STATUTEN
van de te Bennebroek gevestigde ve r eniging:
Bennebroekse Amateur Tuinders
Vereni ging "ZANDLAAN", bij afkorting ook wel aangeduid als
B.A.T.v. "Zandlaan",
per 18 december 1984.

Heden, de achttiend e decemb e r negentienhonde r d vier eh tachtig, zijn vo•
mij, mr. Melchior Jeannes Virginia Kloeck, notaris ter standplaats Hee1
stede, verschenen:
---··- - - -- ---·- ·--- - - · - - !.
de heer 1HLLI JOHANN THEIL, adviserend f ysiotherapeut, wonende 1
Bennebroek, Van i ttersumla an 18 ( 2121 EE), geboren or vier en twint:
april negentienhonderd drie en dertig;
2.
de heer dr.ir. TJEERD HOEKSTRA, chem is ch ingenieur, wonende te Benn•
broek, De Ru ij terlaan 58 (2121 VK), geboren op vier april negentienhor
derd dertig.
De comparanten ve r klaren dat zij op acht en twintig november negentienhor
derd vier en tachtig een v e r eniging hebben opgericht , waarvan de statut <
luiden als volgt :
STATUTEN-----'--- - -- - -- - - - Artikel 1: '--- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · ·- - - naam , :ietel en duur
1. ~e vereniging draagt de naam: "Bennebroekse Amateur Tuinders Verenigir
"ZANDLAAN" (bij afkorting ook wel aangeduid als: B. A. T.V. . "ZAJ>.'DLAA:~'
en is gevestigd te Bennebroek. ~~--~~~---~----~~~-~
2.
De vereniging is opgericht op acht en twintig november negentienhendei
vier en tachtig en is aangegaan voor onbepaalde tijd . ______________
3,
Het . verenigingsjaar (boekjaar) valt samen met het kalenderjaar.
Artikel 2:
Doel en middelen
De vereniging heeft ten doel
he t tuinieren als amateur te bevordere
l.
in de ruimste zin des woords, ____________________________
2.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door::~·-------------------
a.
het huren en beheren van een tuincomplex, teneinde dit in gedeel
ten aan haar leden in gebruik te geven;-·-------------------------het geven of doen geven van voorlichting betreffende het tuiniere
b.
als amateur;
c.
het bemiddelen b ij het centraal inkopen van meststoffen, zaden
plant en en andere tuinbenod i gdheden t en behoeve van haar leden ;
d.
het verkrijgen van overheids s ubsidie;----------------------------e.
andere middelen , welke bevorderlijk zijn voor het doel van d
vereniging .
Artikel 3:
Lidmaatscha
l.
De vereni ging kent leden , e releden , kandidaat-leden en· donateurs. - 2.
Als leden kumten worden toegelaten·, meerderjarige natuurlijke personen
aan wie, naa r het oordeel van het bestuur , een tuin als in artikel
lid 2a bedoeld , in gebruik kan worden gegeven. ------------------------3.
Ereleden zijn leden, die wegens hun verdiensten voor de vereniging o
in het kader van de doelstelling van de vereniging door de algemen•
vergadering daartoe zijn benoemd, _________~----------------------~
4.
Als kandidaat-leden kunnen worden toegelaten, meerderjarige natuurlijk•
personen, die schriftelijk te kennen hebben gegeven een tuin, al ;
bedoeld in artikel 2 lid 2a, i n gebruik te willen nemen, doch voor wi •
nog geen tuin beschikbaar is. -----------------------------------------5.
Tot donateur kunnen worden toegelaten natuurlijke- of rechtspersonen
die · zich verbinden de vereniging t e steunen met een ge ldelijke bij·
drage, waarvan het minimum wordt vastgesteld bij hui s houdelijk regle ·
ment .
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geeft van dit voornemen schriftelijk kennis aan te secre tari s.-------Het bestuur besluit over de t oelating als lid , kandidaat-lid of
donat eur.--------------------------------------------------------------8.
Kandidaat-leden en donateurs zijn geen leden in de zin der wet, zij
hebben geen ande.re rechten en verplichtingen, dan die, welke hen bij of
krachtens deze statuten o.f reglementen zijn toegekend of opgelegd .---Artikel 4: ________________________________________________
Rechten en verplichtingen
ten lid heeft recht op:~------------------------------------------------1.
Toegang tot alle bijeenkomsten. ________________________________________
2.
Het stemmen in de algemene vergaderingen· -·- ---------------------------3.
Het doen van voorstellen en/of indienen van amendementen. ____________
4.
Het pa s sief kiesrecht voor funkties in bestuur en kommissies, ________
5.
Diensten en faciliteiten, die de vereniging ten behoeve van haar leden
tot stand brengt onder de daarbij te stellen voorwaarden, ______________
Een lid is verplicht:----------------------------------- ------------------6.
Zich te houden aan de regels ·vervat in statuten en reglementen.-------7.
Zich te onthouden· van handelingen, die in strijd kunnen zijn met de
belangen van de vereniging en/of haar leden •.,..------------------------8.
De jaarlijkse bijdrage(n) te voldoen conform het gestelde in het huishoudelijk reglement.----------------------------------------------------9.
Ereleden hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de leden, do ch
kunnen worden vrijgesteld van het betalen van contributie, _________
Artikel 5: _________________________________________________ _____
7.

~------~------

Einde van het lidmaatschap
1.
Het lidmaatschap eindigt:--------------------------------------------a. 1 door overlijden van het lid . Indien in dat geval de partner de
wens te kennen geeft de tuin te willen blijven gebruiken , dan kan
dit onder voorwaarden zoals geregeld in het huishoud elijk reglement; _ _.___________________________________________________
b,
c.

2.

3.

door opzegging door het lid;-------------------------------- door opz.e gging namens de ve r eniging. Dit kan geschieden wanneer
een lid heeft opgehouden aan de voorwaarden voor het lidmaatschap ,
zoals in deze statu ten gesteld, te v oldoen of wanneer hij Z1Jn
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt als ook indien
naar het oordeel van het bestuur redelijkerwijs van de veren1g1ng
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; _ __
d,
door ontzetting. Dit kan alleen geschieden, wanneer een lid in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging
handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, ______
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden per
het einde van het verenigingsjaar. Dit ge s chiedt door een schriftelijke
kennisgeving, die voor de eerste november in het bezit van de secretaris moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen , Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, l oopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende
veren1g1ngsjaar, tenzij het bestuur anders besluit: of van het lid
redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren·-------------------------------------------------------------Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan per het einde
van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminst:e vie r weken. De betrokkene heeft het recht , binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving
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van het besluit tot opzegging, in beroep te gaan bij de algemene vergadering . Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is ·het lid
geschorst. Het besluit van de algemene vergad ering tot opzeggen van het
lidmaatschap zal moeten worden genomen met tenminste twee/derde van het
aantal uitgebrach te stemmen. De opzegging geschiedt steeds schrifteJijk
met opgave van reden (en) . - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - - 4.
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, dat het
betrokken lid ten spoedigste van het besluit , met opg~ve van reden(en),
in kennis stelt. De betrokkene heeft het recht, binnen een maand na
ontvangst van de kennisgeving van het besluit tot ontzetting, in beroep
te gaan bij de algemene vergadering . Gedurende de beroepstermijn en
hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit der àlgemene
vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen· met tenminste
twee/derde van he t aantal uitgebrachte stemmen. ____________
5.
\.Janneer het lidmaatschap in de loop van een veren~g1ngsjaar , ongeacht
de reden of oorzaak, eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkee bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur
anders besluit. ·--------------------------------~-------6.
In afwijking van het bepaalde in de èerste volzin van artikel 36 lid 3
boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, kan een lid zich door opzegging van
zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de
verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard,
behoudens uiteraard het in artikel 5 lid 2 van· deze statuten bepaalde .
Artikel 6=---------------------------~~------------~-------------Bestuur ---------~---------'----------------~-------------------------------~t bestuur bestaat uit tenminste vijf, doch altijd uit een oneven
aantal, leden. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de
algemene vergadering .
2.
De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden der
verenig.i ng benoemd voor perioden van drie jaren. Het bestuur· wijst uit
zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter
wordt steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd. De
voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.3.
Het bestuur zal hoofdzakelijk gekozen worden uit de ledeningezetenen
van de gemeente Bennebroek , met dien verstande, dat ten hoogste een
bestuurslid benoemd kan worden uit de leden - niet ingezetenen van de
gemeente Bennebroek . De voorzit te r is altijd een ingezetene van de
gemeente Bennebroek . ______________________________________________
4.
5.
6.

7.

De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien
z~J
daartoe termen aanwezig acht. Voor het besluit daartoe is een
meerderheid vereist van tenminste twee/derde der uitgebrachte sternmen.De bestuurders .z ijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen ,
mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste
drie maanden . ---------------------------------------------------Het bestuur stelt een rooster van aftreden op en wel zodanig, dat
nimmer de voorzitter en secretaris gelijktijdig aftredend zijn. Een
tussentijds benoemd bestuurslid treedt in het rooster op de plaats van
zijn voorganger. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar __
Het b.e stuur is belast met het besturen d~!r vereniging . Alle bestuurders
gezamenlijk alsmede de voorzitter tezamen met de secretaris of de
penningroeester zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen . De bestuursleden kunnen zich daarbij door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.--------------------------~--~
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Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de
penningmeester voldoende.----------------------------------------------9.
Voor het aangaan-van geld leningen, alsmede voor het kopen, vervreemden,
bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen, voor overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling
voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering. --------------------------------------10 . Indien het aantal bestuursleden beneden het. aantal v~jf is gedaald,
blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk
- in ieder geval binnen drie maanden - een algemene ver gadering te
beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen
aan de orde komt. ------------------------------------------------11. Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar taak te doen uitvoeren door kommissies, die door het
bestuur als zodanig worden benoemd, onder nadere goedkeuring van de
algemene vergadering.
·
Ar tikel 7=----------------------~---------------------------------Algemene vergadering --------------------------------------------l.
Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden, Het bestuur brengt in deze vergadering Zl.Jn jaarverslag uit en doet, onder -overlegging van de nodige
bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur · -----------------------------------------------2.
De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen
voor de jaarvergadering een konuuissie van tenminste twee leden, die
geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening
en verantwoording over het lopende casu quo laatstverstreken boekjaar.
De kommissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.
3.
Het bestuur is verplicht aan deze kommissie alle door haar ·gewenste
inl ichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der
verenÁg1.ng te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.----------------------------------------------------------4.
Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en. de
rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge. ___________
5.
Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een andere kommisse, bestaande
uit tenminste drie leden, welke een nieuw -onderzoek doet van de rekening en verantwoording . Vereist he t onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de kommissie zich door een deskundige doen bijstaan. Binne n een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene
vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan· de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene vergadering die maatregelen, welke
door haar in het belang van de vereniging nodig geacht word en. _________
6.
De algemene vergaderingen "orden bijeengeroepen door het bestuur met
inachtneming van een termijn van acht dagen. De bijeenroeping geschiedt
door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling. ___________
7.
Behalve de in lid 1 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht,
alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen
onderwerpe n wordt verzo cht door tenminste een zodanig aantal leden als
bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de
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ledenvergadering, indien daarin alle l eden tegenwoordig of vertegen·
woordigd zijn·---------------------------------------------------------8.
Na ontvangst van een ver zoek als in lid 7 bedoeld is h et bestuu
verplicht tot bijeenroeping ener ledenvergadering op een termijn va·
niet langer dan vier weken . Indien aan het verzoek tot bijeenroepin
binnen veertien ·dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, gee·
gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers ze lf tot die bijeenroepin.
kunnen overgaan op de wijze waarop he t bestuur de algemene vergaderin·
gen bijeenroept.
Artike l 8: --------------------------------------------------------~
Bes lui t vorming tijdens a l gemene vergaderingen _______________________________
1.
Alle leden hebben toegang tot de algemene ve rgaderingen en hebbe·n daa
i eder één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen doo
een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid . Een lid kan niet me e
dan één ander lid vertegenwoordigen.-----------------------------------2.
Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zij n echtgenoot o
een van zijn bloed- of aanverwanten in d·e rechte lijn betreffen .----3.
Een eenstemmig besluit van a lle leden, ook a l zijn deze niet in ee:
algemene vergadering bijeen, heeft, mi ts met voorkennis van he t bestuu
genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergader i ng
Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in he
notulenboek , terwijl er me lding van wordt gemaakt tijdens de eerstvol·
gende algemene vergadering.--------------------------------------------4.
Stemming . over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk
Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits di·
geschiedt op voorstel van de voorzitter. _______________________________
5.
Over all e voorstell en betreffende zaken .wordt beslist bij volstrekt•
meerderheid der .;itgebrachte stemmen, voorzover de statuten niet ander:
bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te Zl.J !
verwor pen. Bij s t emming over ·personen is hij gekozen, die de volstrekt•
meerderheid der. uitgebrachte stemmen op z ich heeft verenigd·--- - - Indien niemand die meer d erh~id heeft verkregen wordt een tweede stem
ming gehouden t ussen de beide personen , die het grootste aa n tal de
uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij di •
tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte sten~en op zich heef
verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist he ·
lot. Onder stemmen worden in dit a rtike l verstaan geldig uitgebra.c ht•
stemmen, zodat niet in aanmerking komen b lanco en met de naam van he·
stemmend lid ondertekende stemmenr-----------------------------------6.
Een ter algemene vergadering door de voorzitter uitgesproken oordee.
dat een besluit. is . genomen, is beslissend. I ndien echter onmiddellij l
na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwis t
vind t een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der algemen•
vergadering of, .indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk o.
schriftelijk geschiedde , e en stemgere chtigde aanwezige dit verlangt.
7.
De voorzitter van het bestuur leidt de algemene ·vergaderinge n . Bij zij l
afwezigheid of ontstentenis zal een der andere .bestuurs leden als leide:
der algemene vergadering optreden.------------------------------------8.
Van het ter a lgemene vergadering verhandelde ,;o rden door de secretari:
of door een door de voorzitter aangewe zen lid der vereniging notul el
gehouden ·-------------------------------~------------

Artikel
9: ------------------------------------------~---------Geldmiddelen
________________________________________________________
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Dè geldmiddelen bestaan uit contributies, overige bijdragen en baten, subsidies en gekweekte renten.----------------~----~----------------------------
Artikel ~0:------~----~------------------------------------------
Jaarlijkse bijdrage en andere verolichtinaen
~ë leden en de kandidaat-leden zijn gebonden tot het betalen van de
jaarlijkse contributie en de leden tevens de jaarlijkse vergoeding
wegens het gebruik van de hun toegewezen ·ruin.------------------------2.
De leden Z1Jn verplicht de hun in gebruik aangewezen tuin goed en
regelmatig te onderhouden. Een en ander wordt nader geregeld via het
huishoudelijk reglement.------------~-------------------------------
Artikel 11:
Statutenwijziging-----------------------------------------------------------1.
\Vijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit. van
een algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat
1 daar i n wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn
voor oproeping tot een zodanige verga dering moet tenminste veertien
dagen bedragen. ~----------------------------------~-------------------2.
Zij, die · de oproeping tot de algemene vergadering ter. behandeling van
een voo r stel · tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten bovendien
tenmi ns t e vijf dagen vó ór de dag der algemene vergadering een afs chr ift
van dat voorstel, waarin de voorge stelde tvijziging(en) woordelijk is
(zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden te r
inzage leggen tot na af l oop van de ~ag, waarop de algemene vergadering
werd gehouden. ----------------------------------------------------------3.
Tot wijz i ging van de statuten kan s l echts worden besloten doo r een
algemene ver gadering waar tenminste twee/derde van het totaa l a antal
leden der vereniging a anwezig of ver t egenwoordigd is, met een meerderheid van tenm i nste twe~/derde van he t aantal uitgebracht stemn1en. Bij
gebreke van het ve r eiste aantal l eden kan ongeacht het aantal ter
algemene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot statutenW1JZ1glng worden besloten op een volgende tenminste acht dagen doch
uiterlijk dertig dagen na de eerste te houden algemene vergadering, met
een meerderheid van tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen. ____
4.
Het in dit artikel bepaalde is niet van toepassing indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het
besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.-·----5.
De statutenwijziging treedt niet . in 1~erking dan nadat daarvan een
notariële akte is opgemaakt·-------------------------------------------6.
De bestuur ders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging
en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar zetel
heeft.
7.
Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van één
of meer bepalingen beperkt, ·kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking·--------------------------------------------Artikel
0ntbinding en vereffening
l.
Behoudens het bepaalde in Artikel 50 Bock 2 van het Burgerlijk Wetboek
wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene
vergadering, genomen met tenminste drie/vierde van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering, waarin tenminste
twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. _______________
2.
Bij gebreke van het vereiste aantal leden kan ongeacht het aantal in de
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algemene 11 vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste ach t dag en doch uite r lijk dertig dagen na de eerste te houden algemene vergadering, me t eer
meerderheid van t t;ee / derde van het aantal uit geb r achte steJwnen, _ ___
3.
Hij de oproeping tot de in de leden l en 2 van dit artikel bedoeldE
a l geme ne vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal
worden voorgesèeld de vere ni ging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderi ngen moet tenmin s te veertien dage n bedragen.
4.
Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanz i en gee n vereffenaar ~
zijn aangewezen, ges ch iedt te vereffening door het best uur, ______
5.
Een eventueel batig saldo zal worden aangetoend voor een doo r de algemene vetgadering t e bepalen doel, ________________.:_____
6.
Na de ontbinding blij f t de vereniging voortbestaan voorzover dit t ot
vereffening van haar vermogen nodig is . Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de stat ute n en re glementen voor zover mogelij•
van kracht. In s tukke n en aankondigingen die van de vere nig ing uitgaan ,
moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".--Artikel
Huishoudelijk reglement---------- -----------·- ----------------------1.
De algemene vergad er ing kan bij huishoudelij k re glemen t nadere re ge l•
geven omtrent het lidmaa t schap , het bedrag der contributies, de vergaderingen, de wij ze van uitoefening van het stemrecht en al l e verder e
onderwerpen, waarvan de r egeling haar gewenst Voorkom t. ___ _____ _
2.
Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit
van de algemene vergadering indien dit schriftelijk wordt verzo cht door
tenminste één/derde ged eel te van de leden der vere nigin g of op voorst e}
van het bestuur·-----------------------------------------------------------3.
Het hui shoudelijk reglement zal geen be palingen mogen bevatten diE
afw i jken van of die i n strijd zijn met de bepalingen van de wet of var
de statuten , t enzij de afwijking d.oor de wet of de statuten wordt
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toegestaan.----------------------------------~~----~------------~-------

Arti el 14: --------------------------------~~----------------------Slotbepaling
.
..
In gevallen waa rin de statuten of de re glemen ten niet voorzien, beslist de
algemene vergadering in overeenstemming met de we t . Indien het belang var
het onderwerp een eerdere beslissing naar de mening van het bestuur, noodzakeli jk maakt, is het bestuur bevoegd, mits. in overeenstemming met de toet,
een voorlopige beslissing te nemen . Deze beslissing bindt de veren1g1ng,
doch dient in de eerstvo lg ende algemene vergadering uitdrukkelijk te worder
besproken. ___________________________________________________________________
Na · a ldus de statut~n te hebben vas tg es teld, verklaren de comparant en dat
vo or de eerste maal als bestuurders optreden:--- - -- - - - - - - -- -- - de comparant sub 1 als voorzitter, de comparant sub 2 a ls secretaris, de
heer Cornelis J ohannes Fl ipphi, wonende te Benne broek , Van Gendtlaan 4 1
(2121 VH), geboren op· elf sep tember negentienhonderd acht en veertig, ah
penningmees ter,
en
de
heer Bart Kuij er,
wonende
·te
Bennebroek,
Rijksstraatweg 63 (2121 AC), geboren ~p vijf mei negentienhonderd acht er
vijftig, a ls lidr-------~--------------------------------------------------oorgehaald in regel I van blad zij de
I lette r.
--------------------------------------------·------~~~èA~RVAN AKTE,--in minuut is verleden te Heemst ede, op de daturn als in het hoofd van deu
ak te gemeld.------------------------------------------------------------Na zakel ij ke opgave van de inhoud van deze akte aan de vcrs dtl!nen personen,
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die aan mij, notaris, bekend zijn, hebben zij eenparig verklaard van de
inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing
daarvan geen prijs te stellen.
·Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing, als bedoeld in

l

!àe wet,

door de comparanten en mij, notoris, ondertekend.----- - - - - --
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