Heden de

zevende maar

neqentien

honderd

zes en negentig

verschenen voor nij/

ter

Verhaegen, notaris

standplaats

1.de heer George Petrus
houdêr,
60,

wonende tê

geboren

te

juli

twintig

Oswald Ànna

Mr. Bric

Marie d'Haens,

4569 Às craauw,

negentien

honderd

Hulst

a.".

wonende te
Prinses

op zeventien

handelende

bêstuuÍ

savooij,

geboren te

25,

--

honderd --paspoorlnuJtuner C966062, -----januari

in

van de in

negentien

hun hoealanrgheid

van

ên penninqmeester

voorzittêr

hebbende verenigiog:

arnbte-

gêmêênLê

4566 AN Heikênt,

Margrietstraat

respêctievelijk
het

en --

LL57O25, ongehuwdi

negen en veerlig,
t.i

Jacintastraat

zeven en veertig/

2.dê heer Eddy Ludovicus Mathilde
Hulst,

procuratie-

Graauw en Langeodam op tlree

paspoortnunmer
naar,

- -

lJzendijke:

de geÍneente Borsele

vaí
zitting

Bond van

Nederlandse

gênaand N.B.v.!,1. / en
die vêiêniging
ingêvolgê
hêt bepaaldê in artikê]
13 6ub l van hèar statuten rechtens vertegen- ---bij

l.lipschutters,

le

ver.korting

comparanten, handelende als

gemeld,

verklaarden:
In

de algeneoe

zeven en tlvintig
negentjg

ledenvergadering
februari

en voor

ên op de wijze

een voors!e1

to!

afs

vereoiging
honderd

op

zes en

gêhouden, wefke

op de statutair

werd bijeengeroepen
de duur

negentien

te Klooslerzênde

vergadering

der

voorgeschreven
welke
in

wijze

vergadering

-

voor

de statuten

sLat'r!enwijziging

ter

bêpaald
inzage ----

door d-e ---ê l g ê m e n e . le d e n v e r g a d e r i n g L o L w i j z . i g - i n g v a n d e . heeft

gelegen en is

gepubliceerd/

is

der vereniging

stêtuLen

opdracht

bestuur

doên vastfeggên
dêt

zodanig

in

en êan hêL -----te -wijzigingeÍI

be6foten
orn die

verlêend

aktê en wêf

in êên notarië1e
die

akte

statuten

dê voffediqe

zijíL

opgênomen.
De comparanten, handel ende alê
dat

verkfaarden

der verenigiog

de statuten

gewij zigd

geÍneId,

fuiden

volgt;

als
-----

STÀTUTEN:

2 ------- '
cen doel: ----------------

---Artikel
De Bond stêlt
1-Het

zich

doen beoefenen

en hêt

bevorderen

wipschieten rnêt p.ij1 en boog in
veÍ s chi j ni ngsvorrnen zoafs nader
het huishoudelijk
2.411ês

reglement

te doen wat tot

bevorderlijk
van het

kan zijn,

woord,
-----AÍtikeI

De Boíd tracht

dit

doel

het

in

zulks

a]

van het
zijh ---

onschreveo

dêr vereniging.
lid
in

----

ln
----

1 genoernde doel
zin de ruinste

3---- ------onder meer tê

--- -- ----beÍeiken

---

3
door: --------rê^

i ^n:l

ê

c+ri

.licl

ri.l-ên!

van elvaring

en ultwisseling

b.contacten
Ài

in sameowerkinq met de

van beleid

a.ontwikkeling

en internationale
----ên wedstÍijden.
. -LEDE)'t--

vao nationale

ontmoetingen

------AJLikel
1,À.1É lid

4------

kunnen worden toeqefaten
in Nederfênd. --van wipschuttêrs

Onder een district

wordt

dit

in

kader

-

welke

(g-lden/

verenigingen

cenminsLe vijf

verstaan

lechtspêlsoon,

rechtsbevoegde

êên vofledig
zich

----

van dê N.B.v.w.

districteD

maatschappij eo) , dle het
en boog/
beoefenen met pijl

sociètêiten,
wipschieteo
.,êran

de --

-l

c.bevordering

in

net

i d+

. !'ên ír: c' ri.f.
toegelaten
bestuur

.iá- F ls

vraagt

fidmaatschap

van de N.B.V'W''

eeD exemplaar

- La o l l r a t dL s c l r d p .

aan bij

onder overfeggÍng

het

-

van -

statuten.

haÍer

3.Het bondsbestuur
neI:

hêt

wensL Le wo-den ------

lid

besli6t

over dê toelating

tot

-

-

van de be!rokkene êlsnog door de eersLvolgende ----van de Bood tot toelaling
algemene verqadering

4.In

geval van niet

kan op veÍzoek

toelating

lvordeÍr bes Ioten
VERPLICHTINGEN_
--A:tikel
5---- --------1.De ]eden zi jn verplichb:
a.de

stêtuLen

besluiten

en reglementen

alsÍnêde
van Loepasslng ------

vèn de afgernene vêrgêdering/

de door hêr bondsbestuur
verkLaarde

vên de bond/ de ---

wedstrij dbepaLingen,

na te

feven.

+
b,dê

belaÍIgen

schutterij

2.De leden zijn

aangaat.

lêden

naam van zijn

komen, wêlke de Bond

na te

verplichtinqen

c.alle
in

van de Bond en van de wip- - ---in het algemeen niet te schaden' --

in

bovendien verplicht

----

krachtens

nenên'

op tê

êen bepaling
Í7elkê: -------statuten

hun -

---

de Bond- ---namêns zijn eiqen leden de verplichting
reglemênteD ên ------aanvaard, de etatutenr
district

a.het

van dê Bond na te

besluiten
b.de

eigen

district
naar
3.Door

hêt

toetreding

door zíjn

leden

door

aanvaarden
bePaalde

onder

de Bond kunnen in

lêven'-

hun toetreding
zich

te

tot

zullen

tot

hêt

gediagen

- --

a.

naam van de leden

geên -

het --bestuur daartoe door de algernene verqadering
--- --iÊ verklaard'
vertêgenwoordigingsbevoegd
_-__-___--___EINDE
LIDMÀATSCHAP
verplichtingen

worden aangegaan,

dan nadat

5
êên de vereisten

gesteld

lidmaatschap

te vofdoen;

áls

ook wanneer redelijkerlrijs

niet

gevergd kan woíden hel

4.opzegging

voor heL -----

door de statuten

van het

van de N.B,V.l^1. - L - i d m a a L s c h a pt e - - - .

lidmêatschap

kan slechts

-.

-

geschieden tegen het

eindê van êên ver"enigingsen met inachtneming van êên opzêggings- ---

jaar

termijn

van drie

lidmêêtschap
tegen

het

mêanden.

einde

van het

indien

Íedelijkerwijs

lidmaatschap
bepaalde

het

vroegst

doet

met het

het

lidmaatschap
tijdstip

van de districten
zijn

is

te

aanzien
statuten

het vorige

volgende

op op de -

zijnên

êên maênd,

door

opzegging

de toepasselijkhêid
opzichtê
is

uitgesloten

van qeldelijke
voorzien

dat

van -

van het

uitêluitên.
ten
aard,

zodanige

aanzien

van

alsmede ten
mits in de --

van êndere vêrplichtingen,
is

--

eindigên

binnên

nedegedeefd,

Deze bevoegdheid
vêrplichtingên

in

Ít'aar.b.ij de verplichtingen
verzwaard, is bekend ----

zijn

lidnaatschap

begluit

kan worden --

wa6 opgezegd,

heÍn een besluit,

gelvorden of

volgend

onmiddellijk,--

strijd

6.Nochthans kan een district
nadat

of

gevergd

niet

toegelaten

datuÍn waartegen

j aar,

vêrênigings

Le faLen voorLduren.

5,Een opzegging in
1id

kan het
opzegging ---

door

hrordt opgezegd,

ltaarin

gêval

ieder

worden bêëindigd

op dat
het

In

verplichtingen

aan de districtên
kunnen lrorden opgefegd
----Aitikel
8---------1.RoyeÍnent geschiedt
diêLrict

in

strijd

door

het

bêstuur,

mer de sratuten,

waDneer een

regfeneilten
of bêsluiten van de N.B.V.W. handelt of de ----N.B.V,W,, op onredel ijke wijze benêdeeIt. ------

6
.Van een desbetreffend

bes luit

van hêt bestuur _
wordt ten spoedigste
aan het b e t r o k k e n d i s t r i c t
b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n m e È opgave
van redenen
Kennas gegeven.

Binnen êen maênd nê onlvangs! kan
hiertegên ---b e r o e p w o r d e n : n g e s ! ê l d b i j d ê a f g e Í n e n e- - - - - - -

vergaderirl9.
3.cedurende de beroepsternijn en hang,êndê
het -__beroep is het b e t r o k k e n d i s t i i c t
geschorst, __-_
------í:FTnMrnnEr

1.Dê gefdniddelen
a, contributies

Frr

van de Bond bestaan uit:
van de ledên;

-__-__-

b , subsidies;
c.ontvangsten

uit

wedstrijden;
__-____-__-__ _d. anderê inkomsten. __-__
2.Dê feden zijn jaarlijks
gehouden tot hêt betêlen
vao contributie,
welke door de algemene
vergadering
van de Bond zal \irorden vastgesteld.
3.wanneel het lidmaatschêp io de loop
van het _-__
verenig.in gsj aar eindlgt,
bfijfÈ
niettemin de ___
contributie
voor het gehele jaar ver6chuldigd.
_

1.a.Eet

bestuur

bestaat

uit
personen/

Íneerderjarig,e

leÍrnansLê vijf
die

door

_-__-__

de afgenene

vergadering

-

worden gekozêo uit de leden vên
de
verenigingen die lid zijn van de
_
diÊtricten,
uelke zijn aangeslotêr bij de Bond.
b,Het aa[tal bestuurders wordt door
de êlgemene
vergadêring vastgesteld,
c.Dê voorzitter
wordt door de algemene
vergadering
2.a.Tot

uiterlijk

in

functie
drie

gekoz en.

wekêrl voor de alsenene -__

I

vêrgadering,

-lvaarin in de bestuuÍsvacatures
dient te soÍden voorzien kun[en door het ---__
bestuur of door de districten
kandidaten voor
de functie van bestuurder worden gesteld. __b.Aan een kandidaatstelting kan het bindênd --karaktêr worden ontnonên dooÍ êerl met tenmin_
ste t\^,êe/derde van de uitgebrachte geldige___
sternmen genornenbesluit van de afgemene_______
vergadering van de Bond.
c.Vindt geen kandidaatstêfing plaats of besfuit
de algenene vergadering overeenkonÊtig het _-onder b gestelde on aan de kandidaatstel linq-_
het bindend karakter te ontneÍnen, dan is de __
a l g e m e n ev e r g a d e r i n g v r i j i n h a a r k e u z e . - - _ - 3.a.Iêdere bestuurdel treedt drie jaar na zijn _-,
vêrkiezing

af volgens een door het bestuur op
te naken rooster. Aftredênde bestuurders zijn
terstond herkiesbaar.
b.In êên tussentijdsê vakature woÍdt zo Ínogelijk
b.innen zes weken voorzien. Vgie in een tussentijdse vakature is gekozen, neent op het ----rooster de p1aaLs van zijn voorgangêr in.
4.Ii

zí)Ír eerste bestuurEvergadering na een
bestuurêverkiezing
verdeelt het bestuur in

__-__
----_

onderling ovêrleg de overige functies en stelt _
voor elke bestuurder dieDs taak vast ên doet -_
h.iervan een ÊchriftêIijke
-kennisgeving/------ -----Íredêdeling aan de di6tricten.
-----5,Iedere bêsÈuurdêr is tegenover de Bond gêhoudentot
v!/\jsu!

een behoorfijke

vervulting

van de hen ------

q9su

Indien hêt een aangefegenheid betreft' die tot de
ÍTerkkring vaÍ twee of neer bestuurders behoort,
is ieder van hên hoofde.lijk aansprakelijk têgen-

nemen/ iídiên
wijze

geên bestuurder

van besluitvorniDg

bestuuÍders
3.a.À]Iê

zich

verzêt

tegen

en afte

deze ---------

aarr dezê bes lr]itvorming

deefnemen.
daaronder begrepên de ------

besluiLen,

be6luiten

als

bedoeld in

2, vor.den genomen
-met mêerderheid van de uitgêbrachte
gêldlge
--- stenmen, mits voor wat de io vergadering
genoÍnen beslu.iten
de in

functie

b.Blanco

het

beÊtuur

een bêsluit

echtêr

daaÍvan

betlrist,

nemên besfuit

a bedoeldê

steruning

bêstuurder

dic

-

de inhoud

van
qestemd hrerd --

--

de juistheid
zonodig heÈ te ----

vastgelegd

en vindt
een -- -___

indiên

Door dêze nieuwe
van de --

stemminq,
in
of

aaDgewezên notulist

elke

eên door

notulen

worden ----bestuur

vêrgadering
hêt

gênaakt,

die

door

en de notulist

worden vastgesteld.
VERTEGENWOORDIG
ING------ - -- ------A:tikel

bond iJvordt in

--

genonên is

dê rechtggevofgen

verhandefde

de secretaris

oordeel

oordeef

pfaats/

verl-angt.

sternming vervaffen

l.De

een -

na heU uitÊpreken

schriftelijk

eên nieuwe

voorzitter

of

vastgêlê9d

dan \doÍdt

oorspronkelijke

voor

voolzover

onmiddêl1ijk

ondet

heeft

geldt

schrifLelijk

van het

door

de voorzitter
uitgesproken

hetzelfde

êên nieL

6.Van het

en --------

afzonderlijk

tenzij

êên genonen besfuit,

b.$lordt

aanwêzig is.

anders lrensen.

beslisseod,
ovêr

van -

ongetdig.

door de voorzitter

dat

de rneerderheid

bestuurders

wordt

gestend/

bestuurder

.

zijllde

voorstel

rno[deling
5,a.Het

betreft

stenmen zijn

4.Over elk

lid

dê
-_

13-------------

êo buiten

rechte

vertegen-

----

10
woordigd

door

bestuurslid

de voorzitter

of

door tenninste

het. bondsbestuur

Bond,
F^l

is,

tuee daartoe

mits

rer

È^^ên

het

sluitên

door
---

vooralgaande

van de afgeÍnene vêrgadering

bevoeqd tot

hêl-

rnet één

gemachtigde bestuursleden.

2.Hêt bondsbestuur
goedkêur:ing

tesanen

van de ,

van overeenkonsten

!'ê..'rêên.l^-

regiStergoederen,

neL sluiten

van overeenkomsten
--waarbij de Bond zich afs borg oÍ hoofdelijke
medeschuldenaar verbindt,
zich voor een derde -sterk

rnaakt of

zich

tot

zekerheids6telling

een schuld van een derde verbindt.
'-' j krachtens
sfêirrfên.

hêl

zii

krá.hl-ênc

lvoord.igingsbevoegdheid
is

is

toegêkênd/

ovêrLrêding
Bond of

ie

hiervan

toL

rechtshêndêIing

hêc I oten.

---

oefenen

dên nadat levoren

genomen, braarbij

aangaan van de betrokken
rÊ.h-shán.lê1i.-ên

deze ---- - .

v^lm^.hl

deze bêvoegdheid n_el uiL
besLuur6beslujr

voor

een

hêE.
of

----

------

kèn noch door/

noch aan de
--de wederpartij
worden tegengewolpên.
_ REKENING EN VERÀNTIITOORDING- - -.
--

---ÀrLikeI

14

1.HeL bondsbêstuur is verplicht van de vermogens
toestand van de Bond zodanig aantekening te ---houden dat daaruit te è]]en Lijde haar rechten en verpfichtingen

k-nnen worden gekend.
2.ltet Bondsbestuur brengt - behoudens ver.Lenging \tán.lêzê

binnen

lê.miin

.l^^r

rlê

varn:Àarin-

zes maènden na affoop

een algêmene vergadering
doeL,

^l^êmê.ê

onder

rekening
afgelopen

overfegging

van het boekjaar
zijn jaarverslag
uit

van de nodiqe

en verancwoorolng
boekjaar

ovêr zijn

qevoêrd besL**r.

--

op
en

beschêiden
in heL ----

B_j gebreke

11
hiervan
.licl

ri^F

rechte
3.a.Tenzij

kên, na verloop
zlêra

ra!êni

van het

u,^^.din^

bondsbestuur

in

haF

f ^ê'i^hl-

heeft

voorzien,

riesL

een fjnênciële
an

^^

har

^1.^l

----

op êen andere

Èi^ndchaêF,,,'r

de algemene vergader:ng

corunissie/

l$/Àê

in

vorderen,

de êlgemene vêrgêdering

k'i i'À

jeder

vên de termijn,

beslaandê uit

lwee

ê\/Àrt/.n^À.ÀÀ

b.De leden van de onder a bedoê1de commissie
worden gêkozen voor dê duur vên twee jaêr en
fra.lên

ir^ l dên

c

cr

?i in ^^nclrit-ê-d
c.De financiële

qL.

zrJ

clê.Ët.6 êênmaa] herkiesbaa-r.

de rekening
en veraotuoording van het bondsbestuur en ---verslag van --brengt aan de bondsvergaderlng
laqr

commissie onderzoekt

!cvf'ruf!gv!

uf

u.

van het bondsbestuur
onderzoeken,
kunnen zonodig --zich voor rekening van de vereniglng
door êên -deskundige doen bijstaan.
Het bondsbestuur is --

4.Degênên die

verpficht

de rekening

en verantwoording

aan de corun-iÊsie afle

door

hêar

----

haar ----desgewenst Cê kês te toDen en inzage van de - boeken en bescheiden van de bond !e geven. gewens!ê inlichLingen

5.De opdracht

Le veÍ6chalIen,

aan de conmissie

door de algemene vergêdering
doch slechts

kan te allen

lijde-

worden herroepen,

door de verkiezing

-

van een andere -

conmissie.
6.coedkêuring
jaarverslag
stiêkt

het

door

de algeÍnêoe verqadering

ên de rekenjng
bondsbestuur

handelingen,
veÍantwooÍding

voorzover

van het
en veranLwoording ---

tot
die

déchaÍge
uit

voor

alle

de rekenjng

en .-

de bescheiden

a1s

bIi jken.

7.Het bondsbêstuur

is

verplicht

72
bedoêld

in de leden I,

Z eD 3 tien

jaar

fang te

be!raren.
-------------l.Jaarlijks

----Artikel
zat

15- --

- ------

--

----

uiterlijk

zês Ínaanden na af_loop __
een algemene vêrgadering
hrorden

van het

boekjaar
gehouden,

2.De agênda van deze vergadêring
bêvat onder neêr:
a.bêspreking
van de notufen van de vorige
____-_
a_Igemene vergaderilrg;
b.jaarvêrslag

van de secreEalas;

c.behandêling

en vaststefling
verantwoording;

_-_________ __

van dê rêkening

d.vaststelling

van de contÍibuties;

e.vaststêlling

van de begroting;

f. voorziening
Y r rvruvroo9

lid

_________-__
_______________

vacatures;

r

3.Een district
in

in

en

is

tot

1 bêdoêldê

uiLerlijk

tweê weken voor de
bevoe
on __-____

vergadering

voorstellen

aan dê agenda toe te voegên. ___-__4,VoorËs worden êlgemene vergaderingen
gehouden zo
diklrij-ts
het Bondsbestuur dit wensêlijk
oordeeft.
5.a.Het

Bondsbestuur is

van tenminste
bijeenroêpen
een terrnijn

op schriftelijk

één district

verzoek

vêrplicht

tot

bet

_
_

van êên afgênene vergadering
op__
van niet langer dan vier weken. __

b.Indien

aan het verzoek binnen veertien dagên _
gêen gevolg is gegeven, kunnen dê vêrzoêkers
_
zelf tot die bijeenroeping
overgaan neb ___ __

inachtneninq
lid.

van het
___-______

bepaalde

in

het

volgend

_

6.a.De algenene vergaderingen worden bijeen_ __ __
gêroepen door hêt Bondsbestuur, met -__-___ __

inachtneming
vêertieí

van een !.ermijn

dagen/

de dag van de oproeping
van de vergadering
niet meegêrêkend.
b.De bijeenroeping

geschiedt

Êchriftelijke

kennisgeving,

gelijktijdige

vernelding

door

in

dagb.Iad.

niddel

onder ---

zulks

__

van de agenda of

van eên advertentie

laodelijk

en die

het bondsblad of
districten
te zenden ----

Íniddefs een aan affe

niddel

--.

vên teÍminsLe

in

ce6chiedt

tenninste

door
een --

de bijeenroepinq

vao een advertentie/

dan wordt

de
agenda voor de.ledea op een daartoe geschikte
pfaats ter inzage qelegd ên wordÈ daaÍvan ----- -------melding gemaakt in de advertentie.
SAMENSTELLING

ALGEMENE VERGÀDERING

De algenene vergadering

bestaat

r^re1keworden vertegenwoordigd
wel maxinaal zeven personen.

uit

de districten,

door hun bestuur,

en

TOEGÀNGEN BESLU]TVORMING ALGEMENE VERGÀDERING---_
--Artikel
I'7, --_--1.a.À11e

leden hebbên toegang tot de algeÍnêne ____
vergaderlng,
voor zover een lid niet 1'en tijde

van de vergadering

is

b.de voorzitter

kan tevens
andêÍen dan leden. ----

2.De districteÍr
bij

brenqên

êên stenming

ieder

vertegenwoordigers
ter

vergadering

3.a.Teqzij

v/oÍdên besluiten
atenmen.

algenene

zoveel

aÍtikel

__---

___

toegang verleDen

aan

vêrgadering

stemmen uit

bêtreffendê

aanv/ezig zijn

anders in

neêrderheid

ter

van het

van het bepaalde in

-

geschorst,

afs

is

er

district

Ínet inachtneming
16. --------------

dêze staLuten

-

bepaald,

_
___

genomen Ínet een vofstrektê
_
-__-__
van dê uitgebrachte
gêldige

74
b . À 1 s o n g e l d i g ê s t ê r u n e nw o r d e n a a n g e n e r k t _ - _ _ _ urtgebrachte stenmen of stêmbifjettel
die,
naar het oordeel
1,blanco
2. zijn

van de voorzitter:
____-___-

zijni

-________

ondertekend;

3, onleesbaar

_-_______

zijrri

4.een pêrsoon nlet

duidêfijk

5,de naam bevatten

van een persoon die

kandidaat
6.voor

gesteld

iedere

aanwijzeni

_ ___
__

niet

is;

verkiesbare

plaats

meer clan één

naan bevêttên;
?,meer bevatten

dan êen duidê1ijke

aanwijzing

van de persoon die is bedoêld.
4.a.Alfe
steÍnmingeo over zakên geschieden
mondê1ingr over personen Êchriftelijk,
de voorzitter
dêring

zonder

eên andêre

tegenspraak

wijze

uit

__ ___tenzij
de verga-

van stemnen bepaalt

of

toelaat.
b.Ingeval

van meerdere vacatures

leclere vacature
5.a.Indien

bij

de eerste

èfzondêrlijk

woÍdt

voor

___

gêsteÍnd.

een stemning over personên bij _ __
sterNning nienand de volstrekte
____-

meerderheid

van de uitgebrachte

st'emmen heeft

veÍkregen/

wordt

geldige

_- __-

een tlreede

___

Êternming gehouden. Verkrijgt
ook bij deze ____
stemming niemand de volstrêkte
neerderheid
van
de uitgebrachte
getdige
stetulen, dan vindt
__
hêrstemming plaats over de personen, diê het _
hoogste
b.Heeft

aantal

stenmen hebben vêrkregen.

__ __

Elechts

één persoon heL hooqste aênta1 _
stemmen verkreqen,
dan vindt
_____
heisteruning

plaats

over

hên en degene die hê1: op één na __
nooqste aantal steÍnmenheeft verkregên. ______
Zijn er meer pergonen die het op één na _ ___

15
hó^d<fê

vindl

^^nl-ál

hêhhên

over hen eerêt

om uit
h êrc+

cïêmmên

te

varLranÁr

À..

een tussenstenming

maken wiê de kandidaat

wordt

-

plaats
voor

de

êmm i nd

c.Zowel b;j

de tussensteruning aI6 bij

hêrerênmind/ênr

ic

hi

i

dêkó?ên

de

.!iê

rra

r'^l-

---

sLrekLe meerderheid vèn de uiLgêbrach!e

------

dêl.l

È'i i

--

heL

.

dê

sfêmmên

hÊÊff

dêze stênningen
-ot. -----6.Indiên
niêr
ucr

!rÊrLra^ê.

de sLeÍunên, dan beslisL

de sterunen staken over
.iê

cl-:Lan

wêrkiê7ind

wán

een voorêtel

^a.e^nên

haïrafï

d.n

iê

-----

vc!wvrPcu.

----

7.a.Een ter vergadering door de voorzitLer
..:-dÊsnrokên
genomen, is
de inhoud

óó-dêat

,rar een besluiL

beslisseod.

is

geldt

Hetzelfde

-

voor

van een genonen besfuit,

ge6têmd werd over
\r-c+^al

-

dat

êdÀ

r,^^ra

een niet

voorzover
schrift'el i jk -----.

+ a l

na heL uiLsprêken -van heL onder a beooe-oe oordeel de juisLhe:d

b.Wordt

echter

onmiddêl I ijk

daarvan betwisL,
nêmen besluit

dan wordt

6chriftelijk

zonodig heL Ee
vêstgelegd

en vi.ldt
een niêulre srenming p-Laa'Ê, wanneer de ------mêêrderheid der vergadêring,
oorspronkelijke
c-hri

Fr-êl

verlangt.
.lê

i iL

sLeÍuning niêt

of

indien

de

hoofdel_jk

of

^Àc-ÈiaÀÀê

Door deze n:euwe steÍuning vervallen

rê.hfadêwól^ên

w^n

.la

^^rcnr^nLêl

! iLÀ

-----

È L r , , u , , r, , 9 .
. B E V O E G D H E I D A L G F I V F\ L

---

--ArLikel

Àan de algenene
bevoegdheden

toe/

18

vergadering
die

VERGADERING----

niet

koÍnen in
door

de bond alfê

de wet

of

door

de

76
statuleo
zijn

het

aall

of andere organen --

bondsbestuur

opgedragen.

---LE]DING

EN NOTULERTNGÀLGEMENEVERGADERING- -_
------A:-tikeI
19-------------

1.De algenene vergêderingên
voorzitter

worden geleid

van het Bondsbestuur.

van de voorzitter,

Lreed-

n^

2.Van het

besEuurder als

op. WordL oo,( op dezê wijze

heL voorziLLeÍ6chêp
varda.lari

afwezigheid

een ênder door he!

bondsbegEuur aan -e wijzen
voorz:LLer

Bij

.l^^fi

n

voolzien,
?al

verhandelde

f

in

door de

niê!

in
de --

dón voorziet

-

elke

algeÍnene vergadering
wo-rden door de sêc-rera-r:s of eên door her '--

b e s E J u r a a n g e \ À , e z e nn o L L l - 6 1
noluIên

gemêêkt. De
-----door de

notulen

woÍden, na vaststellinq

voorzitter

en de notulisl/

gepubficeerd

of

van de leden

gebracht

in

het bondsblad ----

op een andere wijze
ên vrordên in

volgende algemene vergadering

besprokên.

RECLE14ENTEN
-----Artike
[ 20--------1.De organisatie/

afsmede de taken

zowel van de Bond aIs

kênnis --de eerstter

---en bevoeqdheden

van haar afdelingen

en

organen kunnen nader worden geregeld
af zonderf i jke reglemeoten.

aÍdere
2.De in
stêld

lid

1 bedoelde rêqlemênLên worden vastge-

ên gêwijziqd

3.Nieuwe reglementen,
rr ÀsÀ91 êr m
c ' au ne +! ê nL r r r

twintigste
t,Àr^./iÀfin-

tenzij

! -r a À a n

door

de algemene vergadering.
alsmede w-jzig:ngen
in -----

in

we!

^f!9

vy

dag na de dag lraarop de afgemene ---hêl

wijziging

in

|)êcl'!i+

F^+

t'acïcrÀl

l;na

^+

van heL Íe9-LêmenLheefL genomen, -----

anders zal worden bepaêld.

4.Van iedere

vaststell-ng

of wijziging

van de ----

I7
stat.uten,

afgmede van een reg_lêment .Í,vordt ____ _
gêdèan in het bondsblad ondeÍ
______
van de dêtun vao inwerkingtreding/

nededelinq
vermelding

mêt fetter.lijke

weerqavê van de tekst
aangenonen bepaling ( en )

5,De in

vên de

__

fid

1 bêdoelde reglementen noqen niet in
strijd
zijn met de wet, ook waar die geen ______
dwingend recht bevat/ noch tnet de Êtatuten.
__ _
- - q.T'aÍrIIntr\rin Í

7Í^

_-Àrtiket
1.Dê statuten

' rr-

21,_ ___ _ _- _ _ _

kunnen slechts

worden gewijzigd

door

een besluiE.

van de algenene vergadering,
waartoe
lvêrd opgeroêpen net de nededefing,
dat aldaar _
wi j ziging van dê statuten
zal .Í,,iorden
---

voorgesteld.
2,Zrj
ter

diè

de oproeping

behèndeling

wijziging

dagen voor
voorstel,

v,rijziging

tot

tweê/derde

___-__

een afschrift
de voorgedragen - ___ _

is

statutenlvijziging

behoeft

_ ____ __
___ _

van de uitqêbÍachtê
gêIdige
een vergaderinq
_ _
waarin tenminste

vertegenwoordigers

aanweziq is.
is,

Indien
r{ordt

tweede vergadering
waarin

teruninste

_

twee/derde

Êtenmerl, in

aa[lrêzig

statuten_

opgênornen aan alfe
van de districten
toezenden.

t,estuursfeden
tennanstê

noeten

tot

de vêrgadering

waarin

la,oorde.lijk

3.Eên bês1uit

dê a.Igênenê vergadering

van een voorstel

hebbên gedaan/

veettien
van dat

tot

over

het

van de 1êden -___-

geen tweê/derde

binnen

van de Ieden

viet

weken daarna eên
bijeengeroepen
ell gehouden/ _

voorst.el/

zoals

dat

io

de voriqe

vergaderinq

ongeacht

aantal

aan de orde is geweest/
aanwezige vêrtegenwoordigêrs

van

feden,

een bêsluit

eên meêrderheid

het

de

kan Írorden genomen, maLê met
van tenminste
tlree/detde
van de

1B
uitgêbrachtê

geldige

.a.Een statute

ijziging

darr nadat
naakt.

hiervan

Van dit

gedaaD in
b.Iedere

het

-----

6teIIImen.
treedt

niet

eên notariêfe

tijdstip

wordt

vreÍking _

in

akte

is

opge_
__ __
nededeling

bondsbfad.

bondsbestuurder

is

afzonderlijk

tot

het

doên verfijden
van dezê akte bevoegd.
-___- _____ ___ONTBINDING EN VEREFF'ENING
---Àrtikel

22-__-_____-___

1.De Bond uordt

ontbonden door êên daartoe -_____bêsluit
van dê afgeÍnêne vergêdering,_-

strekkend

genonen net

tenminste

uitgêbrachtê

geldige

1l/aarin tenÍninste

is

stennen

in

van het

aantaf

een vergadering

van de vertegeo_ _
van de leden aanwezig is. .-_-- _____.

woordigerÊ
2.Het

twêe/derdê

drie/vierde

bepaalde .in de leden 2 ên 3 van artikêt
van overeenkomsLige toêpassing.
____

3.Indien

bij

hêt besluit

vêreffenaars

zijn

vereffêning

geen ____geschiedt
de __- _

ontbinding

aangelrezen/

door het bondsbestuur.

4.Een êventueêI
de leden die
oDtbinding

tot

batig
ten

lid

saldo

tijde

zijn,

algemene vergaderinq
5.Na dê ontbinding

blijft

zal

niet

veÍvallen

van het besluit

tot

de bond voortbêstaan

dit

nodig

cedurende de vereffening
van de gtatuten
en rêglenenten

bêpalinge[

Lot

aan
__-__

maar aan een darl door de
_
aan te wijzen doe1. __- ___

voorzover
is.

2L _

vereffening

___

van zijn

vermogen
blijven
de __
voor_

zover nogelijk van kracht. In Btukken en _______
aankondigingen die van de Bond uitgaan moeten __
aan zijn

naan Írorden toegevoegd de lroorden ,,in _

D e c o r n p a r a n t e nz i j n m i j , n o t a r i s , b e k e n d , ê n d e _ _
identiteit
van de bij deze akte betrokken

19

conparanten i s d o o r m i j , n o t a r i s ,
de hiervoor
:l :""*:'-"'*
v a s t ' g e s t e f d . ":l:l::

aan de hand van

documenren
RVAN

ÀKTE

in ninuut opgemaakt i s v e r f e d e n L E r u z c r r q a j Á e
---op dê datuÍn als in hêt hoofd van d e z e a k t e v e r - - meld.
Na zakelijke

opgave van de inhoud

__

van dêze akte

aan de compêraDten hebben dezen eênparig verklaard
vao de inhoud van deze akte te hebben kenniÊ geno_
mên en op volledigê
te

voorfezing

daarvan

geen prijs

6te1l-en.

vervolgens

is

deze akte

na bepêrkte

voorlezing

___

door de comparantên en nij,
notar.is,
ondertekend.
(getekend) G.P.Í{. d'Haens --- Ê.1_t4_ Savooij--E. Verhaeoen
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