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Heden, de tweede apri l  negentienhonderd zeven en negentig,
verschenen voor mij ,  Mr Emile 'Joseph Marie Ïgnace Kroeks, - -

notar is ter  standplaats Leiden: ---
l - .  de heer Vincent Jeroen Ka1kman, student,  wonende te -----

2342 BC Oegstgeest,  Oude Ri jnsburg:erweg 38, geboren te --
Hi lversum op negen augustus negent ienhonderd v ier en ----
zeventig, houder van paspoort nummer N2077521-6 

'
afgegevén te Deventer op t ien apri l  negentienhonderd zes
en negentig, ongehuwd; en --

2 . d.e heér Xláas *Oóuwe genediktus iOii  kstra, student ,
wonende Eè 2342 BC Oegstgeest,  Oude Ri jnsburgerweg 38,
geboren te Kampen op zevèn januari negentienhonderd vi j f

én zevent ig,  houder van paspoort  nummer NL261-0L81-,
afgegeven Ée Oegstgeest op t ,wee.en twint ig augustus
n"!eátienhonderd vi j f  en negentig, ongehuwd

De coáparanÈen verklaarden dat bi j  vergadering op een maart

negentienhonderd zeven en negentig werd opgericht de. te

UiÍversum gevestigd.e vereniging: Nederlandse Vereniqinq
voor t ibel Íenstud- ie,  van wel-ke vereniging de statuten niet  -

notar ieel  werden vastgelegd.
Voorts verklaarden de comparanten dat de algemene leden-
vergadering van gemelde vèreniging in voormelde vergadering
heel t  beslóten dé statuten van de vereniging notar ieel  vast

te doen leggen en de comparanten te macht igen de -- : -

vast legginl-der statuten te real iseren. Van di t  beslui t  - - - -

b l i jk t - í i t -een ui t t reksel  van de notulen van de bedoelde ---

ver lader ing,  dat aan deze akte zal  worden gehecht.

De éomparanten, handelend aLs gemeld,  verklaarden
vervolàens, dat de statuten van de vereniging lu iden als ---

blad

volgt :  - - -
CrFATTTTEÏ\T

Naam en zetel .
Arf i  ke]  ' l  -

De 
"J€nfging 

draagt de naam: Nederlandse Verenigínq voor
T, ibel lensÉudie en Ís gevest iqd in de gemeente:  Hi lversum'gevest igd in de gemeente:  Hi lversum.

t .  De 
"er"eniging 

heeft  ten doel  het  st imuleren van de -

stud. ie en de bescherming van l ibel len in de meest
algemene zir : ,  in he! bi jzonder betref fende Nederland.

2.  z i j  t racht di t  doeL te bereiken door:  - - -
-  het  organiseren van studiebi jeenkomsten;
-  het  (máae)opzetten van studieprojecteni  - - -
- het- nrrbl iceien van een verenigingsblad i - - -

r re e I ,uv+-

- het samenwerken met en part iciperen in natuurbescher- -

mingsorganisat ies .
T\rrrr

Art ikel  3.
oe 

"J€nft ing 
is aangegaan voor onbepaalde t i jd'

Lidmaatschap.

Oe rrereniging kent slechts gewone 19d9n-.
Gewone 1eáen-z:-Jr .  zíJ die z ich aIs l id bi j  het .bestrrul  - -

hebben aangemelá ..r áoor het bestuur als zodanig tot de -

vereniging zt1n toegelaten.
Ingeval  van niet- toelat ing
algemene vergadering alsnog

het bestuur kan de -
toelat ing beslui ten.
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De algemene vergadering kan deze bevoegdheid delegeren --
aan een door haar uit haar midden te benoemen commissie -
bestaande ui t  tenminste dr ie per
mocÍen uitmaken van het bestuur.

sonen, die geen deel

Het l- idmaatschap is persoonl i jk  en mitsdien niet ,  vatbaar ---
oor overdracht of overgang.

1.  Het l idmaatschap eindigt :  - - -
a.  door de dood van het l id.  Is een rechtspersoon l id ---

van de vereniging dan eindigt zi jn l idmaatschap
wanneer hi j  ophoudt te bestaan, ook al-s dit ophouden -
te bestaan het gevolg is van fusie i  - - -

b.  door opzegging door het l id;
c.  door opzegging door de verenigingi  - - -
d. .door ontzett ing.

2.  Opzegging van het l - idmaatschap door het l id kan slechts -
geschieden tegen het einde van een boekj  aar,  mits
schr i f te l i jk  en met inachtneming van een opzeggings-
termi jn van tenminste één maand.
Niet temin is onmiddel l i jke beeindiging van het -
l idmaatschap door opzegging mogel i jk :
a.  indien redel i jkerwi js niet  gevergd kan worden het

l idmaatschaP te laten voortduren;
b.  b innen een maand nadat een beslui t

geldel i jk  de rechten van de leden
verpl ichtingen zi ln verzwaard aan

waarbij  anders dan
zí1n beperkt of hun
een l id bekend is --

geworden of  medegedeeld;  - - -
c.  b innen een maand nadat een l id een beslui t  is  - -

medegedeel-d tot  omzett ing van de vereniging in een ---
andere rechtsvorm of tot fusie
Indien een opzegging niet ,  t i jd ig heeft  p laatsgehad,
loopt het l idmaatschap door tot het einde van het
eerstvolgende boekj  aar.

3.  Opzegging van heÈ l - idmaatschap door de vereniging kan ---
eveneens slechts geschieden tegen het einde van een
boekjaar.  De opzegging geschiedt door het bestuur,
schr i f te l i jk  en met inachtneming van een
opzeggingstermi jn van tenminste v ier  weken
opzegging van het l idmaatschap door de vereniging kan ---
s lechts plaatsvj-nden wanneer redel i jkerwi js van de --
vereniging niet gevergd kan worden het l idmaatschap te --
laten voortduren.
Het bepaalde in de laatste zin van het vorige l- id is van
overeenkomst ige toePassing.

4.  ontzett ing ui t  het  l idmaatschap kan al leen worden --
ui tgesproken wanneer een l id in str i jd met de staLuten, -
regleménten of  beslui ten der vereniging handel t ,  zoals --
onáer meer in het geval van de ondanks betal ingsherinne-
r ing niet  of  n iet- t i jd ige betal ing door het J id van zi jn
jaai f i jkse bi jdrage, of  wanneer een l id de vereniging op
onredel i jke wi jze benadeel t , .
De ontzett ing geschiedt door
betrokken l- id ten sPoedigste
van redenen in kennis stel t .

het  bestuur,  dat
van het beslui t ,

het -
met opgave

De betrokkene is bevoegd binnen
van de kennisgeving in beroep te

een maano na
gaan Dr-J oe

ontvangst --
algemene ---
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vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het I id geschorst
Het besluit der algemene vergadering tot ontzett ing zal -
moeten worden genomen met een meerderheid van tenminste -
twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen
Het bepaalde ín art ikel-  4 l id 2 laatsÈe zin is van -
overeenkomstige toePassi-ng .

5.  Wanneer het l idmaatschap in de loop van een boekjaar ----
eindigt ,  b l i j f t  desniet temin de jagr l i jkse bi jdrage voor
het geheel  door het l id verschuldigd, tenzi j  het  bestuur

" dispensat ie verLeent.
6.  Het bestuur kan een l id dat handel t  in str i jd met de ----

statuten, reglementen of  beslui ten van de vereniging of  -
de vereniging op onredel i jke wi jze benadeeLt,  schorsen --
voor een door het bestuur te bepalen periode van -
maximaal zes (6) maanden. Het bepaalde in l id 4 omtrent -
een 'beroep'  is  van overeenkomsÈige toepassing.

Donateurs.
Art ikel  7.  : - - -
Donateurs zí3n zi j ,  d ie door heÈ bestuur als zodanig zaJn --
toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door --
schr i f te l i jke opzegging te doen eindigen
Donateurs z i ln verpl icht  jaar l i jks aan de vereniging een ---
geldel i jke bi jdrage te verLenen, waarvan de minimale -
grootte door de algemene vergadering wordt vastgesteld
óonateurs hebben te al len t i jde het recht hun donateurschap
te beëíndigen waarbij  de bi jdrage over het lopende boekjaar
verschuldigd bl i j f t .
Geldmiddelen.

l-.  De geldmiddeLen van de vereniging
jaar l i jkse bi jdragen van de gewone
donateurs,  er fstel l ingen, Ieg'aten,

bestaan ui t  de -
leden en de
schenkingen en andere

2, ïeder gewoon
inkomsten

l id is jaar l i jks een bedrag verschuldigd,
wordt vasÈgesteld door de algemenewelk bedrag

vergader ing.

Het bestuur be
hun midden een

staat ui t  tenminste dr ie personen, die ui t
voorzi t ter ,  een secretar is en een

penningmeester aanwi j zer\.
Índien het bestuur ui t  meer dan dr ie personen bestaat,  - -
vormen de voorzitter, de secretaris en de penningmeester
tezamen het dagel i jks bestuur.
De algiemene vergadering stelt het aantal bestuurders ----

2. De bestuurders worden door de algemene vergiadering uit --
de leden dan wel de bestuurders van de leden-rechts
personen van de vereniging benoemd uit één of meer
bindende voordrachten. Tot het opmaken van een bindende -
voordracht zLJn bevoegd het bestuur en minimaal vi j f
leden. Een voordracht door minimaal v i j f  leden dient
uiterl i jk op de vergadering waarin de benoeming van een -
bestuursl id aan de orde, is te worden ingediend.

3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden
ontnomen door een besluit van de algemene vergadering ---
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genomen met een meerderheid van twee/derde van het
aantal uitgebrachte stemmen
Bestuurders kunnen te al len t i jde onder opgaaf van -
redenen door de algemene vergadering worden geschorst en
ontslagen. Terzake van schorsing of  onts lag beslui t  de --
algemene vergadering met een meerderheid van twee/derde -
van de uitgebrachte stemmen
Indien ingeval van schorsing van een bestuurder de
algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot
zr1r-  onts lag heeft  besloten, eindigt  de schorsing. De ---
geschorste bestuurder wordt  in de gelegenheid gesteld ---
z:-cln in de algemene verg:adering t.e verantwoorden en kan -
z:-cln daarin door een raadsman doen bi jstaan
Bestuurders worden benoemd voor een termijn van drie
jaar.  Een bestuurder kan slechts voor een aaneengesloten
per iode van maximaaL zes jaar worden benoemd. De,-- . -
algemene vergadering kan een bestuurder, die de maximale
aaneengesloten zi t t ingsduur heeft  bereikt ,  d ispensat ie --
ver lenen voor het de vor ige z in gestelde voor de per iode
van één jaar
Onder een jaar wordÈ te dezen verstaan de per iode tussen
twee opeenvolgende jaar l i jkse algiemene vergader ingen. De
best,uurders treden af volgens een door het bestuur op te
maken rooster;  een volgens het rooster af t redende --
bestuurder is onmiddel l i jk  herbenoembaar
In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogel i jk  - - -
voorzien. Een niet  vo1tal l ig bestuur bl i j f t  - -
besLuursbevoegd

8. Een bestuurder defungeert  voorts:
a.  door zt3n af t redeni  - - -
b.  door ztJr i  over l i jden;
c.  door beëindiging van ztJrr  l idmaatschapi  - - -
d.  door het bereiken van de maximale aaneengesloten

zi t t ingsduur behoudens ingeval  van dispensat ie a1s ---
hiervoor in } id 6 bedoeldt  - - -

e.  doordat hi j  fa i l l iet  wordt  verkl-aard of  surséance van
betal ing aanvraagt;

f .  door z:-Jrr  onder curatelestel l ing
Art ikel  10.
l - .  Het bestuur is belast  met het besturen van de

vereniging. Een eventueel  dagel i jks bestuur is belast  - - -
met de dagel i jkse le id ing van de vereniging. Het bestuur
kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren
aan een eventueel  dagel i jks bestuur.

2.  Het bestuur is,  behoudens het in 1id 3 van di t  ar t ikel  - -
bepaalde, mede bevoegd te besluiten tot het aangaan van -
overeenkomsten tot verkri jging, vervreemding of -
bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van ---
overeenkomsten waarbij  de vereniging z:-ci; ,  als borg of ---
hoofdel i jk  mede-schul-denaar verbindt,  z ich voor een -
derde sterk maakt of  z ich tot  zekerheidsstel l ing voor ---

7.

een schuld van een ander verbindt.
3.  Het bestuur behoeft  de goedkeur ing

vergadering voor besluiten tot het
overeenkomsten, hiervoor in l id 2

van de algemene
aangiaan van

omschreven.
Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging terzake --
van deze rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden
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vertegenwoordigd.
4. Het bestuur behoeft tevens de goedkeuring van de

algemene vergadering voor besl-uiten strekkende tot:
a.  het  verr ièhten van aI le rechtshandel ingen, waarvan de

waarde of het belang een zodanig bedrag te boven gaat
als de algemene vergadering zal hebben bepaald en aan
het bestuur zaT hebben medegedeeld;
spl i tsing van rechtshandelingen kan aan deze bepaling
geen afbreuk doen;

b. Éet huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of -
genot verkr i jgen e
een periode langer

c. het aangaan van kr
ningen ten behoeve
met ui tzonder ing v
staand krediet ;  - -

d.  het  s lu i ten en wi jz igen van arbeidsovereenkomsten.
Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergade- --

r ing tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het -
bestuur niet  aan.

lfet Uèstuur vertegenwoordigt de vereniging
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan
de voorzi t ter  tezamen met de secretar is of  de --
penningmeester,  dan
bestuur

we1 twee leden van het dagel i jks ----

n geven vaq registergoederen voor --
dan één weeki  - - -

edietovereenkomsten en van geld1e-
en ten }aste van de vereniging,

an opnamen ten laste van een be-I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
T
l
T
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3. Het bestuur kan volmacht ver lenen aan
bestuurders,  a lsook aan anderen, zowel
afzonder l i jk ,  oR de vereniging binnen
vol-macht te vertegenwoordLgen.

één of  meer
gezamenl i jk  a ls --

de grenzen van die

dagen
te behandelen onderwerpen ----

Art ikel  L2.
1. D" algemene vergaderingen kunnen overal in Nederland

worden gehouden
2. De bi jeénroeping der algemene vergader ing geschiedt door

schr i Í te l i jkê mededel ing aan de stemgerecht igden op een -

termi jn van tenminste zeven
Bij de oproeping worden de
vermeld

Art ikel  1-3.
f.  toegiang tot de algemene vergadering hebben de leden die -

nieÉ géschorst  ztJr l ,  de personen die deel  u i tmaken van --

de organen van de vereniging, alsmede degenen, dl" -
daartóe door het bestuur en/of de algemene vergradering --

z!1n uiÈgenodigd. Een geschorst  l id heeft  toegang tot  de

veigaderíng waárin het besluit tot schorsing wordt
behánde1d, en is bevoegd daarover het woord te voeren.

2. Stemgerechtigd in de algemene vergaderíng zi ln voormelde
ledeí.  Ieder van hen heeft  één stem. Ïeder die -
stemgerecht igd is,  kan aan een andere stemgerecht igde ---

schr i f te l i jk  volmacht ver lenen tot  het  u i tbrengen van ---
zrJ11 stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee
personen als gevolmacht igde optreden- - . -
-E"tr 

e"tstemmig besluit van a1 degenen, die in de
algemene vergádering stemgerechtigd_z;-3n,. ook al ztJy' ---

zf j  n iet  in vergader ing bi jeen, heeft ,  mits met -
voórkennis van Éet bestuur genomen' dezelfde kracht als -



éffi\
glf f is
\w

blad

een besluit van de algemene vergadering.
4.  De voorzi t ter  bepaal t  de wi jze waarop de stemmingen in --

de algemene vèrgadering worden gehouden.
5.  AI le beslui ten waaromtrent bi j  de wet of  b i j  deze

statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven,
worden genomen bi j  volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel
verworpen. Staken de stemmen bi j ,verkiezing van -
personen, dan besList  het  1ot.
Indien bi j  verkiezing tussen meer dan twee personen door
niemand een volstrekt ,e meerderheid is verkregen, wordt  - -
herstemd tussen de twee personen, die het grootste
aantal-  stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Art ikel  L4.
l-.  De algemene vergaderingen worden geleid door de --

voorzi t ter  of ,  b i j  d iens afwezigheid,  door de oudste ----
aanwezige bestuurder
Zi3n geen bestuurders aanwezig,  dan voorziet  de -
vergader ing zel f  in haar le id ing

2. Het door de voorzi t ter  ter  a lgemene vergader ing -
uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming
is besl issend. Hetzel fde geldt  voor de inhoud van een ---
genomen beslui t ,  voorzover werd gestemd over een niet  - - -
schr i f te l i jk  vastgelegd voorstel  .

3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden
notulen gehouden door de secretaris of door een door de -
voorzj- t ter  aangewezen persoon
Deze notulen worden in dezel- fde of  in de eerstvolgende --
algemene vergader ing vastgesteld en ten bl i jke daarvan --
door de voorzi t ter  en de secretar is van die vergader ing -
ondertekend.

Art ikel  l -5.
L.  Naast de algemene vergader ing bedoeld in art ikel  A6,

worden algemene vergaderingen bi jeengeroepen door het
bestuur zo dikwi j ls  het di t  wensel i jk  oordeel t .

2.  Op schr i f te l i jk  verzoek van tenminste een zodanig aantal
leden als bevoegd is tot  het  u i tbrengen van een t iende --
gedeel te van de stemmen in een vol- ta l l ige algemene -
vergader ing, is het bestuur verpl icht  tot  het
bi jeenroepen van een algemene vergader ing op een termi jn
van niet langer dan vier weken na indiening van het -
verzoek
Indien aan het verzoek binnen veert ien dagen geen gevolg
wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de -
bi jeenroeping van de algemene vergadering overgaan. De --
verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden --
belasten met de le id ing der vergader ing en het opstel len
der notulen.

3.  ïndien geen schr i f te l i jke bi jeenroeping van de .algemene -
vergadering plaatsvond, kan de algemene vergadering -
niet temin rechtsgeldige beslui ten nemen, mits tenminste -
een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering
aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de -
hel f t  van het aantal  stemmen dat in een vol ta l l ige --
vergadering kan worden uitgebracht en geen van hen, noch
het bestuur,  z i -ch tegen beslui tvorming verzet
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Indien bi jeenroepj-ng van de algemene verg.adering -
geschiedde op kortere dan de voorgeschreven termijn, kan
de algemene verg,ader ing niet temin rechtsgeldige - : - -

daarteqen verzet.

beslui ten nemen, tenzi j  een zodanig aantal  der
aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengien
vergadering van een t iende gedeelte der sc.emmen

Het bepaalde in de eerste z in van di t  l id is
overeenkomstige toepassing op besluitvorming
algemene vergaderingen inzake onderwerpen die

van -
door de ----

niet  op de
agenda werden vermel-d

1-.  Het boekjaar van de vereniging is gel i jk  aan het -
] - -  1 

^-J^-- l  - .J{,d rerrc1ert aaf
2. Jaar l i jká wordt  tenminste één algemene vergader ing -

gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het
boekj  aar,  behoudens ver lenging van deze termi jn door de -
algemene vergadering. ïn deze algemene vergadering -
brengt het bestuur z i jn jaarverslag ui t  over de gang van
zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid.  Het
legt  de baLans en de staat van baten en lasten met een --
toel icht ing ter  goedkeur ing aan de vergader ing over.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders,.
ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan --
wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoel_d in --
het vorige l id aan de algemene vergadering niet
overgelegd een verklar ing afkomst ig van een accountant --
als bedoeld in art ikel  393 l id l -  Boek 2 van het
Burgerl i- jk Wetboek, dan benoemt de algemene vergadering,
jaar l i jks,  een commissie van ten minste twee leden die --
geen deel- van het bestuur mogen uitmaken
Het bestuur doet de in l id 1- bedoeLde st,ukken tenminste -
één maand voor de dag waarop de algemene vergadertng zaL
worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld,
Loekomen aan de commissie.
De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de ---
algemene vergaderíng verslag van haar bevindingen ui t .  - -
Het,  bestuur is verpl icht  aan de commissj-e ten behoeve ---
van haar onderzoek a1le door haar gevraagde inl ichtingen
te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te -
tonen, en ínzage in de boeken en bescheiden der -
vereniging te geven
Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissie
bi jzondere boekhoudkundige kennis,  dan kan zíJ z lch
kosten van de vereniging door een deskundige doen
1,- . i  - l  - |  ^  ^*IJrJDLCrCl l I  .  - , -

Statutenwi i  z iq inq.
Art ikel  l -7.
1.  Wi j  z ig ing van de statut ,en kan slechts plaatshebben door -

een beslui t  van de algemene vergader ing, waartde is ---- -
opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de
statuten zal  worden voorgesteld

2. Zi j ,  d ie de oproeping tot  de algemene vergader ing ter - - -
behandel ing van een voorstel  tot  statutenwi jz ig ing ------
hebben gedaan, moeLen tenminste v i j f  dagen voor de dag --

h 
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der vergader ingl  een afschr i f t  van dat voorstel ,  waar in --
de voorgestelde wi jz igíng woordel i jk  is  opglenomen, op ---
een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage ---
leggen tot na de afloop van de dag, waarop de -
vergadering werd gehouden

3. Tot wi jz ig ing van de statuten kan door de algemene -
vergadering slechts worden besloten met een meerderheid -
van tenminste twee/derde van het aantal uitqebrachte
stremmen

4. De statutenwi jz ig ing t reedt . . r"* in werking nadat
,  daarvan een notar ië le akte ís opgemaakt.  ïeder van de ---

bestuurders is bevoegd de akte van statutenwi jz ig ing te -
doen ver l i jden.

5.  Het bepaalde in de leden 1 en 2 van di t  ar t ikeL is niet
van toepassing, indien in de algemene vergader ing al le --
stemgqrecht igden aanwezig of  vertegenwoordigd zi jn en ---
het beslui t  tot  statutenwi jz ig ing met algemene stemmen --
wordt genomen

6. De bestuurders zí3n verpl icht  een authent iek afschr i f t  - -
van de akte van statutenwi jz ig ing en een vol ledige ------
door lopende tekst  van de statuten, zoals deze na de
wi jz ig ing lu iden, neer te leggen ten kantore van hec ----
door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden
ve ren r- gr-ngenre gL s t e r

L.  Het bepaalde in het vor ige art ikel ,  leden 1_, 2,3 en 5,
is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de -
algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging. --

2.  De algemene vergader ing stel t  b i j  haar in het vor ige l id
bedoelde beslui t  de bestemming vást voor het bat ig
saldo, en wel zoveel  mogel i jk  in overeenstemming met het
doel van de vereniging.

3.  De veref fening geschiedt door het bestuur
+. Indien de vereniging op het t i jdst ip van haar ontbinding

. g:een baten meer heeft ,  houdt z lJ alsdan op te bestaan. --
In dat geval doet het bestuur daarvan opgaaf aan de
registers waar de vereniging is ingeschreven

5. Na de ontbinding bl i j f t  de vereniging voortbestaan
voorzover dit tot vereffening van haar vermog:en nodig ---
is.
Gedurende de vereffening bl i jven de bepalingen van deze -
statuten zoveel  mogel i jk  van kracht
In stukken en aankondigingen die van haar ui tgaan t  - - - - - -
moeten aan de naam van d.e vereniging worden toegevoegd --
de woorden " in l iquidat ie".

6.  De veref fening eindigt  op het t i jdst ip waarop geen aan --
de vereffenaars bekende baten meer aanwezig z.-.Jrr

7. De vereniging houdt in geval van vereffening op te
bestaan op het t i jdst ip waarop de veref fening eipdigt .  - -
De veref fenaars doen daarvan opgaaf aan de registers ----
waar de vereniging is ingeschreven

8. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging -
bl i jven gedurende t ien jaar nadat.  de vereniging heeft  - - -
opgehouden te bestaan onder bewaring van de door de -----
vereffenaars aangiewezen persoon. Binnen acht dagen na ---
het ingaan van zi jn bewaarpl icht  moet de aangrewezen -----



bewaarder
waarin de

Art ikel  1-9.

blad 9

í.r "

zj-3n naam en adres opgeven aan de registers

:l_tf "lu_"l_ I:1_":_'3119 y3:_ i nge s c hreven
l - .  De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniqinq

moet.en worden bewaard gedurende t ien jaren na aÍloóp van
de veref fening. Bewaarder is degene die door de -
veref fenaars als zodanig is aangewezen.

2.  Binnen acht dagen na het ingaan van zi jn bewaarpl icht  - - -
moet de bewaarder z3-Jrr naam en adres opgeven aan de
regi-sters waarin de verenigi-ng was ingeschreven

Reglementen.

De algemene vergadering kan een of meer reglement.en -
vaststel- len en wi jz igen, waar in onderwerpen worden --
geregeld waar in door deze statuten niet  of  n iet .  vol ledig
wordt voorzien, zoals de verpl icht ingen van de leden
anders dan tot  betal ing van de contr ibut ie.
Een reglement mag geen bepal ingen bevat, ten, die str i jd ig

'  zíJn met de wet of  met deze statuten
3. Op beslui ten tot  vaststel l ing en t .ot  wtSziging van een --

reglement is het bepaalde j -n art ikel  L7 leden ! ,  2 en 5 -
van overeenkomst ige toepassing.

Slotverkl-ar inq .
Het eerste boekjaar eindigt  op een en dert ig december --
negent ienhonderd zeven en neg,ent ig.
Het adres van de vereniging 1uidt :  Oude Ri jnsburgerweg 38,
2342 BC Oegstgeest
De comparant,en zí1n mi j ,  notar is,  bekend
Waarvan akte in minuut is ver leden te Leiden op de datum in
het hoofd van deze akte vermeld
Na zakel i jke opgave van de inhoud van deze akte aan de
comparanten, hebben dezen eenpar ig verklaard van de inhoud -
van deze akte te hebben kennis qenomen en op vol lediqe -----
voor lezing daarvan geen pr i js  te stel len.

ervolgens is deze akte na beperkte voor lezing door de -----
comparanten en mi j ,  notar is,  ondertekend
(vo1gL ondertekening)

UTTGEGEVEN VOOR AFSCHR]FT :

I
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