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STATUTENWIJZIGING VERENIGING VAN EIGENAREN 
BUNGALOWPARK HET FONTEINBOS 
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Vandaag, negenentwintig j uni tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, 
meester Alie Jan Nicolai, notaris te Balk, de gemeente Gaasterlan-Sleat: -
1. de heer Harke Wijbe KLINKER, geboren te Opsterland op tien juli -

negentienhonderd vier en veertig, wonende te 9247 AV Ureterp, -
Valom la, zich legitimerende met een identit eitskaart, nummer 
IW2JHL038, uitgegeven te Opsterland op zeventien december --
tweedu izend t ien,- - -------------------

2. de heer Martinus Johannes Petrus RUTTEN BERG , geboren te -
Hoorn op twee juni negentienh onderd zeventig, wonende te 1621 EL 
Hoorn, Ramen 26, zich legitimerende met een paspoort, nummer -
NS9F7LRC6, uitgegeven te Hoorn op drie februari tweeduizend tien, -

te dezen handelende in hun hoedanigheid van respectievel ij k voorzitter -
en secretaris van de verenig ing VERENIGING VAN EIGENAREN -
BUNGALOWPARK HET FONTEINBOS, gevestigd te Oudemirdum en -
kantoorhoudende Ramen 26, 162 1 EL Hoorn, ingeschreven sinds zeven -
en twintig september t weeduizend twee in het handelsreg ister va n de -
Kamer van Koophandel voor Noord-Nederland onder nummer 01097616 
en als zodanig de vereniging rechtsge ldig vertegenwoordigend. ---
De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden: - - ----
- dat bij akte op tien september tweeduizend twee verleden voor mr R.N 
Idema, notaris gevestigd in de gemeente Boarnsterhim, de hiervoor -
vermelde verenig ing is opgericht; - - -------------
- dat in de op negentien mei tweeduizend twaalf gehouden algemene -
ledenvergadering is besloten de statuten gewijzigd vast te stellen; --
- dat van de notulen van vorenvermelde vergadering een uittreksel aan -
deze akte zal worden gehecht; ----------- -----
- dat thans de statuten van de verenig ing zullen luiden als volgt: --
STATUTEN---- - - ----------------
Artike l 1------------- - ----- - - ---
In de statuten wordt verstaan onder: - - ------- ----
Bungalowpark Het Fonteinbos: de percelen grond met de zich daarop -
bevindende opstallen of nog te stichten opstallen, paden, service 
gebouw(en) gelegen aan de Fonteinwe i 12, 12- 1 tot en met 12-55 te -
Oudemirdum, kadastraa l bekend gemeente Bal k, sectie M, nummers, -
3S98 tot en met 3650,36S3,3654, 3720 en 3721, - - - ---
-, hierna verder ook te noemen: "Het Fonteinbos" - . 
Eigenaar: 
Ieder, die in juridische zin het recht van eigendom heeft op, een recht -
van erfpacht heeft op, een recht van opstal heeft op, of een ander --
zakelijk genotsrecht heeft op een deel of delen van het Bungalowpark Het 
Fonteinbos. -----------------------~ 

Kavel : -------------------------~ 
Elk gedeelte van Het Fonteinbos dat is bestemd om als een afzonderlijk -
geheel te word en gebruikt te weten de kavelnummers 1 tot en met SS -
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zoals aangegeven op de aan deze akte gehechte situatie-tekening. --
(Recreatie-) bungalow:-- ------- ----------
Iedere afzonderl ijke (reeds bestaande of nag te stichten) bebouwing op -
een kavel door fundering met de ondergrond verbonden, geschikt voor -
uitsluitend gebruik van een of meer personen, een appartementsrecht in 
de zin va n artike l 106 Boek 5 van het Burgerl ijk Wet boek daaronder 
begrepen.--- ----- - - --- ---- ----- ----
Naam ---------- - ---- ----- ----- - - -
Artike l 2--------- - - - - - ---- - --- ---
De vereniging draagt de naam: Vereniging va n eige naars 
Bungalow park He t Fonteinbos .---- --- ------- -
Zetel ------------------------~ 
Artike l 3------ ---------- ----- - --
Zij heeft haar zete l in: Oudemirdum, gemeente Gaasterlan-Sleat .- - 
Doel - --- - - - - - ----- - - - --- ------ 
Artike l 4---- - - ------------ ------
1. De vereniging heeft ten doel: - ------- - - - - ----

de behartiging van de belangen van de eigenaars van Het - - 
Fonteinbos als hiervoor omschreven;-----------
het bevorderen van een aangenaam en met de omgeving 
harmonierend leefklimaat in Het Fonteinbos; --------
het streven naar een zekere uniformiteit in de bebouwing op Het 
Fonteinbos; ------------- ---- - ---
het bevorderen van al hetgeen met het vorenstaande in de meest 
uitgebreide zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn . -

2 . De verenig ing tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
a . het heffen van contributies bij haar I eden ter derving van de -

kosten, welke door de vereniging warden gemaakt;-- ----
b. het lidmaatschap van de vereniging verplicht te ste llen voor -

juridische eigenaren van Het Fonteinbos door middel van --
oplegg ing van een kettingbeding, om zo de continu'i"teit van Het -
Fonteinbos te kunnen waarborgen . Dit beding als zodanig aan te 
nemen ten behoeve van de vereniging en bij vervreemding in -
juridische eigendom of bij vestiging van een zake lijk genotsrecht 
op t e leggen aan rechtsopvolgers van het betreffende l id; ---

c. het er voor zorgdragen dat de !eden gebruik kunnen maken van -
parkverlichting, de levering van gas, water, elektra, riolering en -
kabeltelevisie met bijbehorende voorzieningen, het onderhoud -
van de gemeenschappelijke voorzieningen en het verzorgen van -
algemeen toezicht op Het Fonteinbos; --- ---- - ---

d . alle andere wettige middelen. -------------
Leden/ledenverplichtingen- ---------- - - - ---- 
Artikel S- --- -------- --- ------ ---
1. Leden van de vereniging zijn, met uitsluiting van ieder ander, --

eigenaars (natuurlijke en/of rechtspersonen) van een deel of delen 
van Het Fonteinbos .---------------------

2. Het bestuur van de vereniging houdt een register waarin de namen -
en adressen van alle leden zijn opgenomen. I n dit register warden -
tevens, voor zover aanwezig, de em ailadressen van de !eden - - 
opgenomen. 
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3. Het lidmaatschap is ondeelbaar. Indien meerdere (rechts) -personen 
gezamenlijk eigenaar van een deel of delen van Het Fonteinbos zijn -
en als zodanig gezamenlijk lid zijn van deze vereniging, geldt het 
volgende: --- --- ---- - - ------- -----
Bij gezamenlijk lidmaatschap dient op de presentielijst van de 
algemene vergadering te worden aangewezen, wie de aan het --
lidmaatschap verbonden rechten tegenover de vereniging op deze 
vergadering uitoefent. De vereniging is gevrijwaard indien deze - 
persoon niet bevoegd is. In alle andere gevallen treden de eigenaren 
gezamenlijk op, dan wel wordt een van hen aangewezen. Bij gebreke 
van zodanige aanwijzing, casu quo kennisgeving, kunnen de aan het 
lidmaatschap verbonden rechten niet word en uitgeoefend; niettemin 
zullen de gezamenlijke gerechtrgden tegenover de vereniging 
hoofdelijk aansprakelijk zijn en blijven voor de nakoming van alle uit 
het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen. Voormelde ---
aanwijzing kan te alien tijde worden gewijzigd . - --------

4. De vertegenwoordiging als bedoeld in dit artikel wordt aangetekend -
in het register, hiervoor genoemd in lid 2. -----------

5. Het lidmaatschap is niet persoonlijk, in die zin dat het vatbaar is voor 
overgang en overdracht tezamen met het eigendomsrecht/kavel -
waarop het lidmaatschap betrekking heeft. - - --- ------

6. De leden zijn verplicht "hun eigendom" te gebruiken volgens de 
bestemming, te weten voor recreatiedoeleinden. ---------

7. Ieder lid is verplicht zijn eigendom behoorlij k te onderhouden. 
Daartoe behoort met name het buitenschi lderwerk omtrent de kleu r -
waarvan de algemene vergadering voorschriften kan vaststellen, het 
ontstoppen en onderhouden van sanitair, leidingen en instal laties, -
onderhoud van de (grond)kavel en het treffe n van ------
voorzorgmaatregelen met betrekking tot waterleid ingen bij vorst.--

8. De !eden dienen de op de kavels betrekking hebbende -----
gemeenschappelijke aanslu it ingen en/of voorzieningen van gas, -
water, elektra, parkverlichting en kabeltelevisie voor de ontvangst -
van radio en televisie, alles met al le aan - en bijbehoren, waaronder -
tevens beg re pen de ( eventuee!) nog nader te plaatsen - --- -
parkverlichting, radio- en/ of televisie en/ of te lefoon voorzieningen -
met alle aan- en bijbehoren te gedogen. ------------

9. Bouwkundige veranderingen waardoor het (arch itectonische) aanzien 
van de opstallen op een kavel wij ziging ondergaat zomede het - -
aanbrengen van bouwsels, zomede naamswijziging van ten t ijde van 
de eigendomsverkrijging van de bungalows toegekende 
bungalownaam behoeven voorafgaande toestemming van het bestuur 
van de vereniging. Uitdrukkelijk is onder deze bepa ling, met 
uitzonderling van vorenbedoelde bungalownaam, niet begrepen de -
eerste bebouwing op de kavels . ---------- -----

10. De !eden zijn verplicht de namen van de recrea tiewoningen zoals -
vermeld op de aan deze akte gehechte situatie-teken ing te 
handhaven en deze bedoelde namen mogen zonder schriftel ijke 
toestemming van het bestuur van de verenig ing niet worden 
gewijzigd of veranderd. ---- ------ ------- - -

Einde van het lidmaatschap--- ---- --- ------- --



Artikel 6--------- ---------- -------
1. Het lidmaatschap eindigt zodra een lid niet meer bij de openbare - 

registers voor het Kadaster en de Openbare Registers te Leeuwarden 
als juridisch eigenaar staat aangegeven en is het lidmaatschap ook -
niet tussentijds opzegbaar door een lid anders dan in geval van het -
bepaalde in de leden 3 en 4. -----------------

2. Bij overlijden van een lid treedt voor zover van toepassing artikel 5 -
lid 3 in werking. De aanwijzing als bedoeld in gemeld artikel 5 lid 3 -
zal plaats moeten hebben binnen een jaar na de datum waarop het -
lid is overleden. --- - - - --- - --- ---- - ----

3. Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen 
binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot - --
omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie in 
de zin van Titel 7 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek . ------

4. Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang 
opzeggen, binnen een maand nadat hem een besluit, waarbij zijn 
rechten zijn beperkt, of wel zijn verplichtingen ten opzichte van de -
veren iging zijn verzwaard, bekend is geworden of medegedeeld. Het 
besluit is alsdan niet op hem van toepassing. Een lid is niet bevoegd 
door opzegging van zijn lidmaatschap een bes luit te zijnen opzichte -
uit te sluiten, waarbij zijn geldelijke rechten en verplichtingen zijn -
gewijzigd. ----------- - - ----- --- - --

5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. Op zo'n -
besluit staat beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt -
daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van -
redenen in kennis gesteld . Gedurende de beroepstermijn van een -
maand en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien 
verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in de -
algemene vergadering waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt 
behande ld, te verantwoorden . --------- -------

Budget/beleidsplan 
Artikel 7- --- --------- - ----------
1. Het bestuur stelt jaarl ijks een taakstellend budget op voor het - 

komend jaar, een beleidsp lan voor de korte termijn en een 
beleidsplan voor de langere termijn. - --- - - - - ------

2. Het budget en de beleidsplannen behoeven de goedkeuring van de 
algemene vergadering. 

Jaarl ijkse biidragen - - ------------ - - -----
Artikel 8 - -------- ---------------
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, 

die door het bestuur zal warden vastgesteld en waarvan de ---
goedkeuring za l zijn vereist van de algemene ledenvergadering. --

2. Het lid dat eigenaar is van meerdere kavels is verp licht even zovele -
malen contributie te betalen als hij kavels bezit, zulks met ---
inachtneming van het in dit artikel bepaalde.--- - - - - ---

3. Het bestuur is, na daartoe verkregen toestemming van de algemene 
vergadering, bevoegd verbintenissen aan het lidmaatschap te --
verbinden . - -------------- - - - --- ---

4. De kosten voortvloeiende uit het bepaalde in artike l 4.2.c. zullen door 
de leden gemeenschappelijk warden gedragen, voor zover deze niet -
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warden betaald uit het budget genoemd in artikel 7.1. Eventuele -
verdeels leutels zullen warden vastgesteld door de algemene 
vergadering.----------------------~ 

Bestuur--- ------ ------ --- - - ------
Artikel 9------------- --- - ---- - --
1. Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf natuurlijke 

en/of rechtspersonen, die door de algemene vergadering warden - 
benoemd . Het aantal bestuursleden wordt bepaald door de algemene 
vergadering . ----------------------~ 

2. In het kader van deze bepaling wordt onder lid tevens verstaan een -
natuurl ijk persoon die statutair directeur is van een rechtspersoon, -
die als rechtspersoon lid is van de vereniging . - ------- --

3. Het bestuur wordt uit de leden benoemd. Bestuurders kunnen echter 
ook buiten de !eden warden benoemd.---- - - ------

Einde bestuurslidmaatschap - Periodiek aftreden - Schorsing----
Artikel 10 -----------------------~ 
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, -

kan te alien tijde door de algemene vergadering warden 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 drie jaar na zijn benoeming af, vo lgens 
een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De ---
aftredende is terstond herkiesbaar.---- ----------

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt: - - - -------- --
a. I. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging 

casu quo, 
II. door het eindigen van de functie als statutair directeur bij het 

lid-rechtspersoon,-- -------- --------
III. door het eindigen van het lidmaatschap van het lid- ---

rechtspersoon, waarvan hij/zij statuta ir directeur is, --- 
tenzij de betreffende bestuurder buiten de !eden is benoemd, als 
bedoeld in artikel 9 lid 3; --- - ---------- --

b. doorbedanken; -------------- ------
c. door beslu it van de algemene vergadering. ------ - -

Bestuursfuncties - Besluitvorming van het bestuur --------
Artikel 11 -------------- ----------
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en -

penningmeester aan . De functie van secretaris en penningmeester -
zij n in een persoon verenigbaar. Het bestuur kan voor elk hunner uit 
zijn midden een vervanger aanwijzen. ---- ---------

2. Van het verhandelde in elke vergadering warden door de secretaris -
notulen opgemaakt, die door de voorzitter en secretaris definitief -
warden vastgesteld en ondertekend. -------- ---- --

3. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het -
oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud -
van een besluit niet beslissend. - ---------------

4. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, bl ijft het -
bestuurbevoegd.--------------------~ 

5. Voor de duur van een vacature in het bestuur beperkt het bestuur -
zich tot uitvoering va n haar taak binnen het door de algemene ---
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vergadering goedgekeurde budget.------ --------
6. Bij huishoudelijk reglement ku nnen nadere regelen aangaande de -

vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur warden -
gegeven. 

Bestuurstaak - Vertegenwoordiging-- ------ -------
Artike l 12 - ------- - ---------- - -----
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast 

met het besturen van de vereniging. --- ------ -----
2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde -

onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door 
het bestuur warden benoemd. --------- -------

3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, 
bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot 
het aangaan 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 ander -
verbindt en tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van -
deze handelingen . Op het ontbreken van vorenbedoelde goedkeuring 
van de algemene vergadering kan tegen derden beroep warden 
gedaan .---------- ------- --------

4. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene --
vergadering voor besluiten tot:--------- -------
a. het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van vijf -

du izend euro (€.5.000,00) te boven gaande, onverminderd het in 
lid 4 van dit artikel bepaalde; ------ - -------

b. het huren, verhuren en op ander wijze in gebru ik of genot 
verkrijgen van registergoederen; 

c. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een 
bankkrediet wordt verleend; ----------- ----

d. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen --
opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het - ---
gebru ikmaken van een aan de v ereniging verleend bankkrediet; -

e. het aangaan van dadingen;------- - --- -----
f. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van -

arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van -
conservatoire maatregelen en van het nemen van die 
rechtsmaatregelen, die geen ui tst el kunnen lijden;------

g. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten, behoudens -
overeenkomsten met een tijdelijk karakter. 

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden 
geen beroep warden gedaan. -----------------

5. De verenig ing wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd: 
a. hetzij door het bestuur; 
b. hetzij door twee bestuursleden gezamenlijk.- -------

Jaarverslag - Rekening en verantwoording - Accountant. 
Artikel 13 --------- ----------- - ----
1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het ka lenderjaar. 
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging 

zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te alien tijde haar --
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rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. --------
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen tien 

maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging 
van deze termijn door de algemene vergader ing, een jaarverslag uit 
over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. 
Het legt de ba lans en de staat van baten en lasten met een 
toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. Deze 
stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de -
ondertekening of een of meer hunner, dan wordt daarvan onder - 
opgave van redenen melding gemaakt . Na verloop van de termijn kan 
ieder lid van de gezamen lijke bestuurders in rechte vorderen dat zij -
deze verplichtingen nakomen . - ---------------

4. Het bestuur kan aan een accountant de opdracht tot onderzoek van -
het jaarverslag . --- - - - - ------ ---------

5. Gaat het bestuur niet over tot de opdracht als bedoeld in lid 4, dan is 
de algemene vergadering bevoegd tot bedoelde opdracht. De 
aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht 
beperkt. De opdracht kan door het bestuur en - door de algemene 
vergadering ind ien deze haar heeft verleend - te allen tijde warden -
ingetrokken. --------------- --------

6. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het -
bestuur, danwel de algemene vergadering, indien deze de opdracht -
verleend heeft. --- -------------------

7. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een --
verklaring omtrent de getrouwheid van het jaarverslag. - -----

8. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de !eden 2 en 3 tien 
jaren langte bewaren. - ------ -----------

Algemene vergaderingen -------------------
Artike l 14 ----- - ------ --- - --------
1. Aan de algemene vergadering komen in de verenig ing alle ---

bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het 
bestuur zijn opgedragen . ----- - - ----- - - - ---

2. Jaarlijks, uiterlijk tien maanden na afloop van het verenig ingsjaar, 
wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. -
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde : ------
a. het jaarverslag en de reken ing en verantwoording bedoeld in -

artikel 13; - - ----------- ------ ---
b. voorziening in eventuele vacatures; - - - - - -------
c. voorstellen van het bestuur of de leden , aangekondigd bij de - 

oproeping voor de vergadering. ------ --------
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het -

bestuur dit wensel ijk oordeelt. - ---- --- - ------ -
4 . Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een -

zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende 
gedeelte van het totale aantal stemmen der stemmen verplicht tot -
het bijeenroepen van een algemene vergad ering op een termijn van -
niet !anger dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien -
dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die 
bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 18 of 
bij advertentie in ten minste een ter plaatse waar de vereniging - -
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gevestigd is veel gelezen dagblad, met inachtneming van de in arti kel 
18 vermelde oproepingstermijn. 

Toegang en stemrecht - - -------- ----- -----
Artikel 15 --- --- ------ ----- -------
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle !eden van de 

vereniging. Geen toegang hebben geschorste !eden en geschorste -
bestuursleden . ---------------------~ 

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist -
de algemene vergadering. --------- --- ------

3. Iedere juridische eigenaar van een recreatiebungalow gesticht op Het 
Fonteinbos heeft per bu ngalow een stem.------------

4. Een lid kan zijn stem door een schriftel ij k daa rt oe gemachtigd ander 
lid uitbrengen.---- -------- ---- ------

Voorzitterschap - Notulen ------- ------- --- --
Artikel 16 -----------------------~ 
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de 

vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn -
plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuu rsleden door het -
bestuur aan te wij zen als voorz itter op. Wordt oa k op deze wij ze niet 
in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin -
zelve . -------------- - -----------

2. Van het verhandelde in elke vergadering warden door de secretaris of 
een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen -
gemaakt, die door de voorzitter en de notulist voorlopig warden -
va stgest eld en ondertekend. De definitieve vaststell ing van de - -
notulen zal in de eerstvolgende algemene ledenvergadering 
plaatsvinden . Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een 
notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De -
inhoud van de notulen of van het proces-verbaa l wordt ter kennis van 
de !eden gebracht. ----- --- ---- --------

Beslu itvorming van de algemene vergadering - - - --- -----
Artikel 17 ------------------------
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzi tter 

omtrent de uitslag van een stemming is beslissend . Hetzelfde geldt -
voor de inhoud van een genomen beslu it voor zover gestemd werd -
over een niet schriftelijk vastgelegd voorste l. -------- --

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid 
bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe -
stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien 
de oorspronkelijke stemming niet hoofdelij k 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 bepa len, warden alle 
besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte -
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. - - --- ------

4. Blanco stemmen warden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.--
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte --

meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. -
Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan 
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vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon de volstrekte 
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 -
personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel 
uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het 
geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande -
stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon -
uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die 
personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen -
worden uitgebracht. 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 zijnde verkiezing -
van personen, dan is het verworpen.---- ----------

7. Alie stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een -
schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden -
zulks v66r de stemming verlangt. Schriftel ijke stemming geschiedt bij 
ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is -
mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. -

8. Een eenstemmig besluit van alle leden kan in plaats van in algemene 
vergaderingen ook schriftelijk worden genomen, mits met voorkennis 
van het bestuur, en heeft dezelfde kracht als een besluit van de -
algemene vergadering. Onder schriftelijk wordt verstaan elke via - 
gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ---
ontvangen mededeling . ---- ----- --- --- ----

9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of ---
vertegenwoordigd zijn , kunnen geldige besluiten worden 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 voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift -
omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee 
verba nd houdende formaliteit niet in acht genomen.- - -----

Bijeenroeping algemene vergadering--------------
Artikel 18 ------- - - - - - - - - - - ------ -
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het - - 

bestuur. De oproeping geschiedt schriftel ijk aan de adressen van de -
leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 5, dan wel digitaal 
via de opgegeven emailadressen bedoeld in artikel 5. De termijn voor 
de oproeping bedraagt tenminste twintig dagen. - - --- --- -

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.-
Statutenwijzig i ng 
Artikel 19 - - - - - - --------- --- - - - ---
1. In de statuten va n de vereniging kan geen vera ndering worden -

gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, 
waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van -
de statuten zal worden voorgesteld. - --- ------ ----

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling -
van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten -
miste twintig dagen v66r de vergadering een afschrift van dat 
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voorstel, waarin de voorgestelde 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 een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle !eden -
toegezonden.-----------------------

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van -
de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste -
drie/vierde van de !eden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet 
drie/vierde van de !eden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan -
wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te 
houden binnen vier weken na de eerste vergadering, waarin over het 
voorstel zeals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest -
kan warden besloten, ongeacht het aantal tegenwoordige of ---
vertegenwoordigde !eden, mits met een meerderheid van ten minste 
drie/vierde van de uitgebrachte stem men.-----------

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een -
notariele akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is 
ieder bestuurslid bevoegd.------- ----------

Ontbinding-------------------------
Artikel 20 ------------ ------- -----
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de --

algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het -
voorgaande arti kel is van overeenkomstige toepassing.------

2. Na de ontbinding gcschiedt de vereffening door de bestuurders. --
3. Het batige saldo na vereffening wordt aan degenen d ie ten tijde van 

het besluit tot ontbinding lid waren overgedragen. Ieder hunner -
ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbind ing kan echter ook 
een andere bestemming aan het batig saldo warden gegeven. Zo 'n -
bestemming dient steeds te passen binnen de doelstelling van de -
vereniging en mitsdien gestalte te geven aan het bepaalde in artikel 4 
lid 1 van de statuten. - ------- ------ ------

4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de 
ontbonden vereniging gedurende de bij de wet voorgeschreven - 
termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen -
persoon. 

5. Op de vereffening zijn overigens de bepa lingen van Titel 1, Boek 2 
van het Burgerlijk Wetboek van toepassing . ----- - ----

Huishoudelijk reglement - - ------------ - ----
Artikel 21 ------- ---- --------- --- -
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement ---

vaststel len. ---- - - ----- - ----------- -
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook -

waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten . ----
3. De vaststel ling of wijziging van het huishoudelijk reglement kan -

slechts door de algemene vergadering plaatsvinden op voorstel van -
het bestuur, dan wel een of meerdere !eden .---------
De vaststelling of wijziging van het huishoudelijk reglement kan -
vervolgens slechts plaatsvinden met inachtneming van hetgeen 
bepaald is in de leden 1, 2 en 3 van artikel 19. ----- ----

Slot akte - ---------------- - - - - ---
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De comparanten zijn mij, notaris, bekend.------------~ 
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Balk op de datum, in het hoofd 
dezer akte vermeld. - - - ------ - - - - - - --- - - --
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten -
hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben 
kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. -
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de 
comparanten en mij, notaris, ondertekend.--- - - --- - - - - -

(Voigt onderteken ing ) 
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