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negrentienhonderd negen en zeventig, versche"r, ,oo# mij, !1r.

kandidaat-notaris, wonende te Nijkerk, als plaatsvervanlrer
waarnemende het kantoor van JanneS Van der Veenr nOtaris
ter standplaats Nijkerk, welke plaatsvervanger hierna wordt

de Heer llarinus van Renselaar, chauffetlr, volgens zLTn ver-
klaring geboren te Nijkerk op acht en twlntig november ne-
gen

mee

te,
De

tienhcnderd twee en dertlg, wonende te Nijkerkerveen, ge-

nte Nijkerk, Van Rootselaarstraat 23, voorzitter van na

melden vereniging. -----
comparant verklaarde : -------
dat in de buitengewone algemene ledenvergadering van de

te Nijkerkerveen, gemeente Nijkerkr gevestigde vereniging:
"Muziekvereni-ging Concordia", gehouden te Nijkerkerveen
op twaalf september negentienhonderd negen en zeventj-g,
op wettige wilze is besloten de statuten van gfemelde ver-
eniging geheel gewij zLgd, vast te stellen conform de aan

de vergadering overgelegde ontwerp-akte van statutenwij-
ziging, zoals dat ontwerp op die vergaderj-ng is gewij-
zj-gd, en aangevuld;
dat in die vergadering, hij, comparant van Renselaar,
werd aangewezen vorenbedoelde gewijzigde statuten bij
notariiile akte vast te leggen i-------
dat van het vorenstaande blijkt uit een aan deze akle ge-

hecht, door de voorzitter en secretaris van gemelde ver-
eniging getekend afschrift van de notulen van gemelde

vergadering, zullende de statuten van de vereniging
voortaan Luiden als volgt:-------

N4AM, zErgL, _poEL_ jll_Puus:-
artiEgL.J. -
I r De naam der vereniging is: "!{uzj-ekvereniging Concordia".

l-
2l zl-i is gevestigd te Nijkerkerveen, gerEente Nijkerk------'t'Arliks.l 2=

I. De vereniging heeft ten doel het doen oefenen en het be-
spelen van muziekinstrurentenr rret narle blaasinstrunenten,
tronuren en andere staginst,runentenr alsnede het oprichten
en instandhouden' van 66n of meer majorettepelbtons.-------
De vereniging tracht dit doel op strikt neutrale wL)ze,

zonder winstoognerk, te bereiken door het houden van oefe-
ningren, het geven van concerten, het houden en bezoeken
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en het aamrenden van a1le andere wettige
het doel kunnen bevorderen.--------

,l * vereniging duurt voor onbepaalde tijd en is opqerlcht

I 
op tsee februari negeniienhonilerd acht en veertig.

2l Eet verenj-gingsjaar loopt van een januari tot en met een
I en dertig--december

,I*r--
I= -.-=:e::iging kent:-------
=. =.:-_- eVe leden i------
- : .:: - :'.-e jeugdleden i --
: , =:= ::er en leden van verc. e:-s-_3 i -----
: -_- =-_-=:elende leden i ---
: , -.--':::--e;nende leden (donate j:s

.:-- : = .-= _:tr=:t van de Verenigi::s l:::::-e:: uitsluitend zi-jn:
-,=:--:-_-.:: :ersonen die niet '.:ei-::e:: -.ct Ce in lid I

::-----i -':- r/eertien jaar hebbe:: ce:e-i kt en die zich zo_
il: --'- = =r = op-__oefeningen i:: :-e-_ bescelen van een"y - - - vE !sllltryEtr I^- --= * _=

----: -=":- ---:-_:::=e:rt bekwamen of bekrr.-aa_-_: ::ebben
--- :-= ---:-- ._:;siceren als beroep ui -_:eie::en, kunnen geen

--; : -:--: I =.i:t _eden zL)n: -------
-:-___:_- -i:= :=:sonen, die niet behc:e:: -_ct Ce in lid I
=- -'--::-_-.<=_ sub a en d genoemi.e:ersonen, dj-e de

-=ii--- -: -"-::- -.-:==:ien jaar nog niet ..eilen bereikt en die
--:- -:1= -_:-:- s a1s op--__.oefeninge:: in het bespelen van
== -- :-_- ::-l:- :-s-_:::-_e::t bekwamen of bek-,;aand hebben
-__ :-: _-_=-_ ::s:ceren a1s beroep uitoeienen, kunnen geen

h :ttief jeugdlid heeft tegenover de vereniging d.ezerf-
de rechten en verplichtingen ars een aktief lid, met
ari€n rerstande, dat niet hij doch alleen zijn (ouder) ---
Yoogd(es) stemrecht heef,t en niet tot bsetuurarid kan
rorda benoemd

Een aktief jeugdlid word.t aktief lid zodra hij de leef-
tijd van veertien jaar heeft bereikt

van concoursen,
middel-en welke

_l
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om een aktief lid of aktief jeugdlid te kunnen worden

moet men zich aanmelden bij het bestuur, dat over de toe-
lating beslist
llinderjarigen moeten daarbij overleggen een schriftelijke
toestemming van degene, die de qrderlijke macht of de

voogdij over hen uitoefent
Bij niet-tor:lating door het bestuur kan het aktief
(jeugd) Iid een beroel: doen op d.e algemene vergaderj'ng

Dit beroep wordt schriftelijk i-ugediend bij het bestuur'-'
Ereleden en led'en van verdiensbzijn zi), die zich je-
gens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben ge-

maakt en op voordracht van het bestuur door de jaarlijkse

Algemene LedenVergad.ering met tenminste twee/derde Van

de uitgebrachte stemmen als zodanLg zijn benoemd.

z].) hebben d.ezelfde rechten a1s aktieve leden, maar zijn
-.'rilgesteld van contributie. --
Niet spelende leden zijn zLi, die als zod.asig door het

bestuur zijn aangenomen. zLi zijn uiet gerechtigd om aan

oefeningen en concoursen deel te neren, zLi kunnen wel

een funktie in de verenj-qino bekledeu.
(Eersteunende leden (donateurs) zija zLi, dj'e de vereni-
gary gre!-delijk steunen en als zodanig door het bestuur

djn ingeschreven, terwijl zLJ sterrecht nissen
Et beslrrur houdt een register bij raarin de namen en

dressen van alle leden zijn oPgenouren'

-. ---=-- 
-' :-:-=a:sc:ac eindigt:-------

=. ::.:=:-e-- o'';erlijden van het lid;-
:. =:,:= s:::=iitelijke opzeqlging door het lid' Het lid-

::a-_sc:-ap houdt dan op met het einde van het boekjaar

;=a=::: is opgezegd, mits de opzegging tenminste twee

=-aa:j.er v66r het einde van dat boekjaar is gedaani----
a:.:ers houdt het op met het einde van het volgende

:3e<jaar; het bestuur kan d'ispensatie geven van de

-;err.ijn van twee maanden;

t

iccr schriftelijke opzegging door het bestuur
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Deze opzegging kan gedaan worden wanneer een Iid niet

meervol-doetaandeVereisten,diedoordestatuten
voorhetlidmaat,schapz.i.jnoesteldenbovendienwan-
neer redelijkerwijs van de vereniqino niet gevergd

kan r^lorden het 1id'maatschar: te laten voortduren; --

d[ door ontzetting. Deze kan door het bestuur arleen wor-

den uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de

statuten, reglementen of besluiten van de vereniqing

handett , of de vereniging op onredetijke wijze bena-

deelt
Bi j ontzetting geef t' het' bestuur het bet'rokken lid ten

spoedigste bij aangetekend schrijven kennis van het be-

s1uit, mel opgaaf van redenen' Het' lid kan binnen 66n

maandnaontvangstvandiekennisgevingschriftelijkin
beroep gaan bij de algemene vergaderinq' De uitspraak

vandealgemenevergaderingisbindendVoorpartijen.
Gedurende de beroepstermijn en zolang op het beroep niet

is besl-ist,, is het lid geschorst

I{anneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar

eirrdigt,blijftdecontributieoverhetqeheleboekjaar
verschuldigd.Hetbestuurkandaarvandispensatieoeven.-
Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkom-

stige toepassincl op aktieve jeuodleden' ereleden en leden

van verdienste en niet-spelende leden

Artikel 6.
,. '"."ten 

en verplichtingen van de aktieve jeugdleden

en ondersteunende leden kunnen te allen tijde wederzijds

dooropzeggingwordenbe?lindigd'behoudensdatdejaar-
}l-jkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het

geheelblijftverschuJ-digd,behoudensdispensatietege-
ven door het bestuur i-----'-
olzeggingnamensdeverenioinggeschiedtdoorhetbestuur.

de overige rechten die aan ondersteunende leden

e s{.atuten worden toeqekend, hebben

. recht de door de vereniging georganiseerde con-

,4&
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coursen, oefeningen en andere

Het in het vorige lid bePaalde

toepassing oP ereleden, leden

evenementen bij t' wonen'--
is van overeenkomstiqe

van verdienste en niet spe-

lende leden.
JAARLIJKSE BIJDRAGEN.

}rt.ikel- 8",t,

De aktieve leden, aktieve
ondersteunende leden zLTn

jaarlijkse btjdrage, die

jeugdleden, niet spelende led'en en

gehouden tot het betalen van een

door de algemene vergaderlng wordt

vastgesteld.
ZLj kunnen daart'oe in categorietin
verschl-llende bijdrage betalen'
Het bestuur is bevoegd' in bijzondere gevallen

gedeeltelijke ontheffingi van de verplichting

-Ien van een bijdrage te verlenen'

worden ingedeeld die een

gehele of
tot het beta-

BESTUUR..

Artikel 9.
Het bestuur bestaat uLt tenminste zeven en ten hoogste

elf leden
HetaantalbestuursledenwordtmeLinachtnemingvanhet
bepaalde in lid 1, vastgrest'etd door de Algemene Vergade-

r ing.
Slechts leden van de vereniging zijn verkiesbaar a1s

bestuursleden
Terrminstedehelftvandebestuursledenmoetmeerderja-
rig zijn
Etr De bestuursleden worden gekozen voor een bestuurs-

I
I periode van hoogstens twee jaar en treden af' volgens

I "* door het bestuur oP te maken rooster

bl een aftredend bestuurslid ls terstond herkiesbaar.

Ite al-g#ne vergadering kan een bestuurslid t'e allen

tijileontsl.agverlenen.Hetbestuurslid'maatschapein-
digt od yanneer het lidmaatschap van de vereniging ein-

een vErcature in het bestuur benoemt de eerstvolgende

--*"*-----
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algemene vergadering een opvolger
Indien in het bestuur 66n of meer vacatures Onlstaan, -
blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd col-
lege vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuur:'

Ieden minder bed.raagt dan het aantal Vacatures. Tn dat

laatste geval zLln de overblijvende bestuursleden ver-
plicht ffi..n .", termijn Van 66n maand na het ontstaan

van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen
te roepen, waarin in de ontstane vacature(s) wordt vool:

z ien
9l Het bestuur is bevoegd

bepaalde onderdelen van

commissies die door het
ar!.Bsr ,19..

De voorzitter, secretaris en penningmeester, tezamen vor

nerrde het dagelijks bestuurrvertegenwoordigen de vereni-
ging in en buiten rechte
lot het navolgende is het bestuur slechts bevoegd na

g6gsaerning van de algemene vergaderincr:
a1 ht topen, vervreemden of bezware1 v€rn registergoede-

onder z :-1n verantwoordelijkheid
z.i1n taak te doen uitvoeren doo

bestuur vrorCen benoemd

stuursbesluiten worcen genomen bi-j meerderheid van

eflImen

n het verhandelde in bestuursvergaderingen worden no-

len gJehouden. Deze vrordenr Ild ondertekeninqr door voor-

tter en secretaris, naar datum gerangschikt, aan een

artoe bestemd register toegrevoegd'

.el 11 .

,t bestuur is belast met het besturen der vereniging: --

Be
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bl 61, rerrichten van andere rechtshandelingen,
flg financi6le betekenis of onbepaald is, of

:--- oo. duizend cn:lden (f. 1.C00r--) te

waarvan
een be-
boven ---
dan 66nqaat, of waardoor de verenigingr voor langer

iaar rordt verbonden. ----
j-n 1id 2 bedoelde toestemmi.g,

t€o aanzien van de sub b bedoelde rechtshandelingatt, kan

fur of tegen derden geen beroep worden gedaan
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Het bestuur is niet bevoegd tot:
het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging---
z:cln als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, ---
zich Voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheids
stellinq voor een schuld van een derde verbindt;--------

EINDE BESTUURSLIDI{AATSCHAP

3{!il€1..12.
Elk bestuurslid, ook wannebr hij voor een bepaalde tijd
is benoemd, kan te a116n tijde door d.e algemene vergade-
ring worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die
niet binnen drie maanden gevolgd vrordt door een besluit
toL ontsl.g, eindigt, door het verloop van die termijn.--
Het bestuurslj-dmaatschap eindigrt voorts : -------
€11 door het eindigen van het lidrnaatschap van de vereni-

II sins;
I

bl door bedanken
ALGEI.{ENE VERGADERING.

Artikel 13

Aan de algemene vergadering komen in de verenioing aIle
bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aa

het bestuur zi-1n opgedragen.-----
Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het ver-
enigingsjaar - behoudens verlenging van deze termijn doo

d^e algemene vergadering - word.t een algiemene vergad.ering

- de jaarvergadering - gehouden. fn de jaarvergadering
kowen onder meer aan de orde:-------
aq het jaarverslag en de rekening en verantwoording be-

del.d in artikel 19 met het verslag van de aldaar be:
doelde cmnissie i -----

bl de benoeming van d.e in artikel 19 grenoenxle conunissie

voor het volgende verenigingsjaar;-------
cl voorziening in eventuele vacatures;----
d.l voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd

bij de oproeping voor de vergaderingt-------
Andeire algremene vergaderingen worden gehouden zo dj-k-
rij1s het bestuur dit wenselijk oordeelt.

!)

I

\.'ccrts is het bestuur op schriftelijk verzoek vatr ten-
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minste een zodanig aantal leden als bevoeod is tot het
uitbrenqen van 66nrltiende gedeelte der stemmen verplicht
tot het bi-jeenroepen van een algrernene vergaderinc{ op een

termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het
verzoek binnen veertien dagen geen gevolo wordt qegeven,

kunnen de verzoekers zeLf tot die bijeenroepl-ng overgaan
door oproEling overeenkomsticr artikel 17 of bij adver-
tentie in tenminste ej6n ter plaatse waar de vereniging
gevestigd is veel gelezen nieursbl-ad..----

tikel L4.=----
Toegang tot de algemene versa=::-:-:- ---=:':el alle aktl-eve
Ieden, aktieve jeugdleden, =:= =1=:-, -ej::-l r,'an verdienstc
niet spelende leden
Geen toegang hebben oeschors--= =":--''-':= -eie:: en geschors-

te bestuursleden.
Over toelating van andere Ca:- := -:: --: - l--e:celde per-
sonen beslist de algemene vet;1:=:---;.-
Ieder aktief ( jeugd-)1id van c= -,-=:=----:-::-l c=- zL)n vrette-
1i jke vertegenvroordiqer, die r'=-- :===':-===-- lS r heeft 66n

stem

Een aktief ( jeugd-)Iid of zL3n 'r;.----=---l':= -.-=i:e.en'v;oolidi-

ger r kan zL)n sLem door, een sch:-:--=':-.: j=a::ce oernach-

-..j-cC ander 1id uitbrengen
VOORZITIERSCHAP - NOTULEN. ------

- . le a':re:-:e:re vergraderingen worden g=-=- : ==:: := -'-:lrzi ---

ter rra,n de vereniging of zLln plaatscrager
(htfu.eken de voorzitter en zijn p1@, daD

treedt 66n der andere bestuursleden door het' beslzor aan

te rLjzeu als voorzltter op. I^Iordt o*, qr deae rLjze nlet
Ln bet voorzitterschaP Voorzien, dan wor=iet de verga-

Yan het verhandelde in elke algerene rergadering rorden
fur de seeretaris of een ander door de voorzitter daar=

te aangtrezen persoon notulen gemaal(t, die door de voclr-
aLtter etr de notulist worden vastgeste}d en ondertekend.

,
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zj ) die de vergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel
procesverbaal van het verhand'eIde d'oen opmaken

De inhoud Van de notulen of van het procesverbaal wordt

ter. kennis van de leden gebracht

BESLI]ITVGRi1ING VAN DE AIGEITE}]E \:?.-:.T:::.I}iC

Artikel r6.
,l *a t", algemene vergadering uitgesproken oordeel van de

vooxzitter dat door de vergadering eeu besluit is geno-

menisbeslissend.Hetzelfdegel.dtYoordeinhoudvaneen
genomenbesluitvoorzovergestedErdovereenniet
schriftelijk vastgelegd voorstel-'--
Wordtechteronmiddellijknahetuttslrekenvanhetin
het eerste lid bedoeld oord.eel de ioistbeid daarvan be-

twisL, dan vindt een nieuwe sted-uq1 plaats, wanneer de

meerderheid der vergadering of, ilaiea de oorspronkelij-

ke stemming niet hoofdelijk of sceriftelijk geschiedde,

een s€erngerechtigde aanwezige dit ltrlagrt,. Door de-

ze nLeuwe stemming vervallen de recmsgerorgen van de

Voorzover de statuten of de wet niet =nflers belnlen' wor-

den dlIe besluiten van de algernene YergEderi-ng genolnen

met volstrekte meerderheid van de uttgEEadrte steuunen'--'

Blanco stemmen worden beschouvrl als nlet te zi-jn uitge-

brachtt------- -------
IndienbijeenverkiezS.ngvanPersorrrl-rlldevol-
strekte meerderheid heeft verkregen, hefit G}Ir fGede

stemilgr of ingeval van een binderde rocOracltt' rsen

treede Steming tussen de Voorgedragen t=tdtrr;rten' plaats

Eeeftdanreerniemanddevolstrekte-errilerbl.drrerkre-
lFnr dan viaden hersteruningen plaats' toHat hetzii 668

IErsm de rrolstrekte meerderheid heeft rerEregeo' het-

zii tussen tree personen is gestemd' eu de st*a sta-

ken.
Bij gerelde herstenrningen (waaronder niet is begreeen de

treede stemming) wordt telkens gesternd' tussen de perso-

IEII, ql vi.e bij de voorafgaande sterrtruing is gestetnd,el'en-

ti
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wt:I utLgezonderd de persoon, o:'...''e b:j die voorafgaan-
de sternming het geringste aa:r'-r' s--e:-i'ren is uitgebracht.-
f s bij die voorafgaande ste:::--::: :::-- cer j-noste aantal
stemmen op meer dan 66n persc.:r i-::=i:racht, dan wordt
door lotino uitgemaakt, op !,"c "r:- :-= .ersonen bij de

nieuwe stemminq qeen stemmen :-a--: l---:,::=:: i;o::den uitcre-
bracht
Ingeval bij een stemmino tussE-- --l:zr :=:so::en Ce stemmen

staken, beslist het Iot wie '.'a:- '- = 
- '=:. ' s c.c-koz en. -------

fndien de stemmen staken o\/e r .=:. '.--r:=--e1 :: jet rakende
verkiez inq van personen, dar s :-=-- -"'.:i.-at:e:: . ---
A1le stemmi-ngen oeschieden r'o:ri=- -:--:. --=:-:': ce voor-
zitter een schriftelijke ste:-:-':.': -='.'=:-=-- a3:.: of 66n der
stemgerechtigden zulks v66r Ce s--=:--- -:. - -.-=: - a::ct . Schrif -
teli jke sLemminq geschiedt bil .:- :=--z:..:.1= , :=s' c'.en
briefjes. Besluitvorminl1 bij acc- =:-=--- = - = :'.=2:t jk, ten-
zi) een stemqerechtiqde hoofdeJ-:--i:= =--::---' :-l'.'e:'r anqt.---
Een 66nstenrmig besluit van a1le le::: , .='.: a- r: l:1 Ceze

niet in een vergaderinc{ bijeen, i-ee=---, ::--= :-=-- '.-corken-
nis van het bestuur genomen, dezeij:= !-:=-:----- =-ls een be-
sluit van de algemene vergadering.--
zc'l ang in een algemene vergaderinc a--= =--:--==-:=:f-gie
-^:^ *--^-.:- ^f -+^-l '^^-J.i^,-' -r -- '--"----* -5 

1:-'*e:e:l aa:lv.'ezlg of vertegenwoordiqi z:--:-' i:"-:---:=:: ;eld:9e
^=s- :'--€:t -,.,-orden genomen, mits met a :=-:-=a-=- s--=-:-:-.=:-, clf.-

--:=:r-- a"e aa:: Ce orde kornende onCe:;:-€:-- -:--s:--=:e een
'.':::s--e' --:: s--at'.:--enwriziging of tc-- ::---:-:-= -:-; - ::-<
a' ::=e j-- Taei- clrceoi ng plaatsgehai c= - 

= i=:= ::'=-- :: :e

=::-:- i-- ::-.-*:.e::-- het oproepen en houie:t -.'a:- '.'=::ai=:-:-3€:
:=- ==:- i=a=:-ee ..'erband houdende fcr:-a' '--=-'-- :-'=-- ': a3:-:

-=--- - =...
BIJEETRCIEPTNG ALGEITENE VERGADERTNG .

rrLitel 17--
fI De alg*ne vergaderingen hrorden bijeenqerepen door het

I testuor. De oproeping geschiedt schriftelijk a;rn'dei- adres'

| *o van de leden volgens het ledenregrister bedoeld. in ar-
I

3
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tikel 4 lid 9 - De termijn voor de oproeoing bedraagt ten
minste zeven dagen. Tndien een qeheel nieuw bestuur dien
te worden gekozen, wordt de termijn van oproeping ver-
Iengt tot tenminst-e een en twintig dagen
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen ver
me1d, onverminderd het bepaalde in artikel 20.-----

GELDMIDDELEN . :- --- ---
Artikel 18.-----
De inkomsten der vereniging bestaan uit:

de jaarlijkse bijdragen, zi)nde de contributie;
ett?.e'i A'i ac
JUUJTUTVJ,

schenkingen;
erf stellingen i - -- --- -
legaten; -------
a1le andere wettige middelen.*-----
RVERSLAG, REKENING EN VERAMTT.IOORDI}IG. ----

Artikel 19.-----
HeL verenigingsjaar of boekjaar loopt van €6n januari tot
en met een en dertig december
Het bestuUr j-s verplicht van de vellnogenstoestand van de

vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit
te allen tijde haar rechLen en verplichtingen kunnen wor-
den gekend-.-----
Het bestuur brengt op een algemene vergaderinq binnen zes

maand.en na afloop van het verenic{inqsjaar, behoudens ver-
lenging van deze termijn door de algemene vergaderj-ng
zLjn jaarverslag uit en doet, onder overleggins van een

balans en een staat van baten en lasten, rekening en ver-
antrsoording over zi)n Ln het afgelopen boekjaar qevoerd
bestuur. Na verloop van de terml-jn kan ieder lid deze re-
kening en verantwoordinq in rechte van het bestuur vor-
deren.
De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden
een cofitraissie van tenml-nste twee personen,, die qeen deel
mogen uitmaken van het bestuur., De

cmaLssie onderzoekt de rekening en verantwoordingr van

zesde blad.



hetbestuurenbrengtaandealgemenevergaderinqversl
van haar bevindingen uit. ----
Vereist het onderzoek van de rekeninq en Verantwoordinct

bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissit

van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan.--
Het bestuur is verplicht aan de comrnissie alle door haa

gewenste inlichtingen te Verschaffen, haar descrewenst (l

kas en de waarden Le tonen en inzage van de boeken e

bescheiden der vereniging te qeven

6 [ De last van de comml-ssie kan te a11en ti jde, rloor de a]

mene vergadering worden herroepen, doch slechts door dc

benoeming van een andere conmissie
7l Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in cle Ie:

den 2 en 3, t.ien jaren lang te bewaren.----
STATUTEI.II{IJZ IGTI.IG I]}I O}:ITBII'IDT..C

AFtikgI 20,.'

De statuten van de vereniginrr hnnen worrfen gewijzigd
door een besluit van de algeuene vengadering, mitS in d

oproeping tot de vergrader|ry1 l-s veg1eld, dat statuten-
wijziglng wordt, voorgesteld. EeD afschrift van het voor

ste,l, waarLn de wijziging woordelijt is opqenonen, moet

tenmLnste vijf dagen v66r de vergrdering tot na afloop
van de vergaderS-ngsdag op een da..rtoe geschikte plaats
voor de leden ter inzage hebb'en gelegren

Eet besiuit tot statutenwi j z5.gLtry rct rcrden genomen

ret een meerderheid van tenminste trer/desde van de gel

dtg uitgebrachte stemmen, in een verlgderinq Eraarin ten

rlrrste de helf! van het aantal aktleve leden em de ret-
Elijte Yertegenwoordigers van d.e aktierre jerngdleden aa

wlg zl-Jn.---
fs fu! verel-ste aantal aktieve leden en de rettelijke -
E+egemrdigers van de ak-tieve jeogdfeften nl-et aarnrr€r

zag, dan wordt binnen 66n maand doch terrmiJrste 66n reek

I-ater opnieuw een algemene ver-
gaderirrg bijeengeroePen' In die vergadering kan ongeach'

het aantal aanwezLge leden een besluit worden genornen m'

een Beerderheid van t.enminste trr'ee/derde van de geldig
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zevende en laatste bli
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I uitgebrachte stemment-4l De statutenwijzicring treedt niet i-n werking voordat da;

Artikel 2L

op een besluit tot ontbinding van de verenigi-ng is van
toepassing a1 hetgeen in artikel 20, Ieden 1, 2 en 3 is
bepaald
De vereffening van het vermoclen van de ontbonden veren.i
ging geschiedt door het bestuur, tenzii bij het besluj.r
tot ontbinding 66n of meer anderen tot vereffenaar zilr
aanqewezen. -----
Bij het besluit, tot ontbinding beslist cie algemene ver:-
gadering over de aanwendi-ng van een eventueer baticr sa-l
van de vereffenj-ng -----_

ISHOUDEL] JK REG-LEI,IENT

Artikel 22

t l De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglemeni_
vaststellen, dat geen beoali-nqen magr bevatten, die in
strijd ziln met de wet of deze statuten

2l over alIes, wat nj-et door de wet, de statuten of het
huishoudelijk regl.ement is geregeld, beslist de algemen
vergadering. ----

De comparant is aan mij, notaris, bekend
}IA.D-RVAN AKTE, opgemaakt in minuut.___
verleden te Nijkerk, ten kantore van genoemde notaris van
ier Veen, oF de daturn in het hoofd dezer akte vermeld
r-a zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de ve:
schenen persoon heeft deze verklaard van de in_
houd var ceze akte te hebben kennisgenomen en op volredige
vocrlezi:ig Caarvan geen orijs te stellen
\"errro1-sens is deze akter rrEr beperkte voorlezi_ng, door de
colcarant , en mi_j, notaris, ondertekend
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Renselaar, J.J. de Bruijn.______
I

fuitgegeven voor afschrift, heden de
I

lnegende oktober negentienhonderd ne_
Ilgen en zeventig
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