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91.838/V/Vi. 
 
Vandaag, de t w í n t i g s t e d e c e m b e r  
negentienhonderd een en negentig, ----------------------- -- 
verschenen voor mij, Mr. René Waldemar Maria Bruggink, no- 
taris ter standplaats Wijchen: -------------------------- -- 
l. de Heer Drs. PAULUS BERNARDUS DIJKSTRA, stafmedewerker, 
wonende te 6605 EJ Wijchen, Diepvoorde l2-05, volgens -- 
zijn verklaring geboren te Deventer op zestien mei ne- - 
gentienhonderd een en veertig; ----------------------- -- 
2. de Heer Ing. JOHANNES IGNATIUS HENRICUS MARIA BOLL, ---- 
technisch ambtenaar, wonende te 6605 BJ Wijchen, Hoog- - 
meer 15-45, volgens zijn verklaring geboren te Schaijk - 
op twintig mei negentienhonderd drie en vijftig; ----- -- 
ten deze handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk 
voorzitter en penningmeester van de open rechtspersoonlijk- 
heid bezittende vereniging, genaamd NATUUR EN MILIEU WIJ- - 
CHEN, daartoe aangewezen en gemachtigd door de algemene --- 
vergadering van de vereniging, en als zodanig deze vereni- 
ging ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigend. ---------- -- 
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden: ------ -- 
- dat de vereniging op twaalf november negentienhonderd een 
en negentig is opgericht; ----------------------------- -- 
- dat door de algemene vergadering van de vereniging gehou- 
den te Wijchen op twaalf november negentienhonderd een en 
negentig werd besloten de statuten der vereniging bij no- 
tariële akte te doen vastleggen; ---------------------- -- 
- dat van voornoemd besluit en machtiging blijkt uit een -- 
aan deze akte gehecht exemplaar der notulen van die ver- 
gadering; --------------------------------------------- -- 
- dat ter uitvoering van gemeld besluit de comparanten, --- 
handelend als gemeld, de statuten der vereniging bij deze 
vastleggen, zodat de statuten met ingang van vandaag lui- 
den als volgt: ---------------------------------------- -- 
 
------------------- -- Naam en zetel. ---------------------- 
--------------------- -- Artikel 1. ------------------------ 
De vereniging draagt de naam: NATUUR EN MILIEU WIJCHEN, en 
is gevestigd te Wijchen. -------------------------------- -- 
 
----------------------- -- Doel. --------------------------- 
--------------------- -- Artikel 2. ------------------------ 
De vereniging heeft ten doel: de bevordering van behoud en 
beheer van natuur en milieu, beide in de ruimste zin ten -- 
dienste van mens en natuur en in het bijzonder in de ge- -- 
meente Wijchen. ----------------------------------------- -- 
Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door: --------- -- 
- het kritisch volgen en zonodig beïnvloeden van het beleid 
  van overheid, rechtspersonen en natuurlijke personen; --- 
- het geven van voorlichting en educatie over natuurbehoud 
  en milieubeheer; -------------------------------------- -- 
- het participeren in natuur- en landschapsbescherming; --- 
- het verrichten en stimuleren van praktisch natuur- en --- 
  landschapsbeheer; ------------------------------------- -- 
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- alle overige geoorloofde middelen die voor dit doel be- - 
  vorderlijk kunnen zijn. ------------------------------- -- 
 
------- -- Geldmiddelen. ----------------------- 
------------------Artikel 3. ---------------------------- -- 
De inkomsten van de vereniging bestaan uit: contributies, - 
entreegelden, andere baten, zoals erfstellingen, legaten, -- 
lastbevoordelingen, schenkingen en subsidies. --------- . 
 
---------------- Leden. -------------------------- 
--------- -- Artikel 4. ------------------------ 
1.  De vereniging kent gewone leden, jeugdleden, ereleden, - 
 begunstigers en buitengewone begunstigers. ----------- -- 
2. Het bestuur van de vereniging beslist omtrent de toela- 
 ting van gewone leden, jeugdleden, ereleden en begunsti- 
 gers, volgens bij het huishoudelijk reglement te stellen 
 regelen. Bij niet-toelating tot lid kan de betrokkene -- 
 zich tot de algemene vergadering wenden, die alsnog tot 
 toelating kan besluiten. ----------------------------- -- 
--------- -- Artikel 5. ------------------------ 
1. Gewone leden van de vereniging kunnen zij zijn, die: --- 
    a. vijftien jaar of ouder zijn; en ------------------- -- 
    b. die de vereniging vooral actief willen steun en daar- 
        voor toetreden tot één of meer werkgroepen van de --- 
        vereniging; --------------------------------------- -- 
    c. als lid geregistreerd zijn op de door de secretaris - 
        bijgehouden ledenlijst; -------------------------  
    d. contributie betalen. -------------------------- 
2. Jeugdleden kunnen zij zijn die jonger zijn dan vijftien 
     jaar. ------------------------------------------------------------------------- 
3. Ereleden zijn die leden, die vanwege hun bijzondere ver- 
    dienste voor de vereniging, door de algemene vergade- - 
    ring met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stem- 
    men zijn benoemd en deze benoeming hebben aanvaard. ---- 
4. Begunstigers zijn niet-leden, die de vereniging finan- - 
    cieel steunen, op een door hen zelf vast te stellen ---- 
    wijze. ----------------------------------------------------------------------- 
5. Buitengewone begunstigers zijn rechtspersoonlijkheid be- 
    zittende verenigingen, stichtingen en publiekrechtelijke 
    lichamen en instellingen, die de vereniging jaarlijks -- 
    steunen met een bijdrage. ---------------------------- -- 
 
---------- Einde van het lidmaatschap. -------------- -- 
--------- -- Artikel 6. ------------------------ 
1. Het lidmaatschap van de gewone leden, jeugdleden en ere- 
    leden eindigt door: ---------------------------------- -- 
    a. het overlijden van het lid; ----------------------- -- 
    b. opzegging door het lid; --------------------------- -- 
    c. opzegging namens de vereniging, indien het lid zijn - 
        verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of -- 
        indien het lid heeft opgehouden aan de vereisten voor 
        het lidmaatschap, in het vorige artikel gesteld, te - 
        voldoen; ------------------------------------------ -- 
    d. ontzetting, indien het lid handelt in strijd met de - 
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        statuten, reglementen of besluiten van de vereniging 
        of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. ---- 
2. Ontzetting uit- en opzegging van het lidmaatschap namens 
    de vereniging geschiedt door het bestuur. ------------ -- 
    Hem staat binnen één maand na ontvangst van de kennis- - 
    geving van het besluit beroep open bij het bestuur, dat 
    daartoe, binnen één maand na indiening van het beroep, - 
    een algemene vergadering dient uit te schrijven. ----- -- 
    Ontzetting kan alleen worden uitgesproken door de alge- 
    mene vergadering wanneer een lid in strijd met de statu- 
    ten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of 
    de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. -------- -- 
    Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is -- 
    het lid geschorst. ----------------------------------- -- 
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de - 
    vereniging kan uitsluitend schriftelijk geschieden tegen 
    elke datum zonder dat daartoe enige opzeggingstermijn -- 
    behoeft te worden in acht genomen. --------------------- -- 
4. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaat- 
    schap een besluit, waarbij de financiële verplichtingen 
    van de leden jegens de vereniging zijn verzwaard, te --- 
    zijnen opzichte uit te sluiten. ---------------------- -- 
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar 
    eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor -- 
    het geheel verschuldigd. ----------------------------- -- 
 
------------ -- Jaarlijkse bijdragen. ------------------- 
------------------ -- Artikel 7. ------------------------ 
Alleen de gewone leden zijn gehouden tot het betalen van -- 
een jaarlijkse bijdrage. -------------------------------- -- 
 
------------------- -- Bestuur. ------------------------- 
------------------ -- Artikel 8 ----- ------ --------- 
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van minimaal - 
    drie personen, die uit en door de algemene vergadering - 
    worden benoemd en die zoveel mogelijk gelijkelijk over - 
    de verschillende werkgroepen van de vereniging verdeeld 
    zijn. ------------------------------------------------ -- 
    De benoeming geschiedt uit de gewone leden van de vere- 
    niging. ---------------------------------------------- -- 
2. De benoeming van bestuursleden kan geschieden uit één of 
    meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in -- 
    lid 3. Tot het maken van zulk een voordracht zijn be- -------- 
    voegd zowel het bestuur, als een werkgroep, als tenmin- --- 
    ste vijf leden. De voordracht van het bestuur wordt bij 
    de oproeping van de vergadering meegedeeld. ---------- -- 
    Een voordracht door tien of meer leden moet voor de aan- 
    vang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur --- 
    worden ingediend. ------------------------------------ -- 
3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ont- 
    nomen door een met tenminste twee/derde van de uitge- -- 
    brachte stemmen genomen besluit van de algemene vergade- 
    ring. ------------------------------------------------ -- 
4. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene ver- 
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    gadering overeenkomstig het voorgaande lid aan de opge- 
    maakte voordracht(en) het bindend karakter te ontnemen, 
    dan is de algemene vergadering vrij in de keus. ------------- 
5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt 
    de benoeming uit die voordrachten. ----------------------------- 
6. De algemene vergadering kan besluiten dat een lid van --- 
    het bestuur buiten de leden wordt benoemd. ------------------ 
7. Het bestuur vergadert telkens en zo dikwijls als de ---------- 
    voorzitter of twee bestuursleden zulks nodig oordelen.------- 
 
------ -- Einde bestuurslidmaatschap en schorsing. --------------- 
--------------------- -- Artikel 9. ------------------------ 
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd 
    is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergade- 
    ring worden ontslagen of geschorst. Een schorsing, die - 
    niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit 
    tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. - 
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn be- - 
    noeming af, volgens een door het bestuur op te maken --- 
    rooster van aftreden. De aftredende is herkiesbaar. ---- 
    Diegene die in een tussentijdse vacature wordt benoemd, 
    neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. - 
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: ---------------  
    a. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden be- 
        noemd is, door het eindigen van diens lidmaatschap -- 
        van de vereniging; -------------------------------- -- 
    b. door bedanken. ------------------------------------ -- 
 
-- Bestuursfuncties en besluitvorming van het bestuur. ---- 
-------------------- -- Artikel 10. ------------------------ 
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een -- 
    secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor ieder 
    hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. ------ -- 
    Meerdere bestuursfuncties zijn niet in één persoon vere- 
    nigbaar. --------------------------------------------- -- 
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de - 
    secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en 
    de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. ----- -- 
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aan- - 
    gaande de vergaderingen van en de besluitvorming door -- 
    het bestuur worden gegeven. -------------------------- -- 
 
-------- -- Bestuurstaak en vertegenwoordiging. ------------ 
-------------------- -- Artikel 11. ------------------------ 
1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur 
    belast met het besturen van de vereniging. ----------- -- 
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, 
    blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo - 
    spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, - 
    waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde 
    komt. ------------------------------------------------ -- 
3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene --- 
   vergadering, bevoegd tot het nemen van besluiten strek- 
   kende tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, 
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   vervreemden of bezwaren van registergoederen, het slui- 
   ten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als -- 
   borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor - 
   een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling --- 
   voor een schuld van een derde verbindt. -------------- -- 
4. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten 
    rechte. Bovendien zijn de voorzitter en de secretaris -- 
    gezamenlijk bevoegd de vereniging in en buiten rechte te 
    vertegenwoordigen. ----------------------------------- -- 
    In geval van ontstentenis of belet kan het bestuur één - 
    of meer bestuursleden als hun plaatsvervangers aanwij- - 
    zen. ------------------------------------------------- -- 
 
---- Jaarverslag en rekening en verantwoording. ------ -- 
----------------- -- Artikel 12. ------------------------ 
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met een 
    en dertig december. ---------------------------------- -- 
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de 
    vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit 
    te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen --- 
    worden gekend. --------------------------------------- -- 
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering, binnen - 
    zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens 
    verlenging van deze termijn door de algemene vergade- -- 
    ring, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging -- 
    van een balans en een staat van baten en lasten, reke- - 
    ning en verantwoording over zijn in het afgelopen vereni- 
    gingsjaar gevoerd bestuur. Na afloop van de termijn kan 
    ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van 
    het bestuur vorderen. -------------------------------- -- 
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden - 
    een commissie van tenminste twee personen, die geen deel 
    mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt 
    de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt 
    aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen 
    uit. ------------------------------------------------- -- 
5. De last van de commissie kan te allen tijde door de al- 
    gemene vergadering worden herroepen, doch slechts door - 
    de benoeming van een andere commissie. --------------- -- 
 
------------ -- Algemene vergadering. ------------------- 
----------------- -- Artikel 13. ------------------------ 
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle 
    bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten -- 
    aan het bestuur zijn opgedragen. --------------------- -- 
    Alleen de gewone leden en de ereleden van de vereniging 
    hebben stemrecht. ------------------------------------ -- 
   Jeugdleden hebben géén stemrecht. -------------------- -- 
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het vere- 
    nigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaar- - 
    vergadering - gehouden, waarin ondermeer aan de orde --- 
    komen: ----------------------------------------------- -- 
    a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording be- 
        doeld in artikel 12 met het verslag van de aldaar be- 
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        doelde commissie; ----------------------------------------- 
    b. de benoeming van de in artikel 12 genoemde commissie 
        voor het volgende verenigingsjaar; --------------------- 
    c. voorziening in eventuele vacatures; -------------------- 
    d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd 
        bij de oproeping voor de vergadering. ------------- -- 
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden indien: -- 
    a. het bestuur dit nodig acht; ----------------------- -- 
    b. tenminste tien stemgerechtigde leden het verlangen -- 
        hiertoe schriftelijk, met redenen omkleed en onder -- 
       opgaaf van punten, welke zij behandeld wensen te ---- 
       zien, aan het bestuur te kennen geven. ------------ -- 
       Een dergelijke vergadering wordt door het bestuur --- 
       binnen zes weken na indiening van het verzoek bijeen- 
       geroepen. Indien het bestuur in gebreke blijft de ver- 
       gadering bijeen te roepen, kunnen de verzoekers zelf 
       tot bijeenroeping overgaan door oproeping overeen- -- 
       komstig artikel 14 of bij advertentie in tenminste --------- 
       een ter plaats waar de vereniging gevestigd is veel ---- 
       gelezen dagblad. --------------------------------- - - 
 
----- -- Bijeenroeping algemene vergadering. ------------ 
----------------- -- Artikel l4. ------------------------ 
1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het -- 
    bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de ---- 
    adressen van de leden. De termijn voor de oproeping be- 
    draagt tenminste veertien dagen. --------------------- -- 
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen --- 
    vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 18. ---- -- 
 
------------ -- Toegang en stemrecht. ------------------- 
----------------- -- Artikel 15 
1. De algemene vergaderingen zijn openbaar, behalve wanneer 
    het bestuur anders besluit. -------------------------- -- 
2. Ieder gewoon lid respectievelijk ieder erelid, dat niet 
    geschorst is, heeft één stem. De (buitengewone) begun- - 
    stiger heeft een raadgevende stem. ------------------- -- 
3. Een (ere-)lid kan zijn stem door een schriftelijk daar- 
    toe gemachtigd ander (ere-)lid uitbrengen. Elk (ere-)lid 
    mag slechts één stem per volmacht uitbrengen. -------- -- 
 
--------- -- Voorzitterschap en notulen. ---------------- 
----------------- -- Artikel 16.  ------------------------ 
1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter 
    van de vereniging of zijn plaatsvervanger. ----------- -- 
    Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan --- 
    treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur -- 
    aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wij- 
    ze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de 
    vergadering daarin zelf; desgewenst kan de algemene ver- 
    gadering een gespreksleider voor een bepaalde vergade- - 
    ring aanwijzen. -------------------------------------- -- 
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de - 
    secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aan- 
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    gewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter 
    en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij, - 
    die de vergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel -- 
    proces-verbaal van het verhandelde laten opmaken. ---- -- 
3. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt 
    ter kennis van de leden gebracht. -------------------- -- 
 
--- Besluitvorming van de algemene vergadering. ------ -- 
----------------- -- Artikel 17. ------------------------ 
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de 
    voorzitter, dat door de vergadering een besluit is geno- 
    men, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van - 
    een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet 
    schriftelijk vastgelegd voorstel. -------------------- -- 
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in - 
    het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan be- 
    twist, dan vindt eenmaal een nieuwe stemming plaats, --- 
    wanneer de meerderheid van de vergadering, of indien de 
    oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk 
    geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. 
    Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen -- 
    van de oorspronkelijke stemming. --------------------- -- 
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, --- 
    worden alle besluiten van de algemene vergadering geno- 
    men met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitge- 
    bracht. ---------------------------------------------- -- 
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de gewone 
    meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, 
    of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stem- 
    ming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. ------- -- 
    Heeft alsdan weer niemand de gewone meerderheid verkre- 
    gen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één 
    persoon de gewone meerderheid heeft verkregen, hetzij -- 
    tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. -- 
    Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de 
    tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de perso- 
    nen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, --- 
    evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die vooraf- - 
    gaande stemming het geringste aantal stemmen is uitge- - 
    bracht. ---------------------------------------------- -- 
    Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal -- 
    stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt - 
    door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de - 
    nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitge- - 
    bracht. ---------------------------------------------- -- 
    Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen 
    staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. ----- 
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende 
    verkiezing van personen, dan is het verworpen. -------------- 
7. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk. ----------- 
    Stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij de  
    voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of -------- 
    één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. 
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    Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten 
    briefjes.  ------------------------------------------------------------------ 
    Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een  --------- 
    stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.  ------------- 
8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze 
    niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorken- 
    nis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een be- 
    sluit van de algemene vergadering. ------------------- -- 
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig - 
    of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten wor- 
    den genomen, mits met algemene stemmen omtrent alle aan 
    de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot 
    statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen 
    oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschre- 
    ven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent  
    het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee 
    verband houdende formaliteit niet in acht genomen. ----- 
 
------- -- Statutenwijziging en ontbinding. ------------- 
----------------- -- Artikel 18. ------------------------ 
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering -- 
    worden gebracht dan door een besluit van een algemene -- 
    vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat 
    aldaar wijziging van de statuten zal worden voorge- ---- 
    steld. ----------------------------------------------- -- 
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter -- 
    behandeling van een voorstel tot statutenwijziging heb- 
    ben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergade- 
    ring een afschrift van dat voorstel, waarin de voorge- - 
    dragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe 
    geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na 
    afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. 
    Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste ---- 
    veertien dagen voor de vergadering in het verenigings- - 
    blad gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle - 
    leden toegezonden. ----------------------------------- -- 
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste ---- 
    twee/derde van de uitgebrachte stemmen, waarbij minstens 
    de helft van het aantal stemgerechtigde leden tegenwoor- 
    dig is, of vertegenwoordigd is. Mocht het quorum niet -- 
    aanwezig zijn dan kan na veertien dagen opnieuw een ver- 
    gadering bijeen geroepen worden waarbij die vergadering 
    ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige stemge- -- 
    rechtigde leden, het voorstel kan aannemen, mits met --- 
    tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stem- - 
    men. ------------------------------------------------- -- 
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat - 
    hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen -- 
    verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. ---- 
-------------------- -- Artikel 19. ----------------------------------------- 
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van 
    de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden l, 2 - 
    en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige - 
    toepassing. ------------------------------------------ -- 
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2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan een instel- - 
    ling met een soortgelijk doel of, in overleg met eventu- 
    ele subsidiegevers aan een instelling als bedoeld in ar- 
    tikel 24 lid 4 van de Successiewet l956. ------------- -- 
 
-------------- -- Huishoudelijk reglement. ----------------- 
-------------------- -- Artikel 20. ------------------------ 
1. Een door de algemene vergadering vast te stellen huis- - 
    houdelijk reglement kan nadere regels geven omtrent lid- 
    maatschap, contributie, geldmiddelen, werkzaamheden van 
    het bestuur, vergaderingen, stemrecht en voorts omtrent 
    al datgene, waarvan een nadere regeling de vereniging -- 
    gewenst voorkomt. ------------------------------------ -- 
2. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten 
    in strijd met deze statuten. --------------------------------------- -- 
 
------------------ -- Slotbepalingen. -------------------------------------- 
-------------------- -- Artikel 21. ------------------------------------------ 
In alle gevallen waarin niet wordt voorzien door de wet of 
de statuten beslist het bestuur. ------------------------ -- 
Tenslotte verklaren de comparanten woonplaats te kiezen ten 
kantore van de notaris, bewaarder van deze akte. -------- -- 
-------------------- -- Artikel 22. ------------------------ 
Het bestuur bestaat thans uit de volgende personen: ----- -- 
a. voorzitter: de Heer Drs. P.B. Dijkstra, de comparant sub 1.  
    genoemd; ------------------------------------------ -- 
b. secretaris: de Heer Jacob Schoenmaker, projektleider, -- 
    wonende te 6602 ZK Wijchen, Blauwe Hof 62-24, geboren te 
    Abcoude op vier december negentienhonderd vier en vijf- 
    tig; ------------------------------------------------- -- 
c. penningmeester: de Heer Ing. J.I.H.M. Boll, de comparant 
    sub 2. genoemd. -------------------------------------- -- 
 
 De comparanten zijn mij, notaris, bekend. --------------- -- 
 
------------------------------------------ -- Waarvan akte, 
in minuut is verleden te Wijchen op de datum in het hoofd - 
dezer akte vermeld. -------------- 
 
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de ver- 
schenen personen, hebben dezen verklaard van de inhoud van 
deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorle- - 
zing daarvan geen prijs te stellen. --------------------- -- 
 
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de com~ 
paranten en mij, notaris, ondertekend. ------------------ -- 
 
(GETEKEND) P.B. DIJKSTRA; J.I.H.M. BOLL; R.W.M. BRUGGINK; - 


