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HUIJBREGTS NOTARISSEN 
kantoor 's-Hertogenbosch 

2008.005397.01 / MOO I JDR 

OPRICHTING VERENIGING 

Heden, achttien december tweeduizendacht, verschenen voor mij, mr. 
MAARTEN PETRUS WILHELMUS MARIA VAN DEN OORD, notaris met 
als plaats van vestiging 's-Hertogenbosch: -------------
1. a. de heer ERIC HENRICUS CORNELIS THOMAS ADRIANUS 

BROERS, paspoortnummer NG7478582, afgegeven te Tilburg op 
zeven juli tweeduizendvier, wonende te Tilburg, Mechelenstraat -
37 (postcode 5045 KS) geboren te Tilburg op tweeentwintig -
maart negentienhonderdachtenzestig, -----------

b. mevrouw NADINE HELENA WILLY VAN DEN BRANDEN, --
identiteitskaart nummer 590-6495650-71, wonende te B-2960 -
Brecht, Rommersheide A 13, geboren te Deurne op dertien maart 
negentienhonderdvijfenzestig, ---------------

te dezen handelend als gezamenlijke bevoegde bestuurders van de -
vereniging: TILBURGSE ASSURANTIE CLUB, gevestigd te Tilburg, 
Schipluidenlaan 169, (postcode 5035KG), ingeschreven in het --
Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant onder -
nummer40258311; --------------------------

2. a. de heer GIJSBERT THEODORUS VANAKEN, paspoortnummer 
NH1545351, afgegeven op drieentwintig september 
tweeduizendvier te Schijndel, wonende te Schijndel, ----
Korenbloemstraat 6 (postcode 5482 PE), geboren te ----
's-Hertogenbosch op vierentwintig februari --------
negentienhonderdzesenveertig, ------------------

b. de heer PETER WILHELMUS JOANNES VAN DE WOUW, --
paspoortnummer NPKOC7B48, afgegeven te 's-Hertogenbosch op 
dertig september tweeduizendacht, wonende te -------
's-Hertogenbosch, Eerste Hervendreef 4 (postcode 5232 JK), -
geboren op eenentwintig december -------------
negentienhonderddrieenveertig te Boxtel, ----------

te dezen handelend als gezamenlijk bevoegde bestuurders van de 
vereniging: MEIERIJSCHE ASSURANTIE STUDIECLUB, gevestigd 
te 's-Hertogenbosch, Eerste Hervendreef 4 (postcode 5232 JK), -
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel -
voor Brabant onder nummer 40217157; ------------

3. a. de heer PIETER WILLEM CORNELIS DE WEERDT, ----
paspoortnummer NL 1221129, afgegeven te Son en Breugel op -
negen juni tweeduizendzes, wonende te Son, Pyreneeenlaan 1 -
(postcode 5691 JB), geboren te Ridderkerk op vier februari -
negentienhonderdveertig, te dezen handelend: -------
(i) als gezamenlijk bevoegde bestuurder van de vereniging: --

OOST BRABANTSE ASSURANTIE STUDIECLUB, gevestigd 
te Eindhoven, Orionstraat 17, (postcode 5632DA), ----
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van --
Koophandel voor Brabant onder nummer 40236705, ----
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(ii) als schriftelijk gevolmachtigde van de heer PETER PAUL VAN 
DER WOUDE, paspoortnummer NL4967886, afgegeven te -
Veldhoven op een augustus tweeduizendzes, wonende te --
Veldhoven, Gareel 15 (postcode 5502 SB), geboren op twaalf -
oktober negentienhonderdzevenenvijftig te Almelo, die bij het 
verlenen van zijn volmacht handelde als gezamenlijk 
bevoegde bestuurder van de onder 3 a (i) genoemde .. 
veren1g1ng, 

welke onder 3 a genoemde comparant, handelend in de onder 3 -
a (i) en 3 a (ii) gemelde hoedanigheid, de vereniging als vermeld -
onder 3 a (i) rechtsgeldig vertegenwoordigt. 

VOLMACHT 
Van de hiervoor vermelde volma.cht is mij, notaris, genoegzaam 
gebleken uit een onderhandse akte van volmacht die aan deze akte is -
gehecht. 
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden bij deze akte een -
vereniging op te richten en daarvoor vast te stellen de navolgen de 
STATUTEN: 
NAAM EN ZETEL 
Artikel 1. 
De vereniging draagt de naam: FiDiB (Vereniging voor FinancUHe --
Dienstverleners Brabant) en is gevestigd te 's-Hertogenbosch. 
DOEL 
Artikel 2. 
1. De vereniging heeft ten doel: het opbouwen van een netwerk ten --

behoeve van financiele dienstverleners en de bevordering van de --
expertise van deze bedrijfstak, 
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings --
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste -
zin van het woord. 

2. Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door: 
a. bevordering van de vriendschappelijke verhoudingen tussen --

haar leden; 
b. het organiseren van cursussen; 
c. het (doen) houden van lezingen, workshops en excursies; 
d. het samenwerken met andere instellingen en organisaties; 
e. alle andere wettige middelen die aan de verwezenlijking van de -

doelstelling kunnen bijdragen. 
DUUR ' 

Artikel3. 
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
VERENIGINGSJAAR 
Artikel 4. 
Het verenigingsjaar is gelijk aan het boekjaar van de vereniging. 



LIDMAA TSCHAP 
Artikel 5. 
1. De vereniging kent gewone leden en ereleden. Waar in deze statuten 

of krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen - 
besluiten sprake is van lid of leden worden daaronder zowel de -
gewone als de ereleden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is -
bepaald of kennelijk anders is bedoeld. --------------

2. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen lid van de 
vereniging zijn, met dien verstande dat slechts natuurlijke personen 
erelid kunnen zijn. ----------------------

3. Gewone leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben ---
aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn -
toegelaten. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de --
algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. -------

4. Ereleden zijn natuurlijke personen die, op grond van bijzondere -
verdiensten voor de vereniging, als zodanig door de algemene --
vergadering zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard. -

Artikel 6. 
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor ---· 
overdrachtofovergang.---------------------------------
Artikel 7. 
1. Het lidmaatschap eindigt: -------------------

a. door de dood van het lid of ontbinding van een rechtspersoon- -
lid; -----------------------------

b. door opzegging door het lid; ---------------
c. door opzegging door de vereniging; ------·-------
d. door ontzetting. ----------------------------

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden 
tegen het einde van een verenigingsjaar, mits schriftelijk en met -
inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste dertig --
dagen.-------------------------------
Niettemin is onmiddellijke beeindiging van het lidmaatschap door 
opzegging mogelijk: ----------------------------
a. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap 

te laten voortduren; ------------------
b. binnen dertig dagen nadat een besluit waarbij de rechten van de 

leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een 
lid bekend is geworden of medegedeeld; ----------

c. binnen dertig dagen nadat een lid een besluit is meegedeeld tot 
omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot -~ 
fusie. ---------------------------------

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het -'------
lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende ------

. . . 
verenigmgsJaar. --------------...,---------· 
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3 . Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens 
slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. ---
De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met--
inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste dertig --
dagen. ------------------------------------------------------
Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts -
plaatsvinden wanneer redelijkerwij s van de vereniging niet gevergd -
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. --------
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het ---
lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende ------
verenlglng~aar. ------------------------------------------

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan aileen worden uitgesproken -
wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten -
van de vereniging handelt, zoals ondermeer in het geval dat, ---
ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse contributie niet of niet 
tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op onredelijke 
wijze benadeelt. ------------------------------------
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten -
spoedigste van het besluit, onder opgave van redenen in kennis -
stelt. De betrokkene is bevoegd binnen dertig dagen na ontvangst 
van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. -
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid -
geschorst. -----------------------------------------------
De algemene vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door 
een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van 
ten minste tweejderde van het aantal uitgebrachte stemmen. ---

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar --
eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel 
door het lid verschuldigd. -----------------
Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, ---
reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op --
onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te -
bepalen periode van maximaal zes (6) maanden. Tegen de schorsing 
is beroep mogelijk bij de algemene vergadering. Het in lid 4 bepaalde 
aangaande "beroep" is van overeenkomstige toepassing. ----------

DONATEURS 
Artikel 8 . 
1. Donateurs zijn zowel natuurlijke personen als rechtspersonen die -

aan de vereniging een geldelijke bijdrage verlenen. Donateurs zijn 
zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. -------

2. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke ---
opzegging te doen eindigen. ----------------------------

3. Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene -----
ledenvergadering bij te wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, -
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maar wel het recht om het woord te voeren. ----------
VERMOGEN 
Artikel 9. 
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse ---

contributies van de leden en de donateurs, erfstellingen, legaten, -
schenkingen en andere inkomsten. ----------------

2. Erfstellingen kunnen slechts onder het voorrecht van ------
boedelbeschrijving worden aanvaard. --------------

3. Ieder gewoon lid is jaarlijks een contributie verschuldigd, welk --
bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering. ----
Behoudens het geval dat de algemene vergadering uitdrukkelijk -
bepaalt dat ook de ere-leden vorengemelde contributieplicht hebben, 
zijn zij daarvan vrijgesteld. -----------------· 

BESTUUR 
Artikel 10. 
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) natuurlijke personen, die 

uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester 
aanwijzen, welke drie laatstgenoemden het dagelijks bestuur ---
vormen. ------------------------------------

2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd 
uit de leden van de vereniging. ----------------
De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast. ---

3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door 
de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Terzake 
van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een 
meerderheid van tweejderde van de uitgebrachte stemmen. ----

4. Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de algemene --
vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft 
besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in 
de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te ----
verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen ---
bijstaan. ----------------------------------------------

5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie 
jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee 
opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. De bestuursleden 
treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een -
volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk, doch ·-
maximaal drie keer, herbenoembaar. Een bestuurslid is maximaal 
drie keer hernoembaar. Een bestuurslid client bij het bereiken van 
de vijfenzestigjarige leeftijd af te treden. ------------

6 . In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet 
voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd. --------------

7. Op de vergaderingen en de besluitorming van het bestuur is het -
bepaalde in de artikelen 14, 15 en 16 zoveel mogelijk van ----
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toepassing. ---------------------------------------------------
Artikel 11. 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het --

bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden bij ---
schriftelijke volmacht overlaten aan een eventueel dagelijks bestuur. 

2. Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, -
mede bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 
verkrijging, vervreemding of 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. --------------------------------

3 . Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering 
voor besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, hiervoor in lid -
2 omschreven. ---------------------------------------------
Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging terzake van deze -
rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd. ---

Artikel 12. 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. ------------
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee ---

gezamenlijk handelende bestuursleden. _.;___ __________ _ 
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuursleden

alsook aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die -
volmacht te vertegenwoordigen. ---------------------

RAAD VAN ADVIES 
Artikel 13 
1. De vereniging kent een Raad van Advies, welke bestaat uit ten --

minste drie (3) natuurlijke leden, die uit hun midden een voorzitter 
aanwijzen. ------------------------------

2. In afwijking van lid 1 van dit artikel zal de vereniging vanaf een -
januari tweeduizendtwaalf geen Raad van Advies kennen. -----

3 . De eerste leden van de Raad van Advies worden benoemd aan het 
slotvandeze akte. -------------------------------------------

4. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien op de -
wijze als bepaald in lid 5 van dit artikel. Een niet-voltallige Raad van 
Advies blijft bevoegd. --------------------

5. Indien het aantal raadsleden beneden het in lid 1 vastgestelde ---
minimum van drie leden daalt, zijn de zittende leden van de Raad -
verplicht om het bestuur van de vacature in kennis te stellen. Het 
aanstellen van een nieuw lid geschiedt door het bestuur op ---
voordracht van de Raad van Advies. -----------------

6. In afwijking van het bepaalde in lid 5 van dit artikel kan de Raad 
van Advies door het bestuur worden opgeheven indien er geen --
geschikte kandidaat is om de vacature in de Raad van Advies te --



vervullen. Van deze bevoegdheid kan slechts gebruik worden --
gemaakt indien gedurende minimaal drie gehele aangesloten --
maanden minder dan drie leden zitting hebben in de Raad van --
Advies. ------------------------------------------------------

7. De Raad van Ad vies is belast met het gevraagd en ongevraagd --
adviseren van het bestuur, waarbij het advies van de Raad van -
Advies voor het bestuur niet bindend is. -----------~ 

8. Het bestuur is verpicht om de Raad van Advies advies te vragen ter -
zakevan: ---------------------------------------------------
a. investeringen, uitgaven en aankopen welke het bedrag van --

vijfduizend euro (€ 5.000,00) te hoven gaan; ---------
b. hetvoerenvanprocedures; ---------------------------------
c. het laten leggen van beslagen. ------------------------------

9. Het bestuur vraagt de Raad van Ad vies schriftelijk om ad vies. De -
Raad van Advies kan het bestuur mondeling van advies voorzien, -
danwel binnen dertig dagen een schriftelijk advies uitbrengen. Het 
bestuur en de Raad van Advies kunnen in overleg van het bepaalde -
in dit lid afwijken. ------------ ---------

10. Het uitblijven van advies door de Raad binnen de in lid 9 van dit -
artikel genoemde termijn wordt aangemerkt als instemmend advies. 

DE ALGEMENE VERGADERING 
Artikel 14. 
De algemene vergaderingen worden gehouden in provincie N oord- --
Brabant. -------------------------------------------------------
Artikel 15. 
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet --

geschorst zijn, alsmede donateurs en degenen, die daartoe door het 
bestuur en/ of de algemene vergadering zijn uitgenodigd. ------
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit 
tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te -
voeren . ------------------------------------------------------

2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn alle gewone leden. 
Ieder van hen heeft een stem. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan 
een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het 
uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste 
twee (2) personen als gevolmachtigde optreden. ----------

3. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene -----
vergadering stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering 
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, de -
zelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. -------

4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene 
vergadering worden gehouden. --------------------------------

5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen ---
grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij ---



8 

volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking 
van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de --
stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij -
verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een --
volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee 
personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na -
tussenstemming. --------------------------------------------

Artikel 16. ' 
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij -

diens afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid. -------
Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf 
in haarleiding. ----------------------------------------------

2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel 
dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. --
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover 
werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. -------

3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen ---
gehouden door de secretaris of door een andere door de voorzitter 
aangewezenpersoon. -----------------------------------------
Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene -
vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en -
de secretaris van die vergadering ondertekend. ------------

Artikel 17. 
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Het - l 

eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizendnegen. 
Jaarlijks wordt ten minste een algemene vergadering gehouden en 
wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens -
verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. In deze 
algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit 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 ---
toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. -------
Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt 
de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder 
opgave van redenen melding gemaakt. ----------------------

2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige 
lid aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring --
afkomstig van een accountant als bedoeld in artikelen 2:393 lid 1 -
van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene vergadering, 
jaarlijks, een kascommissie van ten minste twee leden die geen deel 
van het bestuur mogen uitmaken. -----------------------

3. Het bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukken ten minste een maand 
voor de dag waarop de algemene vergadering zal worden gehouden -
waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de -----
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kascommissie. ---------------------------------------------
De kascommissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de --
algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. ------

4. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie ten behoeve van haar 
onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar 
desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken -
en bescheiden van de vereniging te geven. ------------

5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de kascommissie -----
bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van 
de vereniging door een deskundige doen bijstaan. -----------

Artikel 18. 
1. Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden 

algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls 
het dit wenselijk oordeelt. -------------------

2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantalleden als 
bevoegd is tot het uitbrengen van een / tiende gedeelte van de --
stemmen in een voltallige algemene vergadering, is het bestuur -
verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering, welke 
vergadering op een datum client plaats te vinden niet later dan vier 
weken na indiening van het verzoek. -----------------
Indien de bijeenroeping van vorenbedoelde vergadering niet binnen 
veertien dagen na ontvangst van het verzoek heeft plaatsgevonden, 
kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene -
vergadering overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan -
bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het -
opstellen van de notulen. ---------------------

3. De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt door --
schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van 
ten minste zeven dagen. De bijeenroeping kan eveneens door middel 
van een telecommunicatiemiddel, zoals per e-mail of telefax, ---
plaatsvinden. ------------------------------
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. ·-

4. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene vergadering 
plaatsvond, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige 
besluiten nemen, mits ten minste een zodanig aantal ------
stemgerechtigden ter vergadering aanwezig is als is gerechtigd tot 
het uitbrengen van de helft van het aantal stemmen dat in een -
voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen van hen, -
noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet. ------
Indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op -
kortere dan de voorgeschreven termijn, kan de algemene ---- 
vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een -
zodanig aantal van de aanwezigen als gerechtigd is tot het ----
uitbrengen in die vergadering van een( tiende gedeelte van de ----
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stemmen zich daartegen verzet. ---------------
Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige -
toepassing op besluitvorming door de algemene vergaderingen --
inzake onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld. ----

STATUTENWIJZIG lNG 
Artikel1 9. 
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit 

van de a lgemene 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 
minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van 
dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is ---
opgenomen, 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 wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering -
slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste --
twee j derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. -----

4 . De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een - 
notariele akte is opgemaakt. --------------- -----
Het bestuur is verplicht de akte van statutenwijziging te doen --
verlijden . -----------~--------------------

5 . Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van - ---
toepassing, indien in de algemene vergadering alle stemgerech tigden 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot ------
statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen. -----

6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte 
van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de -
statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten --
kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken --
gehouden handelsregister. - -----------------

ONTBINDING EN VEREFFENING 
Artikel 20. 
1. Het bepaalde in artikel 19 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 vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde -
besluit de bestemming vast voor het batig saldo, met dien verstande 
dat dit saldo client te worden besteed overeenkomstig het doel van 
de vereniging, danwel dient toe te komen aan een charitatieve --
instelling. ----------------------- -----

3. De vereffening geschiedt door het bestuur. ------ -----
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4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot 
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening -
blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. 
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, --
moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in ----
liquidatie". ------------------------------

5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan 
haar, dan wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig 
zijn. De vereffenaar(s) doet(n) van de beeindiging opgave aan het in 
lid 6 van artikel 19 vermelde register. -----------------

6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten -
worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. 
Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is ---
aangewezen. ----------------------------

REGLEMENTEN 
Artikel 21. 
1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen -

en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze 
statuten niet of niet volledig wordt voorzien. -------------

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de 
wet of met deze statuten. ---------------------

3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het 
bepaalde in artikel 19 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige ---
toepassing. --------------------- ---------

SLOTBEPALINGEN 
Na aldus de statuten van de vereniging te hebben vastgesteld, ---
verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, dat in afwijking 
van artikel 1 0 lid 2 voor de eerste maal zullen optreden als led en van -
hetbestuur: -----------------------------
1. de heer Eric Henricus Cornelis Thomas Adrianus Broers, ----

voornoemd, als voorzitter, ---------------------
2. de heer Peter Paul van der Woude, voornoemd, als secretaris en -

vice-voorzitter, -------------------------
3. mevrouw Nadine Helena Willy Van den Branden, voornoemd, als -

penningmeester, -------------~-----------

4. de heer Gijsbert Theodorus van Aken, voornoemd, als bestuurslid -
5. de heer Petrus Franciscus Johannes Maria van de Sande, ----

paspoortnummer NU53B 1JD3, wonende te Best, Hulst 23 (postcode 
5682 HX), geboren op elf maart negentienhonderdzeventig te Best, 
als bestuurslid, --------- ----- ----------

6. de heer Edgar Andreas Paulus Mulders, paspoort nummer ----
NG4462344, wonende te Oisterwijk, de Durendaaldreef 72 
(postcode 5062 LX), geboren op tien oktober ---· 
negentienhonderdvierenzeventig, als bestuurslid. -------
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Vervolgens verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, dat tot 
de eerste leden leden van de Raad van Advies worden benoemd: ----
1. de heer Pieter Willem Cornelis de Weerdt, voornoemd, als voorzitter, -
2. de heer J.L.P. van Dongen, wonende te Tilburg, Schipluidenlaan 169 

(postcode 5035 KG), als lid, ----------------
3. de heer Paul Antoon Maas, wonende te Eindhoven, Orionstraat 17 -

(postcode 5632 DA), geboren op eenentwintigjuli -------
negentienhonderdvierenveertig, als lid, -------------

4. de heer Peter Joannes Wilhelmus van de Wouw, voornoemd, als lid, -
5. de heer Johannes Renes, paspoortnummer NXJlFHRlO, wonende te 

Vught, Bosscheweg 55 (postcode 5261 AC), geboren op ----
tweeentwintig augustus negentienhonderdvijftig te Harderwijk, als -
lid. ----------------------------------------------

AANGEHECHTESTUKKEN 
Aan deze akte is de volgende bijlage gehecht, te weten: --------

een volmacht. -----------------------------------
SLOT 
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. --------------
Deze akte is in minuut verleden te 's-Hertogenbosch op de datum als 
aan het begin van deze akte vermeld. --------------
Alvorens tot het verlijden van deze akte te zijn overgegaan, heb ik, --
notaris, van de inhoud aan de comparanten mededeling gedaan en heb 
daarop toelichting gegeven. -------- ------------
De comparanten hebben verklaard tijdig voor het verlijden van deze -- , 
akte van de inhoud te hebben kennis genomen en op volledige ----
voorlezing van deze akte geen prijs te stellen. -------------
Onmiddellijk daarna is deze akte beperkt voorgelezen en door de --
comparanten en mij, notaris, ondertekend. -----------------------

(Volgen de handtekeningen) 


