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Heden, vierentwintlg oktober
negentienhonderd éénennêqêntig, verschenen voor mij, -----
MEESTER DIRK VÀN ECK, nOtATiS tET SIANdPIAAÈS ZIERÍKZEE: -
1. de heer HUGO DOETEMÀN, direcÈeur,

qêboren op nêgen novembe! negentlenhonderd ------_-----
drieênveertig, wonende te 4315 ÀE Dreischo!, qemeente -
Brouwershaven, Ring 5; -------

2. de heer ÀDRIÀNUS LEYDEKKARS, particulier, qeboren op --
dertien noverÍÈer neqentienhonderd zêsentwintj-q, wonende
te 4301 cc Zi"erikzee, Visstraat 4, ------------

te dezen handelend in hun hoedanigheid van voorzitter ----
respectievelijk secretarj-s/penningmeester van de te ------
zièríkzee gevestigde vereniging VERENIGING STÀD EN LÀNDE -
vÀN SCHOIMEN-DUIVELÀND en al,s zodanig deze vereni-ging ----
rechtsgel.dig vêrlegenwoordigend. ----------
De conparanten verklaarden dat de aLgemene
ledenverqaderlng in haa! vergadering van êlf decenber ----
negentlenhonderd negentig heeft besloten tot wlj ziginq van
oe slaluEen.
Ter uitvoerinq var voorrnel-d besluit verklaarden de -------
comparanten handefend als gemeld, ter uitvoering van het -
besluit van de algemet1e Ledenvergadering deze statuten te
wijzigen in dier voege dat deze net lngang van hêden komen
te luiden ais voigt:
Naam ----------

VÀN SCHOTJWEN_DUÍVELÀND.
zête1 - Correspondentie-adres

De vêreniqlng draagt de VERENTGING STÀD EN LANDE ___

1, De zetel- van de vereniqing 1s gevestlgd in de geneente
zrêrakzee.

2. Hêt correspondentie-adres is ten huize va! de ---------

ttet aoél der verenigíng is in de neest uitgebreide zi.n: --
a. bevorderen en behoud van de stedel-ljke en landel-lJke --

schoonheid in hêt werkgebiedt -----------
b. bevorderen van de kennis vaR dit gÍebied;
c. bestuderen van de ]evensomstandighêden, gewoonten en --

gebluiken van de mensen diê dit qeblêd bewonên of -----
bewoond hebben.

ÀrErKê- 5

oe rtereniginq (opgericht op vij tentwintlg januar!
negentienhonderd nêqenendertig) is aanqegaan voor --------
onbepaalde tijd.
Doêl - Middelên
Àrlakêi 4

ne rrereniqing tracht het doeL te bereiken - alleen of in -
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sanenwerkinq net de overheid en net andere befanghebbenden
^f ^êin+?êë cêê rÀêF - 

^^^7.

b. organiseren van tentoonstellingen, cursussen en -------
s Eudiebi j eenkonrs ten ; ---------

c. organiseren van excursies in en buiÈen het werkgebied -
naar objecten van heenkundiete en historische aard; ----

d. uitqeven van pubLicaties en stimuleren daarvan; -------
e, verzanelen van boeken en andere gedrukte en geschreven

stukken, foto's, prenten, kaarCen en voorwerpen en __--
zorgdragen voor een goede bewarinq daarvan, hetzij j-o -
eigen archj,ef, hetzij in een open-baar archief;

f. het bevorderen van estetisch bouwen met inpassing in de
besaaande omgevj.ng;

g. vêrstrekken van voorlichllng en advies en bênaderen van
ovêrheden, besturendê lichamen ên particuliere! (waÈ --
kan uj-tlopen op het maken van formele bezwaren) orntrent
alle zaken wel"ke net het doel in verband staan; -------

h. historischê en uit anderen hoofde belartgrijke ---------
bouwwerken en lande.lijke objecten voor afbraak,
ondergang of onoordeelkuDdlg hersuel Le behoeden
deskund.ige restauratie bevorderen;

i. alle aadere wettigê niddel-en wel-ke
vereniging dienstbaar kunnen zij n.

werkgebi

en --_
aan het doel dêr ---

Àrl]ikêl 5

ledên - b tl
Àrlakêi t

1. Het werkqebied der vêlenigÍinqÍ onvat allê geneenten van
schouwen-luiveland. ----------

2. voor hêt geval dat handêlinqên of gebeurteÍtissen buiten
het werkgêbiêd blmen het werkgebied in het raam van --
het doel gêvolqên kunnen hebben of van belang kunnen --
zijn, kan de vêreniging deze ook in haar arbeidsveld --
bêErekken-

a. 1eden, zijnde natuurlijke pêrsonen die meerderJarig
zijn in de zin van de wet, en -------

b. jeugdleden, zijnde natuurlijke personen die --------
ninderj arig zijn in de zin van de wet. -------------

2. rn gezins- of ander samenlevingsverband levenden zijn -
in persoon 1id, casu qug jeugdlid, net alle rechten en
vêrplichtingen daaraan vêrbonden. -----------

Àrtikel 8
1. Àannefding als f.id of jeugdl-id geschiedt bij een ------

dagelij ks-bestuursfld onder opgave van naam en --------
voorl-etters, geboortedatum en vollediq adres. Betreft -het aarunêIdlDg van een jeugdlld dan noet deze mede zljn
ondertekend door de persoon dle de macht uitoefend over
rÀ,À h i h^À?i -7i
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2. Hêt bêstuur besli-st zo spoediq nogei-ijk ovêr ----------
3. Bij afwijzing staat tegen deze bestuursbeslissing gêên

4. Bij afwijzing van het sub 1 en 2 bepaalde wordt een ---jeugdlid bij het bereiken van de meerderjarige Leeftijd
eutonatisci.I tio. ----------
voor het dan lopênde boekjaar is slechts de contrlbutie
voor eeo j eugdlid vêrschuldigd.

Àrtikel 9
De refatie met de verenieÍinq êindigt voor natuurlijke ----
a. door overlijdên van de betreffende persoon;
b- door schriftelijke opzêqging door het l.id of jeugdlld;
c. door schriftelijke opzegging door de vereniqlnq, ------
Àrr1,<e-L 1u
1. opzegging door een }1d of jeugdlld kan slechÈs

geschiedên teqeo het einde van een boekjaar en mêt ----
inachtnêmj-ng van een termijn van teru[inste dêrtiq -----

2. Bij een opzegglnq in strijd net het. bepaafde sub 1 ----
eindj-gt de relatiê mêt de vêleniqing op het vroegst ---
toegelaten tijdstip vol-gende op de datun waartegen is -

3. Het bepaafde sub 1en 2 l1jdt ultzondering 1n het geval
dat een jeugdlid dat autonatisch l1d ts geworden op ---
grond van het bepaalde in artlkef 8.4 - na kennisnênlnqt
van de financiêIe consequenties - binnen dertig dagÍen -
daarna schriftelijk nededeeft aan het bestuur om die --
reden op het lidmaatschap geen prijs te stellen. ------

4. Een Iid of j eugdlid is niet bevoegd door opzegging van
zijn (jeugd) lidmaatschap een besluit, waarbij dê ------
verplichtinqen van geldelljke aard voor (jeugd)leden --
zijn verzwaard. Èe zljnen opzj-chte ult te sluiten. ----

ÀrEikel ii
1. Een opzêgging als bedoe.Ld j-n artlkeJ- 9,c kan door het -

bestuur worden gedaan: -------
a. afs betrokkene zijn geldelijke verpllchtingen jegens

de vereniginq niet nakomt;
b. wanneer door gedragingen van een (jeugd)lld j-n of --

buiten verenigilngsverband van de vereltj-gting --------
rêdêIij kerwíj s niet gevergd kan worden dat zij het -
Iidmaatschap laaC voortduren

2. Van een bêsluit tot opzegging door de vereniginq op ---
grond van het bepaalde sub 1.b staat aan betrokkene ---
binnen dertig dagen na ontvangst van de keutisgevlng --
van het besfuit, beroep open op dê aLgenene
vergaderinq. Hlj wordt ten spoedigste mêt opgave van --
redenen van het bestuursbesluit in kennj-s gesteld. ----

3. cedurende de beroepstermijn of hangende het beroep is -
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Erêlêdên
Àr!ike] 13

het (jêugd)lid geschorst en katl hêt geen --------------
iidmaa!schapsrêchEen uiËoeÍenen, ------------

4. Na afloop van de beroepsternljn, casu quo afwij zj"r'!g van
het beroêp het ( j êugd) lidmaatschap oniniddellj-Jk zondêr
verdere forma]i!êiten geéindigd. ------------

Àrtikêl 1:
1. .Bequnsligers kunnen zijn publiekrechtelij ke ên --------

privaatrêchte.Li j ke l-ichamen.
2. Àarunêfdinq a.Ls bequnstiger geschiedt schriftelijk bij -

de secretaris onder opgtave van naan en vofledig adres,
alsook van dê bijdrage welke nen êlk jaar wil vol-doen.

3. Het bestuur beslist zo spoedier moqelijk op het
vêrzoe(.

4. Bij atv,rij zing staat teqen deze bestuursbeslissing geen

1. Door de verenj-gj-ng kan de waarderingstitel van "erelid"
worden verleend aan natuurlijke personen die zich -----
jêgens de werenigingr of voor de bevordering van haar --
doê.L bij zonder verdieostelijk hebben genaakt.

2. Ereleden hebben de status van leden behalve dat zij ---
zijn vrijgesteLd van betalinq van contributie

3. Ereleden wolden afs zodanig benoemd door de algemene --
vergadeling op voordracht van het besÈuur me! Èenminste
drie,/vierdê van dê stemmen.

ce;dmiddê1ên

De grefdmlddefên der vereniqing bestaan uiti
a. contributies van leden en jeugdl-eden;
b- bijdragen van begunstigers; ------------
c. schenkingen, erfstelLj-nqen en feqaten;
o. subsidies;
ê. inkomsLen uit kapilaa-;
f. andere balen. --------
BesLuur -------

Artikel 14

Àrtake.I i 5
1. Hêt bestuur bestaat uit terunlrrste zeven en ten hoogste

eir:ecien.
2. Het bestuur kiest uit zijn nidden een voorzitter, -----

vlce-voorzitter, secretaris en penningmeestêr. -----_--
3. Het bestuur kan besluiten uit zijn nidden nog een -----

tweede secrêtaris ênlof eên tweede penningmeester te --
kj-ezen, welke functies ook in één persoon kunnen worde!
vêrênigd. Een verdeling van werkzaannheden wordt door --
hêt bestuur iD onderling overLeg tussen twee in één ---
f uncti-e samenwerkende bestuursLêden geregeld.

4. ÀlJ,een verenigj-ngsleden zlln verkiesbaar tot ----------
bes cuu rsIld.

Àrtii<ê-L 1ó



vij fde blad

1, Bestuursfêdên worden giekozen door de al-qemene
vêrgaderinq voor een tijdvak van viêr jaÍen, heL ------
lopendê jaar voor een vol jaar gerêkend, Zí) zí)n -----
direcE herk.iêsoaar. ----------

2. Behalve bij tussentijdse beêindiginq - on wel-ke reden -
ook - loopt de zittingsduur door tot en met de dag van
de algernene vergaderi4g waarin in de vacature za,I -----
worden voor zien

3. B.ij tussentijdse verkiezj-ng nêent de qekozene op hêt --
rooster van aftrêding de plaats .in van zijn
voorganger.

4. In elke bestuursvacature noet worden voorziên in de ---
eerstvoJ,gÍende aJ-gÍemene vergaderlng waarin - met -------
inachtneminq van termijnen en verdere formafiteiten ---
- die vacature op de agenda kan i,lorden gÍeplaatst. -----

Àrtikel 1?
Huwel-ijk en werwantschap toÈ en met de tweede graad is ---
vêrboden tussen aJ-le personên die deel uj-tmaken van het --
bestuur en de kasconmissie, inclusief de plaatsvervangendê
coÍunissie-eden.
Àrcike- 18
1. Het bestuur draaqt zorg dat voor elke bestuursvacaÈure

tenmj-nste één kandidaat wordt voorgesteld in de agenda
voor de algenene vêrgaderinq waarin over de vacature --
zal wordên besiis l.

2. Daarnaast kunnen vijftien leden tot viJf daqen voor dê
daq waarop die vergadering zal worden qehouden, -------
schrifte.lijk per vacature één kandidaat voorstêl-l-en, --
wlens naam dan ter velqaderi,ngÍ bekend za.I worden -_----
gemaakE.

3. Bij meerdere kandidaten voor één vacature kan het -----
bestuur een sternadvies uitbrêngen,

4. Van iedere kandidaat noet voor de aanvang der ---------
behandefingÍ van het betreffende aqendapunt een --------
schriftelijke verklaring aanwezig zijn dat een --------
eventuele benoeming zal worden aanqenomen.

Arrikêi:9
1. Het bestuur ste1t. in onderling overl-eg of door lotlng -

en - indien noodzakelljk - door êénmalj-ge verkorting --
van de zittinqstermijn van één of meer bestuursleden, -
eên rooster van aftreding vast zodaniq dat elk jaar ---
onqevêer éénlviêrde deel der bestuursleden aftreedt, --
wefke volgorde van aftredlng ln de notulen van de -----
eerstvolgende algenene vergaderinq zal worden

2. Bij wijziglng van het aantaf bestuursleden zal dit ----
aftredingsschema zoveef nogelijk blj-jven gehandhaafd -
eventueel met éénnalige vêrkorting van de -------------
zittingstermijn van één of mêer nieuwe leden - en
vastgelegd in de notulen zoa.Ls sub 1is bepaald.



3. Een bestaand rooster van aftreden i"s hiermede
vervai:en, indien aanwezig

Àrtike-L 20
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Behalve door overlijden eindigt een bestuurlidmaatschap --
ook onmiddei:jj k: ------------
a. bij eindigen van het lidmaatschap der vereniging; -----
b. blj ontsfagnane door het bestuurslid; -----------------
c, bij ontslagverlening door de algemene vergadering. ----
Àrrakei 2l
1. rndien ln het bestuur één of neer vacatures ontstaan --

btijvên de overig bestuursleden eên bevoegd college ---
vormen - -------

2. Indien het aantal nog zlÈtinq hebbende feden minder ---
bedraagt dan het aantal vacatules zal dit onvol-tallige
besEuur:
a. slechls bevoegd zijn tot hêt nenen van bêsluiten ---

welke geen uitstel duldên;
b. binnen dertj-q daqên na het ontstaan van de laatste -

vacature een afgemene vergadering bljeenroepen -----
waarin in de vacaÈures zal worden voorzien.

2. Blj ontstentenis van één of meer van deze
functlonarissen treedÈ (trêdên) de door het bestuur ---
aaneÍewezen pLaatsvervanger (s) op. -------

Àrtike] 23
Het dagelijks bêstuur is belast net de dageliJkse leiding
en de uitvoerinei van besluiten van dê algemene vergaderingf

Àrrrkei:.i
1- Àlle bestuursbesluiten worden genomen bij neerderheid -

van stennên bêrêkend ovêreenkomstig het bepaalde 1n --_
artikeL 40.2.

2. De werkwij ze vao heÈ bestuu! en de vêrdeling van de ---
taken daarin over de dlverse functles. zu1lên bii -----
huishoudelljk reqlement worden geregeld

Àrrrkei 25
van het verhandel,de in elke bestuursvergaderinq worden ---
notul-en opgremaakt welke na vaststellinq door het bestuur -
ten bfijke daarvan door voorzitter en secretaris worden --

Àrlikel 22
1. De voorzitter, secretaris en penningmeester en - zo die

êr is - de tweede secretaris, vormen het daqel-ijks ----
bestuur.

Àrrake-L 26
Taak en

De verêniqing wordt in en buiten rechte verteeÍenwoordigd -
door de voorzitter samen inet de secretaris, dan wel de ---
voorzítter samen met de penninqneester, dan wel de -------
secretaris sanen net de penningmeester, ------------------
Àrt-ikeL 27
1- Hêt bestuur is belast mêt het besturen van de
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vereniging.
2. Hêt bêstuur is onder neer bevoeeÍd tot: ----------------

a. hurên, verhuren of op andere wijze in gêbruik of ---
qenot verkiijgen geven
sluitên of wij ziqen vanb.

c.

d_

gebruikmaken van een aan

van onroerende zaken;

rechtsmaatregelen

bêdoê1d in artikel

arbeidsovereenkonsten ;
de verenigi-ng verfeend

nemen van conservatoire en andere
wê.Lkê gêên u.itstef kunnen lijden;
makên van fornele bezwarell zoals
j.g. ----------

3. Het bestuur is zonder vooraf verkregen goedkeurinq van
dê algemênê vêrgadering niet bevoeqd tot: -------------
a. sl-uiten van overeenkonste! waarbij de vereniging ---

zlch a1s borg of hoofdelijke nedeschuldenaar voor --
een derde sterk maakt of tot zekerheidsstelllng voor
een schuld van êen derde verbindt;

b. verkrijgen, vervreenden en bezwaren van ------------
registergoederen ; ------------

c. têr leen verstrekken of opnemen van gelden;
d. aangaan van overeenkonsten waarbij aan de verenlgingf

een (bank) credlet wordt verl-eend;
e. het aangaan van dadingen en accoorden;
f. optreden in rêchte, waaronde! begrepen hêt voeren _-

var1 arbLtrale procedures, voor zover dlt sub 2.d ---
niet is toegeslaan. ----------

4. Op het ontbreken van een goedkeuring van dê alqemene __
vergaderingÍ kan door de verenigj-og tegên derden of door
derden tegen de vereniqing:
a, wat betrêtt de sub 3.a en 3.b bedoeldê

rechtshandêlinqen we1 een bêroep worden gedaan; ----
b. wat aangaat de sub 3.c, 3.d, 3,e en 3.f bedoeJ-de ---

rechtshandelingen geen beroep worden gedaan. -------
Àrcikê] 28
Hêt bêstuur kan - en afzonderlljke bestuursl-eden kunnen -
binnen het raam van ieders bevoegdheden - een of mêêr ----
gewone .leden schriftelijk machtigen voor hêt bestuur of --
voor de vereniqing in bêpaalde gevallen op te trede!!. ----
verênidindsi aarlbóêki aar
ÀrEikê.I 29
Het vereniqrinqsj aar/boekj aar is eÍelijk aan het -----------
Financlên
ÀrEike.I 30

kalanderj aar.

1. Het bestuur is verplicht:
a. van de vermoqenstoestand van de vereniging zodaníge

aartekeninqen te houden dat daaruit te allen tijde -
haar rechten en verplichtingen kurnen worden -------

b, elk jaar een verslag uit te brengien van de gang varl
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zaken in de vereniging en - onder ovêr.Leqqinq van --
een balans en een staat van batên en fasten
rekening en veÍantwoording te doen van zijn in het -
afgefopen boekjaar gevoerd bestuur

2. Een kasconunissie onderzoekt de rekenj-ng en ------------
verantwoordíng en brenqt aan de afgemene vergÍadering --
versfaq uit van haar bevlndlngen. Verej"st het onderzoêk
van de rekening en verantwoording bi-j zondêre
boekhoudkundige kennis, dan kan de kascorNnissie -
voorafgaand overlêg mêt de voorzitter - zich door

da --

Ànoere coÍunlssies ---_--------
Àrrikel 31
Naast de kascornmissie kan het bestuur andele conJnlssies --
instelfen onder zijn verantwoordelijkheid. ---------------

dêskundigen faten bijstaan op kosten van de -----------
3. Het bestuur is vêrplicht aan de kascorunlssie al-fe door

haar giewenste inlichtingen te verschaffên. haar inzage
van boeken en bescheiden van de vereniqinq tê gêvên en
desqewenst de kas en financiëIe waarden te tonen. -----

4. De laster] aan de kascoÍÈnissiê of aan bepaalde leden ---
daarvan. kan te alfen tijde door de alqemene
vergadering worden herroepen, nits gelijktijdi€Í
voorziende in de daardoor ontstane vacature(s).

veroadêrin

1. EIk jaar worden verp.Iicht tlrêe a.lgemene vergaderingen -
gehouden:
a. één uiterfijk in de maaDd april ---------

(voorj aarsvergader1!1g) ;
b. één uiterftik in dê maand decenber

2, Daarnaast kunnen alqenene vergaderlngen worden grehouden
zo dikwij ls al-s het bestuur dit wenseLijk acht. -------

3. Voolts is heÈ bestuur op schriftelijk verzoek (waarin -
opgavê van redenen) van tenminste vijftíen leden ------
verplicht tot het bijeenroepen van een alqenene -------

Àrcikef 34
1. op a1le alge!0ene vergaderj-ngÍen konen de volgende -----

agendapunten in behandeiing:
a. de notulen van de laatstgehouden vêrgadering; ------
b. voorstellen van dê zljde van hêt bêstuur; ----------
c. voorstellen ingediend door de feden;
d. wat verder ter taÍe1 komt. ---------

2. onderwerpen niet voorkonende op de aqenda kunnen worden

ArcikeL 32
Àan de algemene vergaderlngt konen alle bevoêqdhêden toe --
welke ni-et door de wêt of de statuten aan het bestuur zijn
opgedraqen.
Àrtikel 33



bêsproken doch daarovêr kunnên geen beslissingen worden
qênomên indien één der ter vergadering aanwezige ------
bestuursleden zich daartegen verzet. Bovendien noet het
voorstel worden aanqenonen net nêer dan de helft van --
het totaal-aantaJ- leden der verenlging.

3. In afwljking van het sub 1 bepaalde kan voor een ------
algÍenene verqadeling, bijeengeroepen door, of op ------
verzoek van feden worden volstaan net als enig
agendapunt de redên van bijeenroêp.ing. Op een vofgende
al-gemene vergadering za1 afdoenl4g van eventueel nog --
niet goedgekeurde notulên op de agenda moeten staan. --

Àrlike-I 35

neqênde blad

Op de voorj aarsvêrgaderinq, bedoel-d ln artikel- 33.1.a, ---
komen bovendien aan de orde:
a. het j aarversfag voorgeschrevên in artikel 30.1.b; -----
b. de rekening ên verantwoording, aldaar voorgeschreven; -
c. hêt verslaq van de kasconnlssie voorgeschreven in -----

artikel 30.2;
d. benoeminq van, of aaN'u111ng tot twee

de sub cpLaatsvervangende feden van
kasconmissie, va! wie geen

feden en tweê ---
gÍenoemde
deel- mogen -------

door ----
aan het

adres op

van affên
uitnaken van het bestuur; -------------

e. voorziening bestuulsvacatures.------------
Àrtrkêi 35
Op de naj aarsvergadering, bedoeld ln artikel 33.1.b konen
bovendien aan de orde:
a. de begroÈing voor het volg:ende verenigingsj aar; -------
b- de vaststêIling van contrlbuties en bijdragên, waarbij

voor verschillende categorleèl verschillende bedragen -
kunnen $rorden vastgesteld, onder andere voor in gezins-
of ander samenfevinqsverband levênden.

Bii êenroe afcÍêmenê vêrcÍadêrin
Àrcike.I 37
1. Voorzovêr

of formal
verqaderi
schriftel

2. In spoede
bestuur -

3. B1j de op
vêrme1d.

dê wet of de statuten geen aodere termi-jnen -
iteiten voorschrijven worden atqemene
nqen bijeengeroepen door het bestuur
ijke oproep aan ieder .l1d persoonl-ijk

in dê vêreniqinq:sadministratle faatst bekende
een ternljn vao tenminste veertien dagen.

isende gevallen - dit ter beoordêLlnq door het
kan deze ternijn worden verkort.

loep worde!! de te behande.Ien onderwerpen -----
4. Ín afwlj kj-ng van

van arti-kel 33.3
binnen veertien
uitschrijving op
Lwlntiq dagen na
vergadering - de

het sub 1 bepaalde kunnen i-n hêt geval
- bij niet-ultvoêring dogr het bestuur

dagen na ontvanqst van het verzoek door
een datum gelegen binnen acht en -----
die onÈvangst van eer al-genene -------
leden diê dê vergader.ing hebben ------

verzocht zefl tot oproepen daarvan overgaan en daarbij



tot afqemênê vergaderingen
Àrtikêl 38

' tiênde bfad

volstaalt net bekendmaking pe! advertêntie in een ----_-
vêel-geLezen dagblad j"n het werkgebLed, dê Zielj,kzeêsche
Nleuwsbode onde! d1e dagbladen bègrepen.

1. Toegang tot alle algemenê vêrqadêringer! hebben alle ---
Jedên, voorzover niet qeschorst. --------_---

2. Over toefating van andere dan sub 1 genoende personen -
bêsris! hec bestuur.

1. Op de alqemene vergaderingen heeft j-eder lld één sten.
2. Uitbrenging van een sten bij volmacht ls niet ---------
Àrrakei 4i
1. Voolzover wet of statuten niet anders bepafen worden --

all-e besfuiten op al"genene vergaderingen genomen met --
neerderheid van stemrnen.

2. Blarlco sterunen en ongel.dige stenmen worden geacht niet
te zijn uitgêbracht, dus buitên de teffing gehouden. --

Voorzittêrs

st-emrecht en stênun.incÍen
Àrtike- 39

- Notuien
ÀrE1Ke: 4:
1. De algemene vergaderingen wordên geleid door de -------

voorzitter of - bil ontstentenis - door de
vice-voorzitter
Ontbreken deze twee, dan treedt een der andere
bestuursfeden, door het bestuur aan te wijzen, op. Kan
ook op die wijze niet j"n heL voorzitterschap worden ---
voorziên, dan voorzíet de vergaderj-nq zelf in haar ----
teid.ing. waarbij de voorbereiding om tot die
voorziening te konen wordt gel-êld door het oudste lld -

2. van het verhandelende in elke vergaderinq wolden door -
de secretaris of een andere, door de voorziÈÈer daartoe
aangewezen, pêrsooo notulen gehouden die - na
goedkêuring ill de êerstvolgende vergaderj-ng ten b]-ijke
van vaststelling door de voorzitter en secretaris -----

3, Van een vergadering, bedoeld in artikel 33.3 kunnen dê
verzoêkêrs een ootaríëel proces-verbaal doetr opnaken op
kosten van de vereniqing.

Besluitvo in veroadêrin
Àrtike-L 42
1, Het ter verqadering uitgesproken oordeel van de -------

vergadering een besluit ls ----
Hêtzelfde eÍêldt voor de inhoud van een gênotnen besluit,
voorzover gestend is over een niet-schriftelij k -------
vastgelegd voorscel.

2. wordt echter onmj-ddeLlij k na het

voorzittêr dat door die
qênonerl, is beslissend.

uj"tspreken van het sub



elfde blad

1 bedoefde oordeel de juistheid ervan betwist, dan ----
vindt êên niêuwe stelnming plaats wanneer dê meerderheid
der aanwezige stemgerechÈigden of - indien de ---------
oorspronkel-ij kê stenming niet hoofdelljk of -----------
schriftêlljk ls geschied - één aanwezige
stengerechcigcie d-i c veriangt.

3. Door dêzê nieuire stenninq verval.l-en de rêchtsqevo-lgen -
van de oorspronkelij ke sLemninS. ------------

Artikel 43
1. Indien bij êên verkiezing van personen in êêrste ------

stenrning niêmand de meerderheid heeft verkregen, heeft
een tweede steiminq pfaats. -------

2. Heeft ook dan niemand de meerderheid verkreeÍen da! ----
vinden hersteÍurinqên plaats toLdat hetzij één persoon -
de meerderhej-d heeft verkregen, hetzij lussen meer ----
pêrsonen is gestemd en de sterunen staken. Bij qêmelde -
herstelunj.ngen (waaronder niet begrepen is de tweede ---
stenming) wordt telkens gestemd tussen de persolten op -
wie in de voorqaande stenming ls gestemd, evênwe.l- -----
uitgezonderd de persoon of personên op wie bij die ----
voorafgaande stenrning het gelingstê aantaL stênmen is -
uitgebracht. lngeval- ultelndeluk bU eeo sternrnlng ----
tussên meer personen de stenmen staken, beslist het fot
wiê van hen is gekozen.

Àrtikel 44-----
1. Indien dê stênmen stake! over een voorstef nlet rakendê

verkiezing van personen, dan is het voorstel

2. StemnÉngeo niet lakende verkiezing van personen -------
geschieden Ílondeling tenzij de voorzitter een ---------
schriftefijke stenrnlng gewenst acht of neer dan vijf --
stemgêrechtigden zulks voor de stenming verlangen.

3. Stenminqen over personen eÍeschieden uitsluitend -------

ArEakei ,i J

4. schriftelijke stênming geschiedt biJ gewaarmerkte.

2. Têr vastl"eqgÍinq van een derqelijk bêsl-ult wordt dit
dogr de zorq van de secretaris - net vernel-dilrq: van

onqetekende, gesJ-oten briefj es.
5. Besluitvorning bij accl-amatle !s nlet toegestaan. ------
Besluitvorninq buiten vêrqader

1. Ee]] éénsÈenunig bês1uit van aIIe leden, ook af zljn deze
niet in een verqadering bljeeD, heeft. - nits net ------
voorkennis van hèt bestuur genonen - dezelfde kracht --
als een besl-uit van een algemene vergadering.

dê
wijzê van totstandkomiog llt de notulen van de ---------
êêrstvolgende algernene verqaderl-nq opgenonen.

Termai nen
Àrrikei 46



lenenten
Àrtikei 47

' Ewaalfde blad

1. Voor alle ternj"jnen in deze statuten of daarop
gêbaseerde reglenenten geld! dat deze moêtên worden ---
berekend naar aantal tusseneÍele€Íen dagen dus noch de --
dag van oproeping casu quo verzendinq, noch die van ---
verqadering casu quo ontvanqst, medetellende.

2. Bij aangetekende verzendingÍ geldt al,s datum van -------
verzending de datum van afstenpelinq van het
betreffende regu ten postkantore.

Hulshoudêfiik rêcllement - Àndere re

1. In een huishoudelijk rêglement zul"len statutaj-re ------
bepalinqen nader worden uitgewerkt. en onderlinge ------
taakverdeling binnên hêt bestuur nadêr worden geregeld,
ook in geva1lên waarln die bevoegdheld nlet neÈ zovêêJ-
woorden in de statuten is opgênomen.

2. De vaststellinq van hêt hulshoudelj-jk reglement, ------
evenats die van êvelltuele andere reglementen, geschiedt
cioor de a:gexoêne vergadering.

3, Reglenênten nogen niet in strijdt zijn met de statuten,
noch net de wet, ook waar deze niet-dwingend recht ----
bêvat (mits niet in de statutên gereeteld)

atutên - ontblndino der we

1. Ín een daartoe met lnachtneming van wettelijke
forma.Iiteiten op te roepen algenene vergadering: ------
- kunnên de statuten wordên qèwij zigd; ---
- kar de verêniqing worden ontbonden; -----------------

2. Een besfuit tot wij zlging of ontblndlng, a1s bedoeld --
sub 1, moet worde!! genonen net een neerderheid van ----
tenminste drie/vierde van de sterunelr 1]1 een algemene --
verqaderíng waarin tenninste drie/vierde van het aantal
lêden aanwezig is. -_------

3. Bij ontbrekên van het voorgeschreven quorum zal een ---
nieuwê vêrgaderlng wordên belegÍd tussen zêstlen en ----
dertig dagen na de eerste vergadering.

4. In deze tweede vergadering kan over statutenwij zj-glng -
mits gebaseerd op de voorstêIlên voor de eerste -------
velqaderinq - of ontblnding een gel-dlg besluit worden -
genomen ongeacht het aantal aanwezlqe leden, mlts net -
een meerderheid van tenninste drie/vierde der stennen.

vaststêffinq ên wíi zlqinq van het hui k reolemênt
Àrtikel 4

Àrtikel
1. À11e convocaties voor de 1n de artikelen 49.2 en 49 -'-

voorgeschreven algemene vergaderingen zullen met ------

voor vaststêIling of wlj ziging van het hulshoudelijk -----
reglenent is een meerderheid van drie/vlerde van de ------
stemnen vereist, onqeacht het op de betreffende algemene -
vergaderinq aanwezigie aaDtaf leden.
convocatíes

À-r Likê-I 48



' dêrtlèndê blad

inachtnening van een termijn van tenninste
achtentwintig dagen moeten worden uitgebracht. --------

2. voor convocatle van dê algemene vergadering
voorgeschrevên in artikel 49.3 gel-dt dê algemene ------
oproêpingÍsternl j n van te ninste veertien dagen --------
vastgel-egd in artikêl 37.1. ---------

3. Àll"e wij zigingen noeten ter kennis van de leden worden
gebracht door tervisie-legging van de woordefijke tekst
van dê wij zigingen op eên in dê convocatie te verneldên
adres gedurendê een teflnijn van terunioste vijf dagen --
voor tot één dag na de betreffende vergadering. -------

Tnwerkínot-re

1. Elke statutenwij ziging gaat in op de dag van passering
der notariële akte waarin de wij ziging is vastgelegd, -
in wefke akte de statuten, zoafs deze na de wij ziging -
zu1len tuiden, volfedig moeten zijn opgenomen.

2. Elke wij ziging van het huishoudelijk regl-êment gaat ---
an: -_---------
- indlen vasÈqestêl"d 1n samenhang net een ------'------

sLatucenwij ziginq op hetzelfde ogenbLlk als dat van -
diê statutenwij ziging; -------

- irldien vastgesteld zonder samenhaltg rneÈ een
statutenwij ziging op de dag volgerde op die der -----

ÀrEikel 51

vasESEeiiing.
Larên voor ledèn -------_-

Àrcakel 52
Op verzoek
exêmplaa!
rêqlement ,
Vereffenin
Àrrikei 5i

lid tegen betaling der kosten een ---
van de statuten en het huishoudelijk -

kan leder
onlvangen

1. Vereffening van het vernogen van de ontbonden
vereniging gêschiêdl door het bestuur, tênzij bij het -
besluit tot ontbinding door de algemenê vergadering een
of meer anderen tot vereffenaar(s) is (zUn)
aangewezen.

2. Eet archief, eventuele vergaderingsattributen en ------
voorwerpen welke zljn verkregen overeenkonstig het ----
doel, zoals onschreven in artlkeL 5.2 zullen na de ----
vêrêffening wordên overqedragen aan de Geneente -------
Zierikzee waarbij voorwaarden kuryten worden qesteLd, --

3. Een na uitvoerinq van het gestelde sub 2 evenuueel ----
resterend vennogen noet. worden overgedraeÍên aan één oÍ
meer privaatrechtelij ke instellingelr met ee!1 zoveel ---
noqelijk gelijk doel e4 zoveel noqelijk werkzaam in het
werkgebied van de vereniging ' -----------

4. voorwaarden, als bedoeld sub 2, en bestenmlngÍ, als ----
bedoeld sub 3, zuffen bij het besluit toÈ ontbindl-ng --
door de alqemene vergadering worden vastgesteld. Deze -



Veertlende blad

kan ook volstaan met het geven van aJ-genene richtlljnen
en de uitwerking daarvan overlaten aan de -------------
vereffenaar ( s )

De conparanten zljn nij, notaris bekend.
waarvan akte, in ninuut opgemaakt, is verleden Le --------
zlerlkzee, ten dage en jare als in het hoofd dezer -------
veIIneid.
Na zakelj-jke opgave van de inboud van deze akte aan de ---
vêrschenelt pêrsonetl, hebben deze eenparig verklaard va! de
lnhoud van deze akte te hebben kennls genomen en op ------
vouedige voorLezing daarvan geen prljs Èe stellen, ------
Vervolgens ls deze akte na beperkte voorlezing door de ---
comparanter en nu, notsarls, ondertekend.
( Getekend | ) H. Doeleman, A. Leydekkers, D. van Eck
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