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zesennegentig,
ten deze tralAefena in hoedanigheid yan door de algenene
ledersrergdering van de statutair te Odoorn gevestigde
ve:renigjng: ucElOffiNR lÍroillfAÀRl FEDERiAffiE (O.L.tr.) " aanger'vezen

en gernacfrÉigde personen, waarbij de ccnpa::arten werden
aange\,\ezen en gen'achtigd tot uitvicering van het besluit van de -
algénene ledenvergadering van zeserrtwintig rnaatt'
negentienhonderd zevenennegrentig tot ruijziging Yat F statuten -
van ae vereniging en van r,rcIk besluit een uittrel<seI van de
notulen van Oe tretrettenOe vergadering aan deze akte zal rucrden
gehecht

Oe cqrga::antert, handelend als geneld, gaven rrco::af te kennen: ------
1. de statuten \ran genoende vereniging: rrOdoorner Ïnrctltvaaft,

Feds:atie (O.L.F:) ", wel&n vastgelegd bij akte van opriclrting,
cp drieàrtwJntig decenber negerrtienhonderrd zevenentactrtig
vàrl-eden rrcor ï,teester B.,J"P. 'uar! der l(ooi, notaris te Odoorn; -
de statuten van genoende vereniging zijn sindsdien nieL

rt

/

Heden, drieàÈwintig april negerrtientronderd zevenennegerrtig, . - -- - -
vrersctrenen rrcor nr:ijl mr ffCOiAaS 'JOI{AN VISSER, kandidaat-notaris,
raionende te Ermen, ís plaatsvenranger van de net 'yerlof afi,uezige nur -
FOKKE KIÀAS DE \/lÏES, notaris ter stanft>laats de geneente Enren:

1. de kreer HEl!,Í|t{t§i BAÍIuÍDlEtx, LoF, ka:f.ogn:aaf, r,ronende te --
?812 NJ EnrEn, Asseràri:rk 13, gebO::en te 'S-Gr:avenh,age cp --
zeverrtien ncivembr negerrLienhcnderrd ze\renenveertig, getnrud,

houder van het, ri-jbewijs gerl-unrerd 301075951-4 uitgegeven - - -
door de gelneerrte Hnnsr op zevenerrtwintig december
negerrtienlonderd negentig; en,

2. de heer RIE(ENI HIIER, ÈecLnricus, r,'rcnende te 781-5 \/B Ennen,

Verleggde Panstraat 1, gebo:ren te ErÍren cp viererrtwi.::Lig - - -
jan"nri negentíentlcnderd vieernreetrig, getnrtad,

fpuder van-het paspoort net nt-unrer M3538048, uitgegeven - - -
door de geneentè EfirEn op vier juni negentierihordert

2"

3.
gewijzigd; ---
de vÉreniging is geregisbeerd in het Vereniglngenregisger van -
de l(aner wan l«ocpfranOel en Fabrielcen voor Drerrthe onder numler -

:---:--------::---:---:-m ;- ---::---:----:-:--:-::--:::--
l-. Oe vererriging freeftE-ffi de luchtvaartgezindheid op te

r^E]d<en, té fevorr:eren en in goede banen te leiden, alstrede de

47884
De ccnpa::anten, handelend als geneld, verklaarden ter uitvoering van
gerneld besluiL, bij deze de statuten van de vereniging te _wiIlgn
wi3zigen door de huidige statuten integrraal te verrrang'en door de

ïlilllï: iit iï9ff Hffitit: - - : - - : - - : - - - - - - - - - - : : -
____:A'^tik.I1-

Oe verenig.ing drraagft de naam: "Odoorner luchtvaa.rt CI-rÈ (O.L.C.)I'
en is gevestigd te Odoorn.
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keru:is van de luchtvaart te rrerta:ej..fu: en a"e'- = -roellen. l,Íeer
i.:: het bijzonder za1 het streven ercp ger-ck. z1;-, # leden te
doen deelnenren aan de nndelvliegtrrigrycrt €. sr=--Ee: aan
andere taldcen van luctrtvaa:tsport,.

2. Zij tr:adrt dit doel te be:eiken drcr:
a. de aanleg en het qrdertrcud van een noèlv-:eme-d. ret

b. het boruen en beprcerrcn van nndelvliegtuiEe s- 3f
npdelheLiccpters;

c. het deelnenen aalt en het organiseren van rreog;d;à=. net ---
nodelvliegtuigen elrt/ of nr:delheliccpter^s ;

d. het tpuden van en organiseren van lezirgerr,

t')
v

filrwicorstelIi1gen,
terrtoonstellingen;

e. het deelnenen aan de door de afdelirg nodelvlieryr--agryort. --
der lbnj::klijke Nederlandse Vereniging vcor L:rÈÈ,raat te - -
organiseren luclrtvaa:tdagen, luchtvaarfkanpen an reristrijden

cursrussen, e>ccursi-es en

net rpdelvliegrtuigen
f . het aan de l-eden ter

en/ of nlrdelheliccpter s ;
lezing vo:strekl<en van

luchtvaa::tlectur:r

:::----:::::__:_:_:::__-;ffi ;- : : _ _ _ _ _ _ : _ _ _ : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : - _ _ :
- ï3?ï? :: ïffi,ffiilffi*il''_'i1___ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

ktif<el 4 -1. De vererriging kerrt ger,rone leden, jeugrdleden en erel-eden. i^Iaar
in deze statuten of in l<ractrter:s deze statuten vastgestelde
:eglenerrten of gencrren besluiten sprake is van lid of leden
u,orden daa:onder de geraone zqre1 a1s de jeugd- en de ereleden
@eepen, tenzj-j uitdn:ldcel-ijk arders is bepaal-d of kennelijk
ande::s is bedoel-d.
Gewone leden ziln zí7 öie de leeftijd van aclrttien jaar hebben -
be:reikt en zich als lid bij het bestuur hebben aangeneld en
door het bestur:r a1s zodan-tg L.ot de vereniging zljn toegel-aten.
ïngeval van niet-toelatinE door Ïret bestur:r kan de algenene
vergadering alsrrog tot Eoe1ati-ng besluiten.
,Jeugdleden zi-jn zi1 die de J-eeftijd van actrttien jaar nog niet -
hebben be::eikt en zich al-s Lid bij het bestur:r hebben aarrgenel-d
en door het bestur:r aIs zodanig tot de rrerelriging zijn
toegelaten
Ingeval van niet-toelati:rg door het bestur.r lcan de algenene
v,ergadering alsnog tot toelating besluiten.

4. H:eleden zí1n zi1 die, oF gnrcnd van bijzondere verdiensLen noor
de vereniging, a1s zodanig cp rrcorstel van het bestuur door de -
algenene vergadering zijn benoemd en hr-m benoerning hebben
aarnraard.

&flkel s
1. Itret Iiönaatsclr,ap is persoonlijk en rnitsdien niet vatbaar rrcor

2.

3.
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4j/

cnrerrÍlactrt of cvergang
2. De leden die zich acLief net de nndelvliegerij bezigho:den

waarcnder te dezen r,rprdt rrerstaan het daad/Érkelijk ze1,f -
bestu:ren van (een) n*l-v1íegtuig(en) en/of npdelhelicrrpter (s)
nneten 1id zijn van de foni:lklijke Nederlaridse Va:eniging voor -
Irchtvaart
Bij het aar:richten van schade qt/sf letsel door
nndelvliegrtuigen qt/of Í*lhelicopters is noctt het bestur:r
rpch de aanspr^akeIijk.
Het tn:ishcn:delijk reglenslt ]<an cnrtrerrt, het, rrcrenstaarde nadere

T*Ïnï ï::lï;;;; Z- - -- : - : - - - - : - - : : : - - - - - - - - : - - : :
1. Het, Ii&naatsctrap eiraigrt.*

a. door de dood rran tret Iid;
b. door opzeggi::g door het lid;
c. dmr opzegging door de vereniging; ---
d. door ontzetting.

2. @zegging van het 1i&naatscLrap door het 1id kan slechts
gesctrieden tegen het einde \ran een boekjaar, rnits sctrriftelijk -
aan de secrretaris en net inachtnernirg van een cpzeggingsterrnijn
van ten minste twee ureken. De sec:etaris is verplicttt de - -
drtvangst van de ryzeggi:rg binnen acht dagen schriftelijk aan
het cpzeggende Iíd te bevestigerr
Nietternin is oruni-ffe3-Iijke beëindiging van heL Ii&naatschap
door cpzeggi:rg nnge}íjk :
a. indien redelijkerwijs niet gevergd l<an v,orden het

li&naatschap te 1aten rrcortór:ren i - - -
bjru:en een nraand nadat een besluit, waaaàij de :rechten van de
leden zijn beperkt of hr:n verplictrtingen zijn rrcrzr*aard, aan
een lid bei<end is ger,'orden of nedegedeeld, tenzij het
betr^eft een wijziging van de geldelijke nectrEen en --
verplichtingen;
binnerr een nraand nadat een lid een besluit is neegedeeld tot
cnrzetting van de rc:renigirg in een ardsre rechLsvorrn of tot
fusie.

rnèien een cpzegging niet tijèig heeft plaatsgehad, Ioq>t het
Ii&naatsdrap door tot het, einde van het ee:strrclgende
verenigirgsjaar.
Qzeggirg van heL Iiönaatsctap door de vercn-igirg lcan eveneens -
sLeckrts gesctrieden tegen het ei::de van een boekjaar.
De opzegging gesctriedt door het bestuur, schriftelijk en net
inachtnerÍLing van een cpzeggirgsternuijn van ten rninste traee
r,rcken. Qzegging van het Ii&naatschap door de ve:enigirrg len
slectrts plaatsvinden wanneer rcdelijkerr^rijs van de verenigirg
niet gerrcrgd lcan rucrden het li&naatschap te laÈen rrcortdr:ren. -
De cpzegging gesch-iedt steeds schriftelijk net qgfa\rc \,.an -
reden(en) .

ïndien een cpzegging niet, tijdig Lreeft plaatsgehad, locpt het

b.

c.

?
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Ii&naatsctnp door tot het efude van tet e**volgrerde
vererrigingsjaar.

4. Ontzetting uit het Iiónaatsctrap }<an alles. rrcs&1 uitgesprrcken -
wanneer een lid in strijd net de statutsi, rcglarenÈen of
besluiten van de rre:reniging han&lt, zod-s cn&zneer in het
gerzal dat, cndanks betaU:rgsherinnerjrg, & ;aarlijkse bijd::age
niet of niet, tijdig r,ucrdt betaald of varrrer it: lid de
vereniging cp otedelijke wijze benadeelt.
De ontzetting gesctriedt door het bestra:r, da: b: betrold<en lid
ten spoedigsEe rran het, besluiE, net cpEai/e ran:=denen in -----
kennis stelt. De betrcldcene is ber,roegd birrsl ee: neand na
cntvangst \ran
riergadering.

de kennisgeving in be:rcq te gaar. brj de algenene

Gedr.rrende de be:oepsterrnijn en tungende het l=rcq is het 1id
gescficrst
De algenene vergadering lcan sleclrts tot ont,zetting i-sluiten
door een daa:toe streldcend besluit, gerrcIren net ee, nes:derheid
van ten rninste tr,r,ee/derde van het aarrtal uitgebn:aeEe stennen. -

5. War:neer het li&naatsctr,ap in de loop van een ver€rdg:ngejaar
ei:rdigÈ, blijft desrriettenrin de jaarlijkse bijÖ:age r,'t:or het
geheel door het 1id versctmldigd, tenzij het bestr:r.r arders
besluit.

;;;-;;;;-;-;-i'à ffir; h ;;'tjà-; ;-#;*,,- - - - - -
reglenerrten of besluiten van de vereniging of de ve::enigiÍg cp -----
onredelijke wijze benadeelt, schorsen \rcor een door het bestlu te

'!

t 

i,,

bepalen periode van
berrcep rogelijk bij

nraximaal zes (6) nraanden. Tegen de sctrorsirg is -
de algenene vergadering. Het jrr 1id   bepaalde

aangEande t'hercep't is van cnrer"eenl<erostige toepassjng.

-----:-:-----:--:---:--ffi--::---:-:---:---:----------
1. De grel&niddelen .ran"-ffi="e*iging bestaan uit de jaarl-ijkse

bijdragen van de gelvrene l-eden en de jeugdleden (o'contrjJcutie"),
errtreegelden, erfstellingen, ]-egaten, sctrenkingen en andere
inkcmr.sten

2. Ieder ge$rcon 1id en ieder jeugÉU-d is jaar1J-jks een bed:rag
versctruldigd, r,,,eIk bedr.ag raprdt vagtgesteld door de algenene
vergadering
tseLrotrdens Éet gevaJ- dat de algenene rrcrgadering uitdn:Jdcei-ijk
bepaa1t dat ook de ere-l-eden vorengellelde bijdrageplicht
hebberr, ziln zíj daaryan vrijgestel-d.

3. Nierxr'e ger^Dne leden en nier:rae jeugdleden betalen een
errtreegeld, waa::ran het bedrag 1ucrdt vastgesteld door de - -

-- -il?Y: -ïT:::ïnào*,* - - : : - - - : - - - : : - - - - - - : - - - - - - - - - -
ar^ciLel- 9

1. Het bestuur bestaat uit ten rninste drie en ten Ï:oogste negen

t

rnturrlijke personen.
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2.

3.

//

De algenene vergaderirE stelÈ hef aarrtal beslur:::sleden vast
ne beéturr::sleden uprden door de algenene v$gaderi:rg benoemd
uit de neerderjarige leden van de vareniging
HeL bestur:r wijst uit zijn nlidden een voorzj-tter, een
sec:retaris en een 1>eru]i:rgrneester aan.

Artikel 10

4.

5.

Bestur:rsleden kr-rnnen Le all-en tijde onder cpgaaf van redenen
door de algenene v*gpdering rrprden gesctrorst en ontslagen
Terzake van sctro::sing of ontslag besluit de algenene
vergadering neL een neenderheid van tr,rce/derde van de
uitgebrachte sLennen
fndien ingevaj- van sctrorsing van een besturslid de algerene
vergpdering nieL binnen drie rnaanden daar::a LoÈ zijn ontslag
heeÉt besLoten, ei:rdigt, de schorsirrg. Het gesctnrste
bestullnslid r,'ordL in de gelegenheid gesteld zictr i:r de algerene
vergtsderi]lg Le ver=nLrtrcorden en l<an zich daarbij door een -
ruadstnan doen bijstaan.
Bestuursleden r,rorrlen benoend voor een periode van rnaxinnal zes -
jaar. Onder een jaar r,rorr1t te dezen verstaan de.periode Lussen -
Érnee cpeenrrclgende jaarlijkse algenene vel€aderi::gen. De -
bestur:rsleden trreden af, rrelgens een door het bestutrr cp te
nraken rrcoster; een volgens het :rcoster afLredend bestur:rslid is
onrniddellij k heröenoenbaar
De bestur:rders zijn bevcegd te al1en tijde zelf hr:n ontslag te -
nerÍEn, nÉts dit sctrriftelijk geschiedt net inachtnerning rran een
opzeggingsterrnijn van tenrninste drie rnaanden.
fí Ueétaande vacatures rucndt zo spoedig nr:gelijk voorzien. Een -
niet rrc1ta1Iig bestur:r blijft besturrrslcevoegd

6.

7.

1.

2.

HeE bestur:r is belast net het bestrrren van de vererriging. Het
bestuur kan, tot uederopzegging, taken en bercegdheden
delegeren aan een eventueeL dagelijks bestuur.
Voor het besc[i]d<en cnrer bank *t/of gi:rcsa1ili bcnren een
telkenja:re door de algenene veqgadering vast, te stellen bedrag,
is de voor"afgaaÍde scLrrifLelijke toestenming van aLl-e
bestuursleden noÖig. Hie:ronder vallen ook
besckrii<Jcingishandelingen van dezelfde aaa"d binnen een periode
rran vier ueken.

3. Itret bestuur is, behcudens het i:r 1id 3 van dit a:f.ike1
bepaalde, nede bevoegd te besh.riten toL het, aangaan van
cnrereenkcnusLen LoL verkrijging, vennreending of bezwaring van
:registergroederen err tot het aar€@n rran cnreneenkcrnsten waaröij -
de verenigi.::g zichr a1s borg of tpofdelijk nedesdnrldenaar
veröindt, zictr rrcor een derde sterk rnaakt of zich tot
zekerheidsstelling vicor een scLruld van een ander veràj:rdt.

4" HeL bestur:r bekpeft de goedkeuring van de algenene vergadering -
rrcor besluiten Lot het aarrgaan van cnrereenlccnrsten, hier:roor in -
lid 3 cnuscLrrev,en
Zonder rrcorneLde goedkeuri::g kan de vererriging terzake van deze
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---- ït::ryiï3ï ï*,ffiflïi"T? Te Ti:ïY*{ - - - :
IIet bestuur verc.egrell\^rcorrligt de verenigiry
Oe rrer.t id kcnÈ nede toe aan de
rroorzitter tezaÍrpn net de seg]retaris of de penningrneester,
dan rr"el de seqretaris tezalren net de permirgneester.

3. Het bestuur lcan rrclrnactrt 'yerlenen aan één of reer
bestr"nr::sleden alsook aan andsren, crn de vareniging binnen de

---------ryT-- :-::---:::-:-
Artikel 12

De algenene vergaderirrgren rucrrlen gehouden in de geÍrE€nte waar de

:=:=_::=-i: i: ffii:ï% - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - : - :
1. troegeng tot de arg@ hebben de ledgr die niet

gescnorst zí1n, afgrreOe degenen, die daart'oe fur het bestuur

pó gescfrorst 1id fieeit toegalg tog de r*aarin het
besluit tot sclhorsi::g r^lctdt behandeld, en is Uentoegd daa:over
het tarcord te \roel€n

2. StengerectrtiEd in de algerwre vergadering zijn rrmrnelde leden.
Iede;.rrn t"r, hteeft één-stenr. ïeder die stengerechtigd is, kan -

/
l,/

l_.
2.

3.

4.

aan een andere stengenectrtigde schriftelijk rrclrnackrt verlenen
toÈ het uitJcrengen van zijn stem. Een stqngerechtigde lcan rrcor -
ten l:oogste twee personen a1s gexrclmactrtigde cptrcden
een fidís niet sLengercchtigrd inzake aangelegenheden, èie Ïrern,

zijn ectrtgenoot of een rnn zijn bloed- of aarver"v'ranten in de
:rectrte lijn betr.effen.
Een eensténmig besluit van aL degenen, die in de alsernene
vefgadering slengerectrtigid zijn, ook aI zí1n _zij niet in - -
vergaderiilg bijeen, heefÉ, mlts net rrcorkennis van het bestuur -
ger;merr, dezetide l§racht a1s een besluit van de algenene
vergadering
St#ning oíer zaken gesctriedt nudeling, _echter-gescl:tie{! deze -
Àt"*r,iró schrifteliiÉ uai-en éésr of neerde:re leden ziJn/5.wt
r7vens daattoe te kennen geeft/geven. Stenming crver personen
geschiedt sctrriftelijk.-Het aannernen van \rcors,teIlen bij --, ---
àcclarnatie is nngeHik, rnlts dit geschiedt' cp voorsLel van de
voorzitLer.

5. AlLe besluiten waa::cnËrerrt, bij de vef of bij deze staLuLen geen

groÈere neerderheid is vrergeéclrreven, yorden g"t*,"q.?ij ---
rrctstreLte neerrlerheid van óe uitEebr:adrte stennen. Bij staking
van stemlEn cnrer zaken j-s krefi rroorstel venDrpen. Staken de

etennen bij yerkiezing van perÉ,onen, dan beslist het loL
Indien bij-verkiezirg-Uusselr rneer dan tr,vee pel=vcnen Q*f -
nierÍrand een .rrc1stret<te neerrlerheid is rrerlaregen, vrcdL hersterd'
tr.:ssen de tr,vee personeJl, die het gprcotste aarrtal- stennen
hiegen, zo nodig na tr:ssenstefirning.
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---- Artikel l-4
De algernare vergaderingen r,ucrden geleid door de rrcorzitter of ,bij diens afi,vezigheid, door het otrdste aanrrczige bestuursl-id.
Zijn geen bestur.:::sleden aarntezig, dan rrcorziet de vergadering
ze1f, in traar J-eiding
Het door de rcorzitter ter algenene vergadering uitgesp:oken
oordeel cnÈ:rent de uitslag van een stennring, is beslissend.
Itret zelfde geldt rrcor de j-nhoud van een gencnen besluit,
voorzcÍver werd gesLemd enrcr een rriet sctrriftelijk vastgelegd
voor^stel
$Icïï1t echter onnÉddellijk rn het uitspreken van het oordeel van
de rrcorzitter de juistheid daanmn betwist, dan vindt een -
nier.rue stenrning plaats, indien de neerderheid der veryadering
of, indien de oorspronkelijke stenming niet, troofdelijk of
schriftelijk geschiedde, een stengercdrtigde aarnvezige dit
verlangt
Door deze nier:we stenrning venrallen de rechtsgrerrclgen van de
oorsp:onkelij ke stermr:irE.
Van het ter algenene vergaderi::g verhandelde trcnlen notulen
gehouden door de seo:etaris of door een door de rrcorzitter
aange\,vezen per:SOOn
Deze notulen r,rprden irr de zelfde of in de eerstriolgende
algenene vergaderi::g'uastgesteld en ten blijke daa::van door de -
rroorzitter en de secnetaris van die ve::gaderi:rg ondertekend.

ArEikeL 15
1. Het boekjaar van de ver"enigjng is gelijk aan het kalendedaar.

,Jaarlijks r,rprdt ten rnir:ste één algenene vrergadering gelror-rden err
wel binnen zes rnaanden ra aflocp van het, boekjaar, befrordens
verlengi:rg van deze terrnijn door de algenene verrgadering. In
deze algenene vergaderirg brengt het bestur:r zijn jaa:rrerslag
uit cnrer de gang van zakerr in de vereniging en cnrer het
gevoerde beleid. Het legt de bal-ans en de staat wan baten en
Lasten rret een toelichtirtg ter goedker:ring aan de vergaderj:rg
c^/er.
Deze str:ldcen v"orden ondertekend door de bestur:rsLeden;
ontbreekt de ondertel€niry van een of reer h.rnner, dan trordt
daawan onder qpg"ave van rredenen nelding gemaakt

2. ï{crdt cnÈrent, de getruruÈreid van de stuldcen bedoeld in het
rrcrige lid aan de algenene rrcryaderfurg niet overgelegrd een
verklaring afkcrnstig'van een accra.rntanE als bedoeld j:: a::tikel -
22393 lid 1 van het Bu:gerlijk Wetboek, dan benoenrt de algerene
vergadering, jaarlijks, een crcmruissie van ten rninste trr,ee leden
die geen deel van het, bestuur ïrpgen uitnraken.

3. Het besturrr doet de in lid L Hoelde str:ld<en ten rninste één
nraand rrcor de dag waarop de algenene velrgadering za1 rucrden
getpuden waarin deze zullen ruonden behandeld, toekcnen aan de
ccnrnissie
De ccnmissie onderzoekt deze sttild<en en brengt aan de algenene -

3.
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4.

5.

vergadering verslag rran Lraar bevi:dilgen uit.
Het bestur:r is verplictrt aan de ccnnÉésie tà behoeve van haar _
onderzoek a1le door. traar gern:aagde inlichtingen te rrerschaffen,haar desger,rcnst de kas en-de \^raarden te t;;; en inzage irr-d"'-boeken en besclreiden der verenigiJrg te geven. ' _ _ _ _
vergÈ dit or:derzoek naar het oofoé1 d# ccnnrissie bijzonderreboelöoudkr:ndige kennis, dan lcan zij ,i.t 

"e 
k;io, * de - - _ _ _

vereniging door een desl«:ndige Ooó liSstaàn--: _

1.

2.

rrc4?l algenene vergaderi:rgen bijeengercaen ooor rret bestur:r

Q schriftelijk rrerzoel< .uan ten rninste een zodanig aantal redenals bercegd is tot het uitbnengen rran één/tiende seoeette vande stennen in een rrc1t-a1]ige aÍgerna:e rrergaderjngl is fretbestrrur yerylicrË tot he! Éiieen:rcepen van eerl 
"Ígo=rr.vergadering op een terrnijn ',ran nieC langer dan viér r,veken naindiening van het .,zerzoek.

rndien aan het rrerzoek binnerr'eertien dagen geen gerzrclg rucrdt -gesleven, l<r:nnen de verzoekers zelf tot de bi:éenrdping-van àà _
algener:e vergadering cr\reryaan. De rrerzoekers-lcr:nnen arsdan
anderen dan bestur.r::sleden-belasten net de leiding dervergadering en het opstellen der notulen.
De bijeen:rceping der algernene vergadering gresctr-iedt door -schriftelijk nededering-?an de sténger=.fuígd; op een terrnijn _
van tsr minste veerEien dagen.
Pii.d" cprrceping rucnlen de Ee behandelen ondelerpen verneld.ïndien green schriftelijke bijeer::oeping ,an oe ,rö"n =rre - - - - - -vergaderin-g plaatsviond, kan de algernené rreryaderiíg niettentin
aant4 stengrarechtigden ten vergadering aar:wezig j_s afs iËgreredËigd tot het uitb::engen van ae nérft van àet aarrtal
stennen dat in een vroltal-i-ige vergadering kan tucrrient'itgeb::acht.en geen van henl orocrirret beËtur:r, zicrr tegenbesluitrrcrmi::g verzet
ïndien bijeen:rceping van de algenene vrergadering gesctriedde op -korte::e dan de vicorgeschmren Éermijn, t àr a" "ig.n*.vergadering nietternin rechtsgeldige-besluitsr nenen, tenzij eenzodanig aarrtal der aanr,,ezigen aIs gerectrtigrd is tot hetuitbrengen in die veryadering var, éen/tie#le gedeelte der -sternen zich daartegen verzet.
I{et bepaalde jn de eerste zj_n van dit 1id is wan
overeenkcmstige toepassing ep besluitrrcrrning door de algenene
vergaderi::gen inzake ond*werpen die niet ce o" agenda *^,eraer:rierneld.

Artikel_ L5

H!_t,i1ryr,=". vergaderi'g bedoeld in Ller rrcrigre artiker,

- - - SIAIUIEIiWÏJZÏGÏ]{3

3.

4.

1.



950r_r-88 Pagil,a 9.

besluit van de algenene vergaderfu€, waaltoe is olryercepen net -
de nededelillg dat aldaar rarijzigi:lg van de statuten zal r,"orden
voorgesteld.
Zí7, dJ-:e de op:oeping tot de algenene v*gaderirE ter
fefranaefing van een rrcorstel tot statuterrrrijziging hebben
gedaan, rnceten ten rninste vijf dagen rroor de dag der
vergadering een afschrift van dat rrcorstel, waarin de
rrcorgestelde wijziging r,,oordelijk is oSryencnren, qp een daarloe -
gesctri]<te plaats rrcor de leden ter inzage leggen tot na de
àtfocp yarr de dag, waa:op de vergadering \r'erd gehouden.
Trot wijziging'uan de statuten }can door de algenene vergadering -
slectÉé urcrden besloten net een neenderheid rran ten rninste
tv"ee/derde van het aantal uitgeb::achte stennen
De staLuternrijziging Lrcedt eersL in r,"erking nadat daanran een -
notariele alrte is cpgernaakÈ
Ieder van de bestur:rsleden is be\roegd de akÈe van

- Aft.il<e1 1-B

1-. Het bepaalde in a::tikel 17 leden 7, 2, 3 en 5 is van
cvereentccnrstige toetrnssing op een bes]uit rran de algenene

lz

2.

3.

4"

statutenurij ziginE te fun verlijden
5. Het bepalde in de Leden L en 2 van èit a::tikel- is niet van

toepassing, j::dien j:: de algerene vergadering al]e - - 
_ 
- -

stengerechtigden aarnrezig of vertegerx,"oordigfd zijn en het
besluit Lot statuLenwijziging net algenene stennen uordt
genclrEn.

6. Oe bestur:rsleden zijn verplicht een autherrtiek afsdlrift, van de
akte van statutenwiSzigíng en een volledige furlcpende tekst,
yan de statuten, zoals deze na de wijzigillg luiden, neer te
leggen ten lcarrto:e van heÈ door de l(aner van Ibcphandel en

:i::*ï ?%HffiffiffihË - : : : - - - - : - - - - : - - - - : :

2.
vergadering tot ontbi:ding van de \re:renigi-ng
oe ígeÍrené vargaderirrg stelt bij haar in het rrcrige lid -
bedoelde besluit de bestenrning vast \/oor het batig saldo, en
1vel zcnreel nngelijk in cnrcreer:.sternning net het doel van de

3.
4.

verneniging
De ve:effening geschiedt door het bestutrr.
I{a de ontbi::ding blijft de voreniging rcortbestaan voor zover
öit tot vereffening van haar verÍÍPgen nodig is. Ged:rende de
ver.effening blijrrcn de bepali:rgen van de statuten zoveel
nogelj-jk van lmcht,
rn su:l{<en en aarrkondigingen die yan de !'ercriging uitgaan,
nrceten aan haar naam r,ucnlen toegenrcegd de r,rcorden ttin
liquidatie".
De ver:erriging ho,udt qp Le besLaan cp het tijdstip waarop geen
aan t6ar, dan r,*eL aan de veneffenaar(s), bekende baten nper
aanraezig zi1n. De verreffenaar(s) doet,(n) van & beëinàiging
qp€fave aan fret in lid 6 van arf.ikel 17 vernelde register.

5.
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(cetekend. : ) volgren handrekeni4gren van Oe .ó;;; ;a" ;;;.

6. De boeken en bescheiden r,,n de ontbonden veredging npetenu,orden berraard ged,rende t t rtig 
-j;;; 

aflocp rran devereffenirq. ee$raaader is dege.rË ÉGè; de vereffenaa::s ar-s
- :gf_is aangrer^,ezen.

______:::::_:_ffi __::____ _ :__:::__:_ _ :_ _ 
_

1' De algenene t'etgaderEmn een of neer reglerÍEnten,r*"a"a.-ttor-en wijzig'en, waarin onà*uerpen r,rcrden grel€geld waarin doordeze statuten niet or niài ,à,"aió-r*rËt vrcorzien.2. Een reglernent Ínag g_een bep"lirrE"rr-Ë;;Ià, ai" srrijdig zijn
3. Q besluiten tot v:aststellirg en tot wijzigi.g r,ran eenreglenent is,het bepaarde r" "rfrÈi ii'r-J*r, r, 2 en 5 ,ano\relreenkcrnsg-rSe goenassing.
_E ocneal€nten zijn rnij, rntarÍs, bekend
IIAARIAII ÀKrE i,, rninuut-is ,erlàón-ËH*, cp de daturn, i,, hettpofd dezer akEe rrerneld. -
Na zakeliike cngave van de inhoud van deze akte aan de ccnpa::antenhebben oeie rrcitr""a *r, a" 

-irri,*ra 
,an deze akÈe te hebbenkennisgencn=n en q) rrcuedige ,oorlezirg 

-ËrA 
geen prijs te _stell-en.

venolgens is deze ?ë: r beperkte vcorlezi,g door de ccrnparranterren nÉj, notarj-s, onderte]<end &-vier uur en tr^rintig rninuten des _ _ _ _rniddags. ____.
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