
ft

\

KANTOOR

VAN

ener akte vAN STATUTENWïJZIGI$G VÀN t
VERENIGING , genaamd : R. K . HARffiONIE ST .
CAECILïA'gevestigd te Gendt.

llotaris J, H. laarbcrg I
TE

BEMMEL

AFSCURIFT

akte d.d. '14 decenber 1982.



eerste -blad
{_2

Cp hedenrde veertienie december s---
negentienhonderd twee en tachtíg,-----
verschenen voor mij, jiN IIENDRIK LAARBERG,notaris ter stand-
plaats Bennel- : ---
1 r.de Heer I'{ARTII{US EïERAP,DUS GERARDUS BERNS,inetaal-bewerker,
lwonende te Gendt, Sceoolstraat 27 , geboi.en op drre en twin-
Itig november negen:-enhonderd en veertig;

Z'.de Heer BARTHOLOIiI'-S JAIVSSEN, bankwerker, ---,wonende te
;Gerrdt, Sint Maarte::-.'Lraat 1), geboren op twaal f januari ne-
lgentienhonderd viji eít ti^ri-ntig. --

De comparanrea ve:klaarden:---
zii zijn respectievell;i secretaris en penningrneester--- van de
vereniging I'R.K.F{ar'::nie St. Caeci}iarrgevestigd te Gendt-
provinc re Gelder'lanC ;

bij besluil van de ai3enene leCenver.gadering van de vereni-
ging gehouCen op acl-- naai"t negentienhonderd twee en tach-
tig,is besloien de s:atuten van de vereniging,zoals deze bij
akte op éét februart negentienhonderd acht en zeventig ver-
l-eden voor inij,notarrs,zijn vastgelegC te wijzigen en zijn de
comparanten sub 1 en 2 gernachtigd deze statutenwijziging in
een notariële akte .rast te leggen
Van geneld besluit b-.:jki uit een uitti'eksel- uit Ce notu-
I en van bed.oel de ve :=-:ceringrhetwelk d.oor de secrelaris
is ger{aa.rneïkr,' en z=:_ d-eze minuut zal',,rord-en gehecht.
De statutenrwelke d.c:r: de algemene ledenvergadering zLjn
vastgesteld luiden als volgt: ----
i\AAi.4 EN ZE\EL
-TnElïêT-ll-be
CÀECILIAi'zij

Yerenr3rng draagi de naan 'fR.K.HARPIONIE ST.
is gevestigd. te GendirProvincie Gelder-1and.

NN11T,
DVLL

Ariikel 2 .--
)e r,/ereniging heeft :en doel :de bevord.ering van de beoefe-
nrng van instrumental? m:uzrek.
zíj trachi dit doel :e bereiken met a1le wettige mi,idelen
in hei bijzonder doc:-------

DUUR

FIïTEe 1 l
lje r/ereniging werd oi5ericht op een maart negentienhond,erd
zes en d"ertigraanvankeli jk voor de ti jd van negen en twin-
tig jaren.De bestaance statuten van de vereniging zi1n in
werking getreden vanaf de goedkeuring bij Koninkli jk Beslui
van dertien februarÍ- negentienhonderd vie! en zeventig num-
mer 79.Yanaf de inwerkingtreding van de onderhavige statu-
ten is de vereniging aangegaan voor onbepaalde tijd
IE?PT'J9I]-ATArtikel 4. -----TlDe vereniging besta:t uit:gewone ledenrwerkende-leden-

ladspirant-en/of ju::iorleden, ereleden en d.onateurs
2.] Ge',vone leden z,tin z'i i.dic z, 1oh here'irJ hehhpn rrerk'lzzrà2,jGervone leden zt jn zi j rdie zlclr. bereid hebben verkl aard.j:ede te werken aa:t :et in artikel 2 genoernde doe1.
i.';íeri:ende leden z:i:. zLT rd:-e a1s nuzikant rueCe',verken ae.inet in ariikel 2 ge:.ce:ie doel-
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4fAdspirantleden zíjn zijrdÍe wensen opgeleid. te worden
I tot werkend.1id..-

5 i,'Iunior-of Jeugdl-ed.en zijn de gewone, rverkende of adspirant-

rlo

"?

lleCen Cie bij het begin van een boekjaar de l-eeftijd van zes'
I tien jaren nog niet hebben bereikt.

6iEreleáen zLJrr zijrdie zich voor d.e vereniging op bi jzon-
dere wí7ze verdiensteli jk hebben gemaakt;zi j word-en be-
noend Coor d.e alger,ene led,envergad.ering.
Donateurs zíSn zijrdie de ver:eniging geldelijk sieunen
met e en jaa.r'3-i jkse bi jdrage of zcnd.er enige vergoed"ing
hun arbeidskracht of hun d"eskundigheid in diensi van de
vereniging stellenrnadat zij zich a1s zodanig bij het
bestuur der vereniging hebben aangemeld en door hei be-
stuur zi- jn toegelaten. -

Ift d.e hiórna velger:Ce statutaire bepalingen worden onder
Ieden verstaan,de gewone-werkende-en adspirani-leden,die
aan het begin van een boekjaar" de leeftijd van zestien ja-
ren hebben bereikt en onder junior-of jeugdleden,diegenen'
die aan het begin van enig boekjaar de leefti;d van zestien
jaren nog niet hebben bereiki.

9iA11ee:r d.e leden in d-e zin als hiervocr onder S belaa.l d
hebben stenrecht in d"e 3l gernene leden.rergaderingreyenwel
zíjn leden en junior-led"en gerechtigd in d-e algenene ver-
gad.eringe4 aanr,vezig te zrjn en ald"aar het woord te voeren,

Artikel- 5.-------l r -^ry^nA À r'a lid., jeugClid! a!u6-1:u u!v of junlorlirl ',vil woïd.enrgeefr zvch
bf j d,e secretaris, -È+-daarioe scjlriítelijk op

le opgave bevai tenninste d.e vocrl-et;ers ,naet.aCresrBe-
booried.atum cn rooris de gegevens die voor de bepaling
rran de contributieverplichtrng van belang nochieri ztjn.---'
Vocr de aanmelding van minderjarigen cient van de ioes-tem-
ining door d.e wetielijke vertegeirle6lfliger te blijken.
Ilet bestuur beslist in eers-te insianiie of een kandid-aat
al of niet al-s lid, jeugd"l-id. of juniorlid kan wor:den ------
toegelaten

iDe secretaris geeft van een beslissing toi het al of niet
Itoelaten onverwijld-d.och in ieder geval binnen twee we-
lken na de datr:m van de beslis.sing-schrifteli jk kennis aan
lde kandidaat. --- -------t

4ifndien een kandidaat in eerste instanti-e niet is toege-
latenrkan hij binnen veertien dagen na ontvangst van de
kennisgeving beroep doen op de algenene ledenvergadering.
het beroep moet schriftelijk worden inged,iend bij de
se cretaris.
Op het beroep wordt besloten in de eerstvolgend"e algeme-
ne vergadering.

ó

.t

,l

EINDE VA}I IINT LID}IAATSCI{AP JUNIOR- OF JEUGDIIDI,IAATS CI{AP .
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Artikel 6
1 ;Het l-idmaatschap, juniorlidnaatschal en jeugdlidmaaischap

l-
i erndj.gt:

aJdoor overl i jd"en;------
-t.b,ld-oorschrifteli jke opzegging door het 1id, juniorlid, of

ljeugdlid.Deze kan geschied.en te allen ti jde en zonder in-
lachtneming van een opzegtermijn.---

c,lDoor scrrifteiijke opzegging nanens de verenigir.g.lszs
kan te al len tijde en zander inachtnening van een opzet-
gingsterlllr jn gesciried"endocr het besiu'.;.rrwanne:r redelijker.
wrjze -,/an Ce verenigrng niet gevergd ka.n worden het lid-
maaischap, junior-of jeugCl-idmaaischap te laten vocrtdrrren.

ldoor ontzetting.Teze kan alleen d.oor het bestuur worden
uitgesprokenrwanneer een 1icl, juniorlid of jeugdlid in
stri jd. net Ce sia.i'.:tenrregl emer:ien of beslurteti vaji de ver.
eniging harrc eit of ae ver€l'igtng or onr:eC e1i;ke ',,rí;ze be-
nadeelt.

2),Ten aenzien van een besiuur:sr- id gesciriedt de opzegging na-
mens d.e ve-reniging err C.e ontzetting docr: d.e aiger'-.ene veït-
gadering.iTer staat geen ber:oep open als hierira is beCoeld.

1'.Deger1e ,te:. zzriz ien van wie e en be sluit 'i;ot oni,ze-r ting is
gencnenrwordr ten spoeC.igs ue schrifiel i jl:: rran het beslui-c
rnei opgave van rede:ien in kennis ges-teld.l{en staai bínnen
vier lveken na ontvangst van rle kennrsgeving beroep op d.e
algenene .,.ergaderi:ng open.i{et beroep rnoet schriftelijk bij
d-e secrerari s worderL ingeCiend.

4lTenz:-J de betrokkene te kennen geeft,dat het 'ce::oep behan-
d.e1d. kan word.en op de eerstvolgende door het'ces-brrltr voor-
genonren algenene vergarlering ,roept het bestuur binnen
vier r,veken na ontvangsi van het inged.iende beroep een al-
gernene vergadering bi jeen ter behand.eling van hei bercep,
le beirokkene wor:dt in d.e gelegenheid gesield on ztch tij-
d.ens de behandeling van het beroep op de algernene vergaCe-
ring te verdedi-genr]-ndren hei beroep ongegrond worct ver-
klaard en indien Ce agenda van d.e beireffende vergadering
geen and.ere 'punten omvat dan d.e openingrnotulen van d,e
vorige verga-deringrbehandeling'ran het beroeprrondvraag
en sl-uj-tingris de betrokkene aansprakelijk voor de kosten
van het bijeenroepen en het houden van de vergaderingrten-
zíj de algemene vergadering anders beslist.----lzil de algemene vergadering anders beslist.----

5jGedurenoe de beroepstermijn en hangende het beroep is de
betrokkene geschorstrevenwel met dien versiande dat hii
bevoegd. is de algenene vergaderingrwaarin op het beroep
wordt beslist tijdens de behanCeling van het beroep bij
te wonen en dan het woord" te voeren.Hij heeft echter geen
stenirecht.

SCI{ORSING Artikel 7.---
oe:rdin artikel 61id 1onder drkan het

bestuur een lid, juniorlid" of jeugdlid als zodanig schor-
sen voor ten hoogste drie maand.en.Indien het bestuur niet
voldoende ternen a:nwezig acht om tot ontzetting te be
sluiten
Het bepaalde ln artikel 6 led"en 2 tot

----:-
en riet 5 1s van

overeenkomstige toepassing. ----
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RECHTEN EN IIERPLICHTINGEN: Artikel 8,-----
l-.onverminderd het overigens bi j dé-wet of d.eze staiuien

5lHet bestuur kanrwanneer dit naar ziln oordeel redelijk isin specl?le gevallen besluitenrdat het door een 1id,junior
of jeugdiid verschuldlgdergeheel of gedeelterijk niei zaL
word.en ingevorderd.Een zod.anig besluit wordt dè betrokke-
ne $oor de penningmeester schriftelijk medegedeeldrwaar-
na binnen deriig dagen betaling moet plaatsvinden van het
bedrag,dat wel wordt ingevord,erdrbij gebreke waarvan het
besluit vervalt. --- ----:-6lAlle op de invordering van gelden vallende kostenrkomen
voor_ rekening van d.e betrokkene,De invordering rran gelden
met buÍtenge's/one midd.elenrzoals door tussenkoást van eerr
incassobureau of deurwaarder geschiedt krachtens bestuurs-
be sluit

Artikel 9, -----i?-----_=_Na voorafgaande goedkeuring van d.e algemene vergadering is
het bestuur bevoegd ln naam van de leden rechien te bedingen
en verpli-chtingen aan te gaano ---
EESTUUR:Artikel 10,-----
TlEeÏ-5e6Ïuur TesTaat uit tenminste drie leden.Het aantal

bepaalde hebben de led.en,jeugdleden en juniorreden het
recht om van de door het bestuur aan te wijzen facili-
teiten en eigendom van de vereniging gebruik te maken.
Dit gebruik moet geschieden oyereenkomstig de bestaande
of nog te maken reglementenrbesluiten en gebruiken en
eventueel onder de voorwaerden als door het bestuur zijn
of zullen worden vastgesteld
De door de 1eden, junior-of jeugdlecen ïtrerschrrldigde con-tributies en overige bijdragen worden vastgesielá d.oor
de alge-ene vergarlering,Bi j- die vaststelt ing kan onder-
sche'i d worden ge-z=Va; naar leeftijdrechtparánrgezinsle-
denrvioonplaats of ar-dere omstand ighecen.Íevens kan de
algemene vergadering besluitenrdat bij de aanyang van het
lidmaaischap, junlor-of jeugdlidnaatschap een dooi haar
vast te sf,e11en inschrijfgeld rrerschuldlgd wordt
Het bestuur bepaalt op welke wijze en op-welke d,atun"r ui_
terl i jk aan de finaneiël e .rer:pl ichtingei rnoet zíjn vcld:.:::
Personenrvan wie hei I ldna-a.tschap, junior-cf je:lg:.1i,araa.t-
schap een aan'/a1g hscft Seilomen of is geëindig-l-sc d:e
zijl geschorstrziTn ovei het jaarrr.raa.rin de aánvangrhet
einde of de sehorsing plaats vindtrde contributie voor het
geheer verschuldigd, ienzi j het bestur-ir an.ders besruit.----

bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergade-
ring.slechts leden van de vereniging zijn verkiesbaar
a l-e bestuursled.en.Tenmlnste drie bestuursled.en moeten meer
derjarig zijn.De bestuursleden word.en benoemd rgeschorst en
ontslagen bij besluit van de algemene vergadering

lJaarlljks treedt tenminste één bestuurslid afrvolgens een
door het bestuur op te maken rooster.l{et bestuur Èan be-
sluitenrdat meer dan één bestuurslid jaarlljks aftreed"t.
AftreCende bes-Luurslerlen zijn terstond herkiesbaar-
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De bestuursleden verdelen onderling de functies van secreta-
rj-s en penningmeester,tweede secretaris en tr"reed.e penning-
neester en gewone bestuursleden.De algenene vergader-ing be-paalt evenwel wie de functie van voorzitter zal- bekl-ecà:r
Ni-euwbenoende bestuursled-en aanvaard.en hun functie terstondna huii benoemi-ng en nemen op het rooster van aftred.en deplaats van hun voorgangers j-n.De algemene vergadeiing kanvoor de aanvaarding echter een ander tijdstip vastsiál1en.
De scirorsing van een bestulrrslidrdie niót biànen drie ma?n-den gevolgd wordt door ontslagreindigt door verloop van dietermijn.

I, Schrorsing van
houdt tevens
het lidmaatsc
lidnaats chao,
Een bestuursl
tsfj een vacai
een 3-l genene
van, tenzij he
tot de eerstv
vergadering.-

Artikel 11,

I

4.

o
.7
i

een bestuurslid ars lid van de vereniging
in de schorsing a1s bestuurslid,l{et einde van,r?l:19_t__t:_t"." in het einde van hei besiuurs-
id kan te "rr". -l;;;-;;*;;r"1;;;";-;-.-
ure in het bestunr word.t binnen twee maarrien
ledenvergadering gehouden ter verv-url1ing daar-
i bestuur besluit met de vervulling te wachien
olgende door het bestuur voorgenornen algeÍiene

3!

-l
5J

1f Onverminderd zrln e igen verant'vroord ei i jkhe id kan he t be siur:r
lzich ter uitvoer:Íng van zíjn taaii dcen bijsiaan door advi-
Iseurs of comrnissiesrvrelke door het bestuLr worden be:roend.2lDe adviseurs enfof sanenstelling van de comnissies worden

_11::l__l,u.!^bestuur aan d e al-geru"ó vergadering be <end genaakt.
IERTEGEI'iWCORDIGING Ar'tikel 1?,
De vereniging _wordi vei''Legenwooroigd door iennLinsie twee ge-
zanenli jk handelende bes burrl:sleden :------
'BESTUURS'/ERGADERIIIGII|I :Artikel Lj . ----1:DevoCrzitier:bepaffianneereenbestultr.svergade*

lring wordt gehouàen.l{i j is verplicht d.eze bi jeen ie ró*p"t
,_ I 9p verzoek van tenminste twee bestuursleden. ---,2:De voorz itter stelt de agenda vasi. Hi j is verplicht een

bepaald onderwerp op de agenda te plaatsen op verzoek vantenminste twee bestuursleden
De vcorzitier heeft de bevoegd?reid de beraadslaging over een
aan de orde zijnd onder:werp te sluiienrtenzij hèt bestuur:
anders besluit- --Bij staken van stenmen heeft de voorzitier een besl-issenrLe
stem. ----
De secretaris houdi notulen bij, tenzíj hei bestuur besruitte vofstaan met een besluiten-lijst
De notulen casu q_uo de besluitenf i jst word.en docr het be-
stuur vasigesteld

ALGEi"IENE \IERGAIERINGEN Artikel 7 4. -l,jTenminste binnen zes maanCen na af-
llgop van het boekiàar èen algemene vergadering gehouden.
l(jaarvergadering)De Algemene vergadering kan evenwel de ge-

^ lnoemd_e termi jn voor ieder jaar af zonderli jk verlengen. -------2iEen algernene vergadering wórdt voorts gehóud-en kraóntens
l"ul besluit vande voorzitter of van het bestuirr of op schrif
f telf ;t verzoek van bnnninste tien leden danwel zoveel leden
fals tezannen bevoegd zlTn een/tiende gedeelte van de steii;ren

,11" een algenene vergadering uit te brengen.---
J.'recer 11d en ieder jun ior- en Jerrgdlid nee f I toegang tot

ld" algenene vergaderlng en heeft de bevoegcheid. átaáar het
iwoor'd te voei'etr en vocrstellen te dc:no--*



zesde.blad

4JIeder ltd heeft één stem.Een stem kan niet d.oor een ge-
Inaachtigde worden uitgebracht

AGETIDA VAN DE ALGEYiENN l'E

-

1;De agenda van de j@rrat tènnlnste d.e vol-
I gende punien: ----alverkiezing van besiurrrsleden en indien d.e furktie van
lvoorzittei' vacant is,de verkiezíng van de voor.zitier der'
l"!têÏ.ênIarIng

b.rjaarverslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar
c.rrekening en verantwoorcing d.oor het bestuur over iret be-

lstuir ,zoaLs in het afgelooen boekjaar gevoerd,
d-.'verslag van de bevind.ingeíl van de kas-coninissie
e .'bencening kas com..niss i e,
2{De agenda van een slgemene vergadering wordt overigens

ldoor het bestuur vastgesteld net inachtnera.ing van het-
lgeen in dit arbikel ió bepaald-txl.i0p schrif ieli jk verzoeic van tenm:,nsie tien I eden of
zoveel ninder als tezanen bevoegtl zrjn eenftienoe ge-
deelte vaí1 de stemnen in een algenene vergad.ering uit
te brengeri is het bestur-Lr verplicht een opgegeven punt
op d,e agend,a te plaatsenrmits zodanig verzoek wordi ont-
vangen tenmins'Le tien dagen vóór de algenene rrergadering
d.e dag van on-i;vangst en van vergadering niet medegerekerd.

4,l'Iordi een verzoek om een prrnt op Ce agónda te p1aáisen
niet ontvangen vóór d.e hiervoor bepaa.lde dagrd".n kan
het bestuur besluiten alsnog het opgegeyen punt op d.e
agenda te plaats€rl.fe secretaris doet d.aar:van zo noge-
li jk onverwi jld schrif teli jk meded,eling aan d e leden,
Heeft geen zodanige nededeling plaatsgevond,en,Can kan
de algeinene leCenvergadering besluiten het opgege-ren
punt niei in behandeiing te nemen
Indien een opgegeven puni niet in behandeling wcrdi ge-
nomen rzaL hei punt op de agenda van de eersivolgende -algenene rrergad,ering noeten worden geplaatst. -*rn aflijking van het vorenstaande moet een vocrsiet tot
sta'tutenwi jzrg_ng r,vorden ontvangen tenminste dertig da
gen vóór de algeinene vergaderingrde dag van oniva:"1[st
en van de vergadering niet n"redegerekend.Het bepaal-de in
lid" + is in dat geval niet van toepassing.Het bestuur
is verplicht aIle vereiste maatregelen te treffeno ---

OPROEPING TER ALGEIïENE VERGADERING: Ariikel 16.----
J-,1;l.lgemene vergaderingen worden dooi d.é zorg vàn de se-

lcretaris bijeengeroepen door middel van een schrifielij-
lk" kennisgevingrwelke aan de leden wordt toegezonden
ftenminste zeven dagen tevorenrde dag van oproeping en
lvan de vergadering niet med.egerekend.-----

2,lJunior-en jeugdleden kunnen van het houden van een alge-
mene vergadering -op d.e hoogte wordengesteld op een d"oor
het bestuur te bepalen wijze.-----

3)De kennlsgevingen bevatten de vermelding van tijd" en
lplaats van de te houden vergad,ering a1sáede de àgenda,
lbehoudens het bepaaldein artikel L5 11d. +.. I -- t ! r4,lIndien aarr eenverzoekrals bedoeld 1n artikel 14 1id 2
binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegevenrkunnen
de verzoekers ze1f tot de bljeenroeping overgaan op de
wtjze,als 1s bepaald in 11d I van d1t artikel 16.De
verzoekers benalen alsdan zelf op welke wtJze de junior-
en jeugdleden van de te houden vergadering oD de hoogte
worden gesteld

qr

6:

5,lIndien d.e verzoekers nLet in staat zijn de ve rgad er ing



zevende- blad
\_-,

bijeen te roepen op de wiTze als in het vorige lid is be-
doeld rkunnen zii de vergadering bi jeenroepen bi j adve rtenti-e
in een te Gendt veelgel ezeyr dagblad, ---
BESLUITVORMTNG IN ItE ALGEMENE VEF-GAIERING:ArI1ke'1 A7 .-

A11e beslrrÍten van de al genene vergadetir"iJ '.;^rrlen genomen
bi j 'rol strekte meerderhei-C van stenmenrterzi j in de wet
of deze statuten anders is bepaald.----
Ongeldige en blanco stemínen worde: geachL niei te zLJí\
uitgebracht.

.Over personen wordt schriftelljk gestemdrotrer za"1<en mon-
delingrtenziT de voorzitier of de algemene ve::gaderi:g
anders besluit. ---
Bij staking van sirrre:l 1s het voorstel r/€ï,^roïF€r,IIs:ri
bi j steilning van personen 1i qr-"e1C {e rrolstrel<-J;e mecrrr,eÍ:-
heid verkregerrdan virdt een tweed.e stenri-r3 p1... is tr;s-
sen de twee personerlrdle le r=:ste stennen op zieb Tel:e-
nigd en. Tr"dien br j de tr,.leed.e sterr,til',g de stemrien staken,
Àar lrac-l i c* lra* -l aluqt-v',u!!JU-fuuIvu.

ATIJTINWIJZIGII{G :Arrikel l-8. -
l.Deze statuten kunnen woi"den gewijz:-gd bij beslr:ir van de

algenene vergaCe:"ir:g genonen ne t ee:t r,ee:d.e:'heid va:1 -u?i-
nÍnste twee/derde van Ce stennen
ïn deze vergadering rroet tenmjnste de helft .ran de leden

laanwezis' zitn
21,Indien Ïn eën vergaderingrwa:-ir:in een voorstel to L statu-

tenwi jziging aan d"e orde isrniet de helft var de leaen
aanwezíg is rd.an word'"; een nieuwe vergadering bi jeenge*
roer:enrte houden niei eerder dan tien dagen en niet laier
dan dertiq aagen na de eerste.In d,eze vergadering kan een
besluit ioi s**utenwijziging rechisgeld.i-g wordengenomen
met een meerderheid. van tenminste twee/derde van de stem-
menrongeacht het aantal aanwezige ledeno --*---

s?

3.Zij die de oproeping tot d,e algenene vergadering ter behar
1 del ing van een voorsteftot stalillsnwLJziging hebben gedaan,
moeten tenminste vijf dagen vóór d"e vergadering een af-
schrifi van dat voorstelrwaarin d.e voorgedragen w:-jziging
woordeli jk is opgenomenr op een d.aartoe geschikie plaats
voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van d.e dag,
waarop de vergadering word"i gehoud.en
De bepalingen in deze sta.tutenrdie reeds op grond van
een dwingend e wets oepaling van toepassing zt jnrzLiÍr niei
vocr wLJziglng vatba:rr.Zoda:nige bepalingen konen voor
in artikel b;artikel 14 leden I12 en J;artikel 15 1jd 1;
artikel 18 leden 3 en 5. --

5.De wtjziging treed.t niet in werking d.a.n nadat hiervan een
notariële akte is opgemaakt.--

nITTRTI\TnTT\Tê Ariilrol -l Ov I rr! L ).

l.0p een besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel
18 leden L12 en t van overeenkomstige toepassing. ---

2.Ingeval van ontbinding wordt de bestenning van het batig
saldo vastgesteld" bij besl-uit van de algenene vergadering
Op dit besluit is het bepaalde in artikel 18 leden LrZ en
3 eveneens van oyereenkoms'fige toepassing --------
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achtste en laatste blad

De comparanten verklaar:den tenslotte,dat het bestuur van
de vereniging thans bestaat uit zes bestuursleden,te weten
de comparanten sub 1 en 2,respectievelijk als secretaris ee
penningmeester, alsmede : ---
l,iAntonius Mari.a Alexander Kersten,wonende te Gendt,Polder

numner )S,geboren op een mei negentienhonderd acht en
veertig, tweede voorzitter ; -----2jChristiaan Arnoldus Johannes Kuster,wonende te Gendt,
Irenestraat lO,geboren op twintig maart negentienhonderd
drie en veertigrwaarnemend-voorzitter. ;-----

f JAlbertus Frederikus l4aria Artz,wonende te Gendt,Bergak-
ker lB,geboren op ach*u september negentienhonderd twee
en vijf tig, bestuursl id ; -Antonia Thecdora Hendrina Maria Verhagen-Kaak,wonende te
Gendt,Christinastraai 16,gebcren op zever\ maart negen-
tienhonderd acht en vijftig,tweede secreiaresse

:: - : ::i i ::: : : I - 1 !i - i! : i3 li i 1 I : I lIl l1 - - - - -- - -;i; i;il- ;;;; ; 
-

opgemaakt in minuut is verleden te Bernrnei, op de daiurn in
het hoofd dezer- akte gemeld
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de ver-
schenen personen hebben deze eenparig verklaard van de j-n-
houd van deze akte te hebben kennisgenoÍten en op voiledi-
ge voorlezing daarvan geen prijs te stellen
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezirg,Coor de
comparanten en mijrnotaris, ondertekend
1{, g. ,lri. E. G . Berns , B. Jans sen, .i . H. Laarberg
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