Heden negenent~Qntig december negentienhonderddrieëntachtig
verschenen voor mij, Herman Johan Meuleman, notaris ter---
standplaats Zaltbommel: .-----------------------------------
1. De heer ~~tonius Comelis van Balken, hoofd ener school,
wonende te Zaltbommël;---------------------------------
2. De heer Johannes Gerardus !'laria Vossen, onderwijzer, wo
nende te Rossum;--------- ------------------------------
3. Mevrouw ~endrina Magdalena K~man- van Houcke, zonder-
beroep, wonende te Zaltbommel.-------------------------
De comparanten, die sub 1 handelend als voorzitter, die---
sub 2 als secretaris, die sub 3 als peI1.~ingmeester,
..
tezamen
vormende het dagelijks bestuur van de te Zaltbommel ge~,es-
tigde vereniging genaamd : "Natuurwacht Bommelerwaard lf en--
als zod~~ig bevoegd gemeldëvereniging rècntsgeldig te ver
tegenwoordigen verklaarden dat de algemene ledenvergadering
dier vereniging gehou.den te Zaltbommel op veertien november
negentienhonderd drie en tachtig--------------------------
heeft besloten de sta-cu'ten der vereniging vast te stellen e
?vereenkomst~~ art~ke l 28"Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
~n een notar~ele aKte te aoen opnem.e!J.--------------------
Hiertoe overgaande verklaarden de compar~~ten, dat de statu
ten thans zijn vastgesteld als volgt; ----------------------
N..~~~ Doe]:..L .Pl_~.atL'Y:.S:!L_Y~~_tiging en nidq,elen .. --- ------- --~·

.----_._--------------------

Art~ltel 1.-----,~----- ·- -----------

De vereni"ging draagt e.e naa.."Tl Natu.uFwBcht BommeIerwaard e:a. i
een voortzetting van (~ e :.n februari negentienhonderd vijf e:
zeventig opgerichte N:~.. tu.l.lr\vacht Zal t"bOIr1..IDel., 'W-J.ens naaJlJ ir..-·
negentienhonderd. acht en zeventig vera.nderde in Natuu.rwacht
Bommelerwaard. Zij is g0vestigd te Zaltbommel.-------------·
Artikel 2.-------------------------·-----·-------------------
15"e vereniging stelt zich ten doel :-.. -----------------~.----
1. Het rivierenland i n al zi jn facetten a8.c"1gaande natuur en
landschap te behouden en te beschermen. Dit met name in
de Bo:rnmelerwaard .. -..--...------ --------------.------.---------,
2. De rijkdom ven flora en faune, in de Bommelerwaard en di.-·
recte omgeving te behouden en te beschermen en indien--
mogelijk te verbeteren.---------------------------------·
3. De bewoners van de Bommelerwaard en Omstreken. te informe ·
ren over de waarden van natuur en landschap in het ri v:ie
rengebied en de betekenis ervan voor de mens. Deze bewo-'
ners te bewegen tot een positieve houding - passief en/o.
actief - ten aanzien van het behoud va.."'1 d.i t riv:i.erenge--·
bied in al zijn facetten.------------- ------------------·
Middelen.----------vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door:--·
1. Het geven van voorlic.hting en het publicere!l YBn gegeven'
aangaande nó.t1fur, en land.sch,!-~J .. ----------:-----:--:---------.
2. Het doen verr~chï;en \raD stucll€'E en/oi OTlc.erzoeKJ.nger~~---·
3. He~ _ g~ven Vru;,l ad.v:Le saan, ins~ e11~Lgen, ver~n~g:i.ngeL.,. over·
helCl.slD stantle s en evenruee1- aJ.':.uere 1.nste.Ll~ngen be-cref-
fende het behoüd en de besche!.'Tling van natuur-' eIJ. land---
schap .. -------.----.-,- ------------------------------------*-,
4. Bet oeJ.eg€8!l ~\ran ve!'g' aderin~en; het houdeT.!. V8l1 inst:ruc--_·
tieve bi j e6:lkomsten; het orga.r:..i seren en 1 e:i.à.en var!.. excu:p·

ne

M

.--------------------------------------,

sies; het houden van tentoonstellingen.-----------------

5. Samenwerkingen met instellingen, verenigingen, overheids

instanties en deskundigen die een gelijk of verwant doelnastreven.----------------------------------------------
6. Onderwijsinstellingen en eventueel belangstellenden en--
organisaties te betrekken bij activiteiten van de vere--
niging en ze te attenderen op het belang van het behoud-
van de waarden van het rivierengebied.------------------
7. Alle andere dienstige middelen die aan het doel van de--
vereniging bevorderlijk kunnen zijn.--------------------
Leden.-----------------------------------------------------
Artikel ~.-------------------------------------------------
De veren1ging kent gewone leden, jeugdleden, ereleden en---
begunstigers.----------------------------------------------
1. Gewone leden zijn natuurlijke personen die de leeftijd--
van achttien jaar hebben bereik~ en hun jaarlijkse con--
tributi e betal en. ----------------------------------------
2. Jeugdleden zijn per30nen die de minimale leeftijd van---
tien jaar hebben. Zij nemen deel aru1 de activiteiten van
de jeugdnatuurwacht. Zodra de leeftijd van achttien jaar
is bereikt beëindigt met ingang van een augustus van het
lopend verenigingsjaar deelname aan de jeugdnatuurwacht.
3. Ereleden zijn personen die op voorstel van het bestuur--
door de ledenvergadering als zodanig benoemd worden omdat
zij zich gedurende vele jaren op bijzondere wijze hebben
ingezet bij de bevordering van de doelstellingen van de-
vereniging.---------------------------------------------
4. Begtmstigers zi jn niet-leden die de vereni.ging jaarlijks
of bij regelmaat steunen.-------------------------------
5. Jeugdleden en be~~stigers zijn geen leden in de zin der
wet, noch in de zin van deze statuten, doch zij hebben -
behoudens dat zij geen stemrecht kunnen hebben, niet tot-·
bestuurslid kunnen worden benoemd, noch de bevoeg~~eid--
hebben als is bedoeld in artikel 13 lid 4 - overigens---
dezelfde rechten e21 verplichtingen als in de wet en deze
statuten zijn toegekend en opgelegd~--------------------
Aanmelding en toelating.-----------------------------------
Artikel
1. wie lid, jeugdlidl of begunstiger wil worden geeft zich--··
d~artoe schri~lijk op bij de secretaris VfuL de vereni-

4.-------------------------------------------------

g~ng.-------~-------------------------------------------

2. Leden kunnen slechts zijn zij die de leefti.jd van acht--

tien jaar hebben bereikt.-------------------------------

3. De opgave bevat tenminste de voorletters, naam, adres en,

voor wat de jeugdleden betreft, de geboortedatUTh alsmede
de gegevens die voor de bepaling vaL de contributie-ver-
plichting van belang zijne Wat betreft minderjarigen----
dient van de schrifteli~ke toeste!!!IDing door de wettelijke
vertegenwoordigers te blijken.-------.:------------------
4. Het bestuur beslist in eerste inst~~tie of een kandidaat
al of niet als lid wordt toegelaten.--------------------
5. De secretaris geeft van een beslissing tot het al of niet
toelaten onverw~jld kennis aan de kandidaat.------------
6. Indien een kru"ldidaat in eerste instai'J.tie niet aJ.s lid---

wordt toegelaten kan hij binnen veertien dagen na ont---
vangst van de kennisgeving een beroep doen op de Algemene
Vergadering.--------------------------------------------
Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de se-
cretaris. Op het beroep wordt besloten op de eerstvolgen
de Algemene Vergadering waarbij echter slechts met een--
meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte---
stemmen alsnog tot toelating kan worden besloten.-------
7. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adres-
sen van alle leden zijn opgenomen.----------------------
Einde van het lidmaatschap.--------------------------------

frthkei
~.-----------~--~----------------------------------
• et 11dmaatschap elndlgt:-------------------------------

2.

3.

4.

5.
6.

7.

a. door de dood van het lid;----------------------------
b. door schriftelijke opzegging door het lid arul de se--
cretaris van het bestuur;----------------------------
c. door opzegging namens de vereniging.-----------------
Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden-
te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap bij
de statuten gesteld, wanneer een lid zijn verplichtin
gen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer-
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan wor
den het lidmaat s chap te laten voortduren;------------
d. door ontzetting.-------------------------------------
Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten der-
vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke--
~~jze benadeelt.-------------------------------------
Opzegging namens de vereniging geschiedt door het be----
stuur.--------------------------------------------------
Opzegging v~~ het lidmaatschap door het lid of door de--
vereniging k~~ slechts geschieden tegen het einde van een
verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggings--
termijn V~~ vier weken. Echter kan het lidmaatschap on--
middelli jk worden beëindigd indien van de vereniging of-
van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het--
lidmaatschap te laten voortduren.-----------------------
Een opzegging in strij d met het bepaalde in het vorige--
lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toege
laten tijdstip volgende op de datum waartegen was opge--
zegd.---------------------------------------------------
Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaat-
schap een besluit waarbij de verplichtingen v~~ de leden
van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte--
ui t te slui ten. -----------------------------------~------
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het be---
stuur.--------------------------------------------------
Van een besluit tot opzehging V~~ het lidmaatschan door-
de vereniging op grond d.at redelijkerv..ri.js van de ,rereni -
ging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten--
voortduren en Ya11 een besluit tot ontzetting uit he t lid
maatschap staat de betroF~ene binnen een maand na de ont
vangst V2IÁ de ker~li sge\dng van het besluit beroep op en--
op de Algemen€ Vergaderinge Hij wordt daartoe ten S-;Joe--

digste schriftelijk van het besluit met opgave van rede-
nen in kennis gesteld.----------------------------------
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het
lid geschorst.------------------------------------------
8. Wanneer het lidmaatschap ' in de loop van een verenigings-
jaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage
voor het geheel verschuldigd.---------------------------
Einde van de rechten en verPlichtingen van jeugdleden en---
oefikstigerse----------------------------------------------
Ar l el .-------------------------------------------------
1. De rechten en verplichtingen van een jeugdlid en v~~ eenbegunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzeg-
ging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bij--
drage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel--
blijft verschuldigd.------------------------------------
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het be----
stuur.--------------------------------------------------
Rechten en verplichtinF,en, jaarlijkse bijdragen.-----------
Artikel 7. -------------------------------------------------,
1. De leden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen
van een jaarlijkse bijdrage, die door de Algemene Verga-
dering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in ca-
tegorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage
betalen.------------------------------------------------
2. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot beta--
ling v~~ contributie, terwijl het bestuur bevoegd is in-
bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing--
van de verplichting tot het betalen van een bi jdrage te-
verlenen~------------------------------------------------

3. Onverminderd het overigens bij de wet of deze statuten--

bepaalde hebben leden en begunstigers het recht om van de
door het bestuur aan te wijzen faciliteiten en eigendom-
men van de vereniging gebruik te maken. Dit gebruik moet
geschieden overeerucomstig de nog bestaande of nog te ma-
ken reglement en, bE:sluiten en gebruiken en eventueel on-
der de voorwaarden, als door het bestuur zijn of zullen-
worden vastgesteld.-------------------------------------

Bes~ur.----------------------------------------------------

Irtikel 8.-------------------------------------------------
1.
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal versonen met--
een minimum v~~ vijf en een maximum van elf personen?---
waaronder een voorzitter, een secretaris en een pennlng-
meester, die alle drie meerderjarig moeten zijn.--------
De benoeming geschiedt uit de leden.--------------------
2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer
bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3.-
Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zo-
wel het bestuur als tien of meer ledeno De voordracht van
het bestuur wordt bij de oproeping tot de vergadering---
meegedeeld.---------------------------------------------
Een voordracht door tien of meer leden moet uiterlijk---
vier en tv.r:Lnti g uur vóór de a anv-ang VBl1 de yergadering--
schrifteli j k 'bi ."Î het bestuur worden inÇ!:e d.i en d~- ---------3. Aan elke voordI'~cht kan het bindend karakte:r \vor.:l.e:c:. 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----
Vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opge---
maakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan
is de Algemene Vergadering vrij in de keus.-------------
5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedtde benoeming uit die voordrachten.----------------------
Einde bestuurslidmaatschap. Periodiek aftreden.------------
schorsin§.-------------------------------------------------

~t~!klbë;~~~ïid~-~~k-~~~~;-hij-;~~;-~;~-b~~;~ïd~-tij~::

~

is benoemd, kan te allentijde 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 af uiterlijk drie jaar na zijn---
benoeming, volgens een door het bestuur op te maken-----
rooster V~~ aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Wie
in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het
rooster de plaats van zijn voorganger in.---------------
3. Het bestuurslidmaat schap eindigt voorts:----------------
a. door eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door bedanken.--'-------------------------------------
Bestuursfuncties. Beslui~orming van het bestuur.----------Irtikel 10. ----------::-- -.------------------------------------
1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden
rechtstreeks door de Algemene Vergadering in functie ver
kozen.--------------------------------------------------
Gedrieën vormen zij het dagelijks bestuur van de vereni-
ging. Het bestuur kan voor elk h~~er uit zijn midden een
vervanger a~~wijzen.------------------------------------
Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.------
2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden--
door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voor--
zitter en secretaris worden vastgesteld en ondertekend.-
In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is
het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming-
en de iIh~oud van een besluit niet beslissend.-----------
3. Bij huishoudeiijke reglementen kmL~en nadere regelen aan
gaande devergaderingen van en de besluitvorming door het
bestuur worden gegeven.---------------------------------
Bestuurstaak en vertegenwoordiging~------------------------
Artikel
1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuUJ:'
belast met het besturen van de vereniging.--------------
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedeald,
blijft het bestuur bevoegd.-----------------------------
Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene
Vergaderin.g te beleggen \..,aarin de voorziening in de open
plaats of de open plaatsen aan de orde komt.------------
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelij1rJleiG.--
bepaalde onderdele~ van zi jn taa}~ te doe~ uitvoeren door

11.------------------------------------------------

commissies of werkgroepen die door het bestuur worden be
noemd.--------------------------------------------------
4. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten
tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoede
ren.----------------------------------------------------
5. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene----
Vergadering, bevoegd tot:-------------------------------
a. het sluiten van overee~~omsten waarbij de vereniging-
zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt,
zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid
stelling voor een schuld van een derde verbindt;-----
b. het ter leen verstrekken van gelden;-----------------
c. het aangaan van dadingen;----------------------------
d. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren
van arbitrale procedures, het aangaan van dadingen,--
compromissen en ~~oorden, zulks met dien verstande--
dat het bestuur bevoegd is tot het nemen van conserva
toire maatregelen alsmede die maatregelen die geen---
uitstel kunnen lijden, zijnde derhalve voor beide----
laatstbedoelde categorieën maatregelen geen goedkeu--
ring van de Algemene Vergadering vereist;------------
e. het sluiten en ~~jzigen v~~ arbeidsovereenkomsten.-~-
Op het ontbreken v a~ deze goedkeuring kan door en tegen-
derden geen beroep worden gedaan.-----------------------
6. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigddoor:---------------------------------------------------
a. hetzij het (daf!;eli jks) bestuur;----~-----------------
b. hetzij door twee leden van het dagelijks be stuur 5 casu
quo hun plaatsvervangers.----------------------------
7. De handtekening van de pe~~ingmeester is reeds voldoende
terzake van ontvan~sten waarbij namens de vereniging----
kwijting wordt verleend.--------------------------------
8. Het bestuur kan de voorzitter, secretaris of penning----
meester schriftelijk machtigen bepaalde stukken alleen te
tekenen.------------------------------------------------
Ja8L~erslag$ Rekening en verantwoording.-------------------

Artikel 12.------------------------------------------------

1. Het verenigingsja.ar loopt van een. jac"'luari tot en met eenen 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 wor
den gekend.---------------------------------------------
3. Het bestuur brengt op een Algemene Vergadering bi~~en---
vi jfmaanden na afloop v~~ het verenigingsjaar, behouden s
verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering,
zijn jaarverslag uit en doet , onder overlegging V~~ een-
.oal a...'>1S en een s'tae..
.
'
".
" van h_alten en l. 1. as'ten,
I"e.è:en~ng en ver
antwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd-
bes~Jur. Na afloop van de termijn kan ieder liè deze re-
kening en verantvlOording in rechte van het bestuur vor--
deren.--------------------------------------------------
4. De Algemene Vergaä.erin.g benoemt jaarlijks uit de leden--
een comm1 ssie van tenmi:r..ste t\·!ee meerderjarige personen,-'
oL

oL-

die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commis-·
sie onderzoekt de rekening en verantwoording van het be-·
stuur en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van-·
haar bevindingen uit.-----------------------------------·
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording-
bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie-·
van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan.---
Ret bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar
gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de·
kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en·
bescheiden der vereniging te geven.---------------------·
6. De last van de commi.ssie kan te allen tijde door de Alge·
mene Vergadering worden herroepen, doch slechts door de-
benoeming van een andere commissie.---------------------
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de Ie-
den 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.------------------
Algemene Vergadering.------------------------- -------------
Artikel 13.-----------.-------------------------------------
1. Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle-
bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aru
het bestuur zijn opgedragen.----------------------------
2. Jaarlijkst uiterlijk binnen vijf maanden na afloop van--
het veren~gingsjaar, wordt een Algem.ene Vergadering - de
jaarvergadering - gehouden.-----------------------------
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:----a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording be--
doeld in artikel 12 met het verslag van de aldaar be-
doelde commissie;------------------------------------
b. de benoeming van de in artikel 12 bedoelde 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 zo dikwijl~
het bestuur dit wenselijk oordeelt.---------------------
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenmin
ste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uit-
brengen van een/tiende gedeelte der ste:r:rrnen verplicht tot
het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een ter
mijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het ver-
zoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kun
nen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan---
door oproeping overeenkomstig artikel 14 of bij adverten
tie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging ge--
vestigd is veel gelezen dag- of weekblad.---------------
Bi~eenroeEing Algeme~e VerFadering.------------------------
Artikel 1 .------------------------------------------------
1. De Alge~en e Vergaderingen worden bijeengeroepen door net
bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de-----
adressen v~~ de leden volgens het ledenregister bedoeld-
in artikel 4 lid 7 of via eigen dan wel plaatselijke pe-
riodieken. De termijn voor de oproeping bedraagt ten min
ste ac ht dagen.-----------------------------------------
w

2. Bij de op roeping 'tiorden de te

behandele~

o nd. el~ .f !e:rpe rl

ver

meld, onverminderd het bepaalde in artikel 18.----------
g

Toe;an en Stemrecht.--------------------------------------
~tï~:~~~Ot~t-d;-Ai~;;;~;-v;;~;d;;i~~-h;bb;~-;ïï;-ï;d;~-;~:

alle begunstigers van de vereniging.--------------------
Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste be---
stuursleden.--------------------------------------------
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde perso
nen beslist de Algemene Vergadering.--------------------
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeftéén stem.-----------------------------------------------
4. Een stem kan niet door een gemachtigde worden uitge-----
bracht.-------------------------------------------------
Voorzitterschap, Notulen.----------------------------------

Artikel 16.------------------------------------------------

1. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzit-

ter 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 wijze niet in het--
voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering---
daarin zelve.-------------------------------------------
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de--
secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aange
wezen 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 doen opmaken.--------
De inhoud van de nor.ulen of vfu~ het proces-verbaal wordt
ter kennis van de leden gebracht.-----------------------Eesluitvorming van de Algemene Vergadering.----------------

Artikel 17.------------------------------------------------
P~gemene Vergadering uitgesproken oordeel van de-

1. Het ter

voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen
is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een ge
nomen besluit, voorzover gestemd wordt 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 een nieuwe stemming plaats, W&Lneer de-
meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
stemgerechtigde dit verlangt.---------------------------
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van
de oorspronkelijke stemming.----------------------------
3. Voorzover de sta~Qten of de wet niet ~~ders bepalen, wor
den alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen--
met volstrekte meerderheid v&~ de uitgebrachte stemmen.-
4. Blanco stemmen ltrorden beschouwd als niet te zijn ui tge--
bracht.-------------------------------------------------
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de vol---
strekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede---
stemm.ing~ of ingeyal van een bindende voordracht, een---
tweed.e stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaa.ts

en wel tussen de twee personen die de meeste stemmen op-
zich verenigden. Indien bij de tweede stemming de stemmen
staken beslist het lot wie van beiden is gekozen.--~----
6. Indien de stemmen staken overeen voorstel niet rakende--
verkiezing van personen, dan is het verworpen.----------
7. Stemmingen niet rakende verkiezing van personen geschie-
den mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke---
stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks-
vóór de stemming verlangt.------------------------------
Stemmingen over personen geschieden uitsluitend schrifte
lijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende,-
gesloten briefjes.--------------------------------------
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een---
stem~erechtigde hoofdelijke stemming verlangt.----------
8. Een eénstemmig 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 Algemen e Vergadering.----------------------
9. Zolang in een Algemene Vergadering alle leden aanwezig--
zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met-
algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onder
werpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of-
tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad
of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is
enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van
vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit
niet in acht genomen . -- ---------------~-----------------Statutenwijzi ging.-----------------------------------------
Artikel
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering---
worden gebracht dan door een besluit van een Algemene---
Vergadering, waartoe is opgeroep en met de mededeling dat
aldaar wijzigingen van de statuten zullen worden voorge-
steld.--------------------------------------------------
2. Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter be-
handeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben-
gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering-
een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen--
wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe ge----
schikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na af
loop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.---
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft de goedkeuring
van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in
een vergadering waarin tenminste de volstrekte meerder--
heid van de leden aanwezig is. Is deze meerderheid niet-
aanwezig, d~~ wordt binnen vier weken daarna een tweede-
vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin ove r het-
voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde-
is geweest 7 ongeacht het aantal aam-rezi ge leden kan 1'fOr-
den beslote n ~ mits met een meerderheid van tenminste----
twee/derde var: de uitge"brachte stemmen.-----------------
4. Een statut envn.jziging tree dt niet in werking, dan nadat-
hiervan een notariële akte is ODg ema~~t . ----------------
Tot het doen v e rlijden van die ä..i rte is ie der 'bestuur slid

18.------------------------------------------------

Art~kel

20.-----------------------------------------------
kan een huishoudelijk reglement
alsook andere reg1ementen vaststellen.------------------
2. Een (huishoudelijk) reglement mag niet in strijd zijn me
de wet, noch met de statuten.---------------------------
De comparru~ten zijn mi j , notaris, bekend.~-----------------·
- ----------------------------- ------- ----Waarvan ~~e,-----·
in minuut opgemaakt, is verleden te Zaltbommel op de datum-·
in het hoofd dezer akte gemeld.----------------------------·
Na zakelijke opgave v~~ de inhoud dezer akte aan de compa--·
ranten, hebben deze eenparig verklaard van de inhoud dezer-·
akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing----·
daarvan geen prijs te stellen.-----------------------------·
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing, door de com·
paranten en mij notaris, getekend.------------------------
Cgetekend ) A.. C. ~ .. Ball{en, J . G. :r1. Vo ssen, H. H. KampmanHoucke , H. J. Heuleman.------------- -------- ----------------
VOOR AFSCHRIFT .
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