^^r  har i r^ l  dêndê rrarahl  d l  hdct  r :?

d. voorziening in eventuele vacaEures;
e, voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondlgd bj-J de

^n7^Ê. lhd 
w^^f  dÀ l rardàdar ihd. - - - - - - - - -

f. de vaststell lng van de begrotlng voor het volgênde ve!enl---
gings: aar.

3. Àndere algenene vergaderlngen worden gehouden zo dlkwijLs het -
bestuur dl t  wensel l jk  oordeel t .

4.  Voorts 1s het bestuur op schr l f te l l jk  verzoek van tenlr instê een
zodanlg aanEa1 leden afs bevoegd 1s roE het ultbrengen van ----
één/tiende (1,/10) gêdeeItê der stenunen in de algemêne vergade--
ring verpllchr. toE het bijeenroepen van een algemene vergade---
rlng op een termljn van niet Langer dan vier weken na indienlng
van het verzoek
Indlen aan het verzoek binnen veertlen dagen geen gevolg wordt
gegeven, kunnen de verzoekêls zelf tot dj"ê bijeenroeping over--
gaan door oproeplng overeenkonstlg artlkel 21 of blJ adverten--
tie 1n tênminste één ter plaatse waar de verenlglng gevestlgd -
ls veel gefezen dagblad; de verzoekels kunnen alsdan anderen --
dan leden van het bestuur belasten rnet de 1eld1n9 der vergade--
r lng en heE ops!eL1en van de notulen.

Toeqanq en stemrech:,
Àrt ikêl  18
1. Toegang tot de algenene vergadering hebben alle leden van de --

vereniging, alLe J unior-dêelnemers,  at le begunst igers en al fe -
ereleden; geen toegang hêbben geschorste leden en geschorste --
bêstuurslêden, behoudens hêt bepaalde in artikêI 7 fid 8, op --
grond waarvan geschorste (bestuurs)lêdên recht hêbben tot heÈ -
bijwonen van- en het woord te voeren in de vergadering waarin -
hêE bêsluir  tot  schorsing wordt behandeld

2. Over toelating van andere dan de in l id l bedoelde personen ---
besl ist  de algênene vergader ing.

3.  Ieder l id van de verenlging dat niet  geschorst  1s,  heeÍt  één --
sten. -- - - - - - - -

4. Een gewoon fid kan zljn sten nlet door een daartoe qêÍrachtigd -
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ander l id doen ultbrengen.
Voo!zitterschap-Notulen.
Àrtikel 1
1. De algemene vergaderl-nqen worden ge:"eld door de voorzltter van

. iê vêrêr i . r ind ói_ 7i in blaarei

ontbreken de voorzltter en zljn plaatsvervanger, dan treedt één
der andere bêstuurslêden door hêt bestuur aan te wlJzen al"s ---

Wordt ook op deze 1^rljze niêt ln het voorzitterschap voorzlen, -
dan voorzlet de vergadering daarln zel-ve.

2. Van het verhandelde 1n elke vergaderlng worden dggr de secreta-
r1s of een ander door de voorzitter daartoe aangewêzen persoon
notulen opgenaakt, dle na door de aLgenene vergaderlng te ziJn
vastgesteld, door de voorzitter en de notulist worden onderte--
kend. ----- - - - -
zj-J dle de vergadering blJeenroepen
ces-verbaal van hêt. verhandelde doen
De lnhoud van de notulen of van het

h^1-:r i  ÁÀ1 hr^---

proces-verbaaL wordt ter --
kennis van de leden gebracht,

kunnen een
opnakên.

van de al e r ln
Àrt ikel  20
1. Het ter al-genene vergaderlng ultgesproken oordeel van de voor--

zltter dat door de vergaderlng een beslult. is genonen j-s be----
sLlssend. Hetzel fde geLdt voor de lnhoud van een genonen be----
s lu iÈ voorzove! gestend werd over een nlet  schr l f te l i jk  vastge-
]êsd voorstel ,

2. Wordt echter orunlddelLijk na het ultspreken van het ln het eer-
ste l ld bedoeld oordeel de luistheld daarvan betwist. dan vlndt
een nleuwe stem,nlng plaats, wanneer de neerderheld der vergade-
r lng of ,  lndlên de oorspronkel iJke stennÍng niet  hoofdel l jk  of
schrlftell]k geschj.edde, een stengerechtlgdê aanwezlge dlt ver-
lanqt. Door deze nleuwe stenÈnlng vervall-en de rechtsgevolgen --
van de oorspronkel l jke stenmlng. ---- - - - - - - - -

3.  Voorzover de statuten of  de wet niet  anders bepalen, worden ---
aIle besLulten van de algenene vergadering genonen met vof-----
strekte meerderheid van de ultgebrachte steÍmen.

4. Ongeldige en blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn _
ul tgebracht.

5 Tn. l iar  h i i  aar \ rar lz ió '1F - - .9 van personen
nêerderheid heeÍt verkregen, hêeft een
oêvÀl van êên hindêrdê \ /^^r . i7:^hr êên
dê voorgedragên kand.idatên pfaats.
Heeft alsdan wederon nienand de volstrekte nêerderheid verkre--
qen, dên vinden hersteÍmingen pfaats, totdat hetzij ééo persoon
de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee -
personen ls gestend ên de stemmên staken. -------
Bij genelde hersteÍuningen (waaronder niet is begïepên de tweede
sternming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wle bij
dê voorafgaande stenming is gestênd, ewenwel uj"tgêzonderd de --
persoon, op wie bi-j die voorafgaande stemming het qeringste ---
aantal stenmen is ult.gebracht.

niernand de volstrekte --
i -waêda c1-óhhi  h^ 

^f  
in--

tweede stem.ning tussen -
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Is blj d1e vooraÍgaande stemmlng het gerlngste aantal- steÍunen -
op neer dan één pelsoon uitgebracht. dan wordt door loCing uj.t-
gemaakt, op w1e van dle personen blj de nieuwe stenmlnq geen --
sEerrunen rnee! kunnen worden uirgebrachr.
Ingeval blj een stêruningr tussen twee personen de sterunen sta---
ken, besl ist  het  lot  wle van beiden is gekozen.

6. Indien de sterunen staken over een voorstel nlet rakende velkie-
zind \ràn . lêF i< nêr

?. Àlle sterunlngên over zaken geschieden rnondeli-ng, Èenzij de ----
voorzitter een schrlftelj-Jke stelrl lnlng gewenst acht. of één der -
stemgerechtigden zul-ks voor de stemmlng verLangt. Àlle stenunln-
gen over personen gêschleden schr1f te1l jk.  schr l f te l l jke sten--
ning geschledt b1J ongecekende, geslolen br ief jês.
Besluitvorning blj acclanatle ls ÍrogellJk, tenzlJ êên stenge---
rechtlgde hoafdell jke stemmlng verlangt.

8.  Een éénstêmniS beslui t  van a] le leden, ook al  z j - jn deze niet  ln
een vergader lng blJeen, heeft ,  n l ts net voorkennls van het be--
stuur genonen, dezêlfde kracht als een besluit van de algenene
vêrgader lng.

9. Zo1ang in een aLgenene vergadering alfe l-eden aanwezig zljn, --
kunnen geldlge beslultên worden qenomen, nlts net al-gemene ----
stemrnen, ontrent a]le aên de orde konende onderwerpen - dus ---
nedê êen voorstêL tot statutenwij ziglng of tot ontblnding - ook
al  heeÍE geen oproeplng plaècsgehad of  ls  deze nler op de voor-
geschreven wi jze geschied of  is  enig ander voorschÍ i f t  omtrent
het oproepen en houden van vergaderingen of
houdende fornaliteit niet ln acht senoÍnen.

een daarmee verband

Biieenroeping algenene verqaderin
Àrt lkel  21

elfde

/

1. Behoudens het bepaalde in artikel 17 l id 4 worden de aLgenene -
vergader lngen bl jeengeroepen door heE bestuur.  De oproeping ---
gêschiedt schr i f te l i jk  aan de adressen van de lêden volgens het
' I  ó^ên rêdl  Ê Fêr 1^ê^^ê1/ i  lF

De !ermiJn voor de oproêprng bedraagt tenminste zeven dagen. --
2. Bi j  de oproeping worden de te behandefen onderwerpen vermel-d, -

onvernlnderd het bepaalde in art lkel  22,  - - - - - - - - - - -
Statutenwi i zl

tenroÍnste twee/derde
vergadêling waarin --

Àrt ikel  22
1, In de statuten van de vereniging kan gêen verandering worden --

gebrachc dan door een beslul t .  van een algemene vergader ing, - - -
waartoe is opgeroepen met dê nededeting, dat aldaar wajzigingen
van de statuten za1 worden voorgestefd.

2. Zij die de oproeping tot de aLgemene vergadering ter behande---
Iing van een voorstel tot statutenwij ziginq hebben gedaan, noê-
Len tennlnste vijf dagen voor de vergadering een afschrlft van
dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordêIrjk is --
opgenonen, op een daartoe geschikte pt-aats voor de leden ter --
inzage lêggên tot  na at loop van de dag waarop de vêrgader ing --
w^rdt dêh^,  / iên

Een beslui t  Lor statutenwi j  z i .g ing behoefL
l2/3) van dê uitgebrachte steÍunên, in een
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tenminste eên/derde (1/3) van de Leden tegenwoord. ig is.  - - - - - - -
fs nlet een/derde (1,/3) van de leden tegenwoordlg, dan wordt --
binnen vier weken daalna een tweede velgadering bijeengeroepen
en gehouden, waarln over het voorstel zoals dat 1n dê vóridê --
versaderins aan de orde is seweesi, onó"à.irt 

-nèr-àu;i"i- i;;"--

wooldlqe leden. kan worden bêsloten, net een meerderheid van --
têrunlnste twee/derde 12/3) va^ de ultgebrachte steinnen. -------

4. Een statuteni^ri j zlglng treêdt nj-et ín werklng dan nadat hlêrvan
eên notarlë]e akEe 1s opgenaakt. Tot het doen verll jden van de
akte ls -ieder bestuuls1id bevoegd.
De bestuurders zljn verplicht êen authêntlek afschï1ft van de -
akte van s tatutenwi J zlglng alsnede de gewiJ zlgde staÈuten nêer
te Leggen ten kantore van het openbaar vereniglngenreglster, --
gehauden door de Kaner van Koophandel en Fabrieken waalonder de
ve!êni .g ing rêssorteert .

Ontblndlng en veref fenlng.
Àrtikel 2
1. Dê verenlglng kan worden ontbonden:

a. door een daartoe strekkend beslult van de alger0ene vergade--
rlng op welk besluit het bepaalde in de Leden 1, 2 en 3 van
het voorgaande artlkel van overeenkomstlge toepasslng ls, --
net d1ên verstande dat tênninste twee/derde (2,/3) van het --
aant.al leden tegenwoordig ls; ------

b.  door lnsolvent iê,  nadat z i j  in staat van fai l l issenent is --
verklaard, of door ophefting van het Íallf issenent weqens de
toestand van de boedel;

c.  door rechter l i jke ul tsplaak 1n de bi j  de wet genoêmde geval-
len;  - - - - - - - - - -

d. door het geheef ontbrêken van leden na een daattoe, op ver--
zoek van het bestuur of van een befanghebbende of op vorde--
rinq van het openbaa! Ministêriê doo! dê rechtbank afgegêven
verkl-arlng.

De ve!ef fening zaf geschieden door een of  meer veref fenaars.  - -
2. De vereffêning geschledt in het hlervoor ln tid l sub a bedoeL-

de geval door de bestuurders der vereniging. zo tezamen al-s ---
leder afzondêrli jk en in hêt hlervoor in l"id 1 sub d bedoeldê -
geval_ door hêtz1j  de laaLste bestuursleden der vereniglng, zo _
tezamên a1s iedêr afzondêr l i jk ,  hetz i j  de daartoe op veÍzoêk --
van befanghebbênde (n) of op vorderlng van het Openbaar Mlnlste-
r1e door de rechtbank bênoemde vereffenaars.

3.  De verenlglng bt l j f t  na haar ontbinding voortbestaan indien en
voorzover dit voor dê veieffening van haar zaken nodlg is. ----

4. cedurende dê vereÍfenj-ngr bli jven de bepatingen van de statutên
zoveel  mogel i jk  en nodig van kracht.

5. De algêmene vergaderlng bepaalt in het hiervoor in l id l sub a
bedoelde geval wefke bestêmmj-ng na betaling van alfe schufden _
aan de overgebleven bezitt ingen van de vereniging zal worden --
qÍegeven, blj sebreke waarvan een eventueel batig saldo in ge---
l l jke delen vervalt aan diegenen die ten ti jde van het besluit
tot  ontbinding l id van dê vereniging warên. ---- - - - -

6. De verenlglng houdt op te bestaan op het t i jdstip waarop geen -
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aan haar, danwel aan de vereffenaar(s) of fall l lssenentscura---
tor, bekende baten meer aanrrezlg zljn. ---------
De vereffenaar(s) draagt/drager et zorg voor, dat van de one---
blnding van de vêleniglng inschrljvlng geschledt 1n het regis--
ter ,  bedoefd 1n art lkel  22 I Id 4.

8. cedurende tlen Jaar na afloop der vereffening bli jveo de boeken
en beschelden der verenlglng onder degene d1e daartoe door de -
algenene velgaderlng, danwel- (bij gebreke daarvan) door een ---
daartoe op verzoek van een belanghebbende genonen beslult van -
de Kantonrechter blnnen wiens rechtsgebled de vereniging haar -

,  i  r  r r i i  ieu,g.en. --- - - - - - - - - -

Hulshoudell l k reqlernen!.
ÀrÈlkel  24.
1. De al-genene vergaderlng kan een hulshoudell jk rêglenent vast---

s ie: :en,
2, Het hulshoudell jk reglenent nag nlet 1n st.rl jd zlJn net de we!,

ook waar dle geen dwlngend recht bevat, noch nret de statuten. -
3, ten aanzien van wi-J ziglng van hêt huishoudell jk rêglenent 1s --

het bepaalde ln artlkel 22 |fd I tot en net. 3 van overeenkorn---

In a1le gevallen waarln de statuten of hêt huishoudell jk regLenent
hl Êr \ ,ê^y7l  êh hÀ<' l  i  cr  har l - iac1-! , ' , r  - - - - - -

::_I:it:: l i:: i_:11i_i11:_l: '" ' is, bekênd.
Waarvan akte, -

in ninuut j.s verleden te Barendrecht op de datun ln het. hoofd de--
zer akte verneld. Na zakell jke opgave van de lnhoud van deze akte
aan de vêrschenen personen hebben deze eênparig verkLaald van de -
lnhoud van deze akte te hêbben kennlsgÍenonen en op voltedlge voor-
' lê2ihd d^áiw^n dêah br i t< rê <tal  lÀh

Vervolgens 1s deze akte na beperkte voorlezlng dooï de konparanten
ên m1 I  .  in,ê,1< o-í iÊrfrkp-d.
(getekend):  E,N. Janssêns; L.M, van Esch; E.W. Gloenveld.

ci^Èl iÀn:1ih-

Àrt ikêi  25.
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