Statuten Brabantse Carnavals Federatie (BCF)

Akte-oprichting Brabantse Carnavalsfederatie
2009B2395RW
versie d.d. 8-1-2009
Oprichting
Vandaag, elf januari tweeduizend negen, verschijnen voor mij, mr. Remco Marinus Wagemakers,
kandidaat-notaris (hierna te noemen “notaris”), als waarnemer van mr. Eduard Jan Philip BIJNSDORP,
notaris te ’s-Hertogenbosch:
1. a. Franciscus Cornelis Arnoldus Maria Reijner, wonende te 5211 DR 's-Hertogenbosch,
Molenstraat 29, geboren te 's-Hertogenbosch op elf juni negentienhonderd tweeënvijftig,
zich legitimerend met paspoort met nummer NPD370P22;
b. Ronny Jacobus Henricus Johannes Cornelis Michielsen, wonende te 5211 ND ’s-Hertogenbosch,
Zusters van Orthenpoort 9, geboren te ’s-Hertogenbosch op zes oktober
negentienhonderdnegenenzestig, zich legitimerend met paspoort met nummer: NYC99D082,
te dezen handelend als gezamenlijk bevoegde bestuurders van Oeteldonksche Club van 1882,
een vereniging, statutair gevestigd in de gemeente ’s-Hertogenbosch, kantoorhoudende te
5211 RX 's-Hertogenbosch, Burgemeester Loeffplein 98, ingeschreven in het handelsregister
onder nummer: 41080521, en als zodanig tezamen die vereniging vertegenwoordigend;
2. a. Frans-Jan Roelof Marie Bertens, wonende te 5037 NL Tilburg, Burgemeester Vonk de Bothstraat 46,
geboren te Tilburg op negentien november negentienhonderd achtenvijftig, zich legitimerend met
paspoort met nummer: NK7279701;
b. Petrus Gerardus Maria Stalpers, wonende te 5035 KB Tilburg, Maresatenstraat 15, geboren te
Tilburg op vijfentwintig augustus negentienhonderd eenenzeventig, zich legitimerend met
paspoort met nummer: NJ5224926, te dezen handelend als gezamenlijk bevoegde bestuurders van
Carnavalsstichting Tilburg, een stichting, statutair gevestigd in de gemeente Tilburg,
kantoorhoudende te 5046 GN Tilburg, Goirkestraat 84, ingeschreven in het handelsregister onder
nummer: 41095682, en als zodanig gezamenlijk die stichting vertegenwoordigend;
3. a. Johannes Cornelis Hubertus Zwarthoed, wonende te 5554 PP Valkenswaard, Dijkstraat 5,
geboren te Valkenswaard op dertig september negentienhonderd zevenenveertig, zich
legitimerend met een Nederlandse identiteitskaart met nummer: IT980KF58;
b. Antonius Cornelius Maria van Loon, wonende te 5554 JP Valkenswaard, Molenstraat 20,
geboren te Tilburg op drie juni negentienhonderd drieënveertig, zich legitimerend met paspoort
met nummer: NK0863503, te dezen handelend als gezamenlijk bevoegde bestuurders van
Stichting Carnavalsviering Striepersgat, een stichting, statutair gevestigd in de gemeente
Valkenswaard, kantoorhoudende te 5554 JP Valkenswaard, Molenstraat 20, ingeschreven in het
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handelsregister onder nummer: 41087669, en als zodanig gezamenlijk deze stichting
vertegenwoordigend;
4. a. Franciscus Johannes Waltherus Timmers, wonende te 4841 SL Prinsenbeek, Hertenhoek 1,
geboren te Prinsenbeek op zevenentwintig mei negentienhonderd zesenzestig, zich legitimerend
met paspoort met nummer: NY3JL4JJ6;
b. Gerardus Johannes Adrianus Maria Bartels, wonende te 4815 PE Breda, Gageldonkseweg 10,
geboren te Breda op zeven oktober negentienhonderd vijfenzestig, zich legitimerend met
paspoort met nummer: NK2747661, te dezen handelend als gezamenlijk bevoegde bestuurders van
Beeckse Algemene Karnavalstichting, een stichting, statutair gevestigd in de gemeente
Prinsenbeek, kantoorhoudende te 4815 PE Breda, Gageldonkseweg 10, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer: 41102774, en als zodanig gezamenlijk deze stichting
vertegenwoordigend;
5.

Robert Hubertus Antonius van de Laar, wonende te 5216 AM 's-Hertogenbosch,
Maximiliaanstraat 36, geboren te 's-Hertogenbosch op drie november negentienhonderd
drieënvijftig, gehuwd, zich legitimerend met nationaal paspoort met nummer: NG0908628,
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van Stichting Vastenavend Bergen op Zoom,
een stichting, statutair gevestigd in de gemeente Bergen op Zoom, kantoorhoudende te 4617 MB
Bergen op Zoom, Nieuwland 9, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 41102219,
en als zodanig gezamenlijk die stichting vertegenwoordigend.

De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaren dat de Oeteldonksche Club van 1882,
Carnavalsstichting Tilburg, Stichting Carnavalsviering Striepersgat, Beeckse Algemene Karnavalstichting
en Stichting Vastenavend Bergen op Zoom, hierbij een vereniging oprichten met de volgende statuten:

Naam en zetel
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Brabantse Carnavalsfederatie (bij afkorting genaamd: BCF).

Duur en verenigingsjaar
Artikel 2
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar loopt van elf november tot en met tien november van het volgende kalenderjaar.
Het eerste verenigingsjaar eindigt op tien november tweeduizendnegen.
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Doel
Artikel 3
1. De vereniging heeft ten doel het in stand houden en bevorderen van waardige lokale carnavals-/
vastenavondvieringen, gebaseerd op de lokale tradities als uitingen van de levende volkscultuur en
folklore in de Provincie Noord-Brabant en daardoor een bijdrage te leveren aan het cultureel en
maatschappelijk leven in Noord-Brabant.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. advisering van de leden op cultuurhistorisch, juridisch, organisatorisch en financieel gebied;
b. advisering van de leden met betrekking tot verbetering van de kwaliteit van de carnavalsviering,
behoud en/of ontwikkeling van de eigen identiteit;
c. het samenwerken met andere lichamen en organisaties die een gelijk of nagenoeg gelijk doel
nastreven;
d. het als overkoepelend orgaan optreden bij besprekingen met overheids- dan wel andere instanties,
in het kader van de doelstelling van de vereniging.

Geldmiddelen
Artikel 4
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden, subsidies,
schenkingen, erfenissen, legaten, bijdragen van donateurs en toevallige baten. De vereniging
kan erfstellingen alleen aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
2. Het bedrag van de jaarlijkse bijdragen van de leden wordt door de algemene ledenvergadering
vastgesteld. Indien het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse
bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.
3. Het bestuur bepaalt op welke wijze en voor welke datum de jaarlijkse bijdragen dienen te worden
voldaan.
4. Het bestuur kan alle andere middelen aanwenden welke voor het doel bevorderlijk zijn.

Leden
Artikel 5
1. Leden van de vereniging kunnen zijn: in de provincie Noord-Brabant gevestigde verenigingen met
volledige rechtsbevoegdheid en andere rechtspersonen die door de gemeentelijke overheid van de
plaats van vestiging van die instelling, leidend danwel als overkoepelend zijn erkend voor de
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organisatie van de carnavalsviering in de gemeente danwel een deel van die gemeente. Daarbij dient
gedacht te worden aan organisaties die het kader van het aldaar gevierde carnaval neerzetten en
inrichten zoals bijvoorbeeld het protocollaire spel en de evenementen (optochten en dergelijke).
2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en correspondentieadressen van alle leden alsmede
de namen en adressen van de door de leden aangewezen vertegenwoordigers, zijn opgenomen.

Toelating
Artikel 6
Iedere carnavalsorganisatie kan tot lid worden toegelaten mits men voldoet aan het in artikel 5,
lid 1 gestelde. Dit wordt getoetst door het bestuur dat daarmee belast wordt met het toelatingsbeleid.

Schorsing of einde van het lidmaatschap
Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door opzegging door het lid;
b. door ontbinding van het lid;
c. door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de
vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen
jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt,of de vereniging op onredelijke
manier benadeelt.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het
einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het
vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
4. Besluiten tot ontzetting uit het lidmaatschap kunnen slechts genomen worden, met een meerderheid
van twee derden (2/3) van de door de ter vergadering vertegenwoordigde leden geldig uitgebrachte
stemmen.

Akte-oprichting Brabantse Carnavalsfederatie • 2009B2395RW • versie d.d. 8-1-2009

4

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de
jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
6. Een lid kan door het bestuur volgens bij Huishoudelijke Reglement vast te stellen regelen in het
lidmaatschap worden geschorst of daaruit worden ontzet:
a. indien het lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de BCF, door zijn
gedragingen schade toebrengt aan de BCF of de belangen van de BCF in gevaar brengt;
b. indien het lid niettegenstaande aanmaningen in gebreken blijft bij financiële verplichtingen,
jegens de BCF te voldoen.
7. Een lid dat geschorst is verliest gedurende de tijd van de schorsing alle aan het lidmaatschap
verbonden rechten, doch blijft onderworpen aan de op hem ten opzichte van de BCF rustende
verplichtingen.

Bestuur
Artikel 8
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen, die door de algemene ledenvergadering worden
benoemd, waaronder in ieder geval een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Alleen
vertegenwoordigers of voormalige bestuursleden van leden kunnen tot bestuurslid worden benoemd.
2. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de algemene ledenvergadering in functie
gekozen op voordracht van het bestuur. Deze bestuursfuncties dienen bij voorkeur bekleed te worden
door personen die geen actief bestuurslidmaatschap bij een van de aangesloten leden (meer) vervullen.
3. De overige leden van het bestuur worden door de ledenvergadering gekozen op voordracht van het
bestuur en betreffen personen die een actieve bestuursfunctie vervullen bij een van de aangesloten
verenigingen.
4. Er dient te worden gestreefd naar een zodanige bestuurssamenstelling dat de woonplaatsen van de
bestuursleden op een redelijke wijze zijn verspreid over het totale werkgebied van alle leden samen.

Einde bestuurslidmaatschap - Periodiek lidmaatschap – Schorsing
Artikel 9
1. Het bestuurslidmaatschap van de voorzitter, secretaris en penningmeester eindigt bij overlijden of
ontslag. Het bestuurslidmaatschap van de overige leden eindigt bij overlijden, ontslag, wanneer het
lidmaatschap van de organisatie waartoe hij behoort conform artikel 7 wordt beëindigd of wanneer
de bestuursfunctie van hun organisatie wordt beëindigd.
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2. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering volgens bij het Huishoudelijk
Reglement vast te stellen regelen worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie
maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
3. Schorsing of ontzetting geschiedt in ieder geval wanneer het bestuurslid handelt in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten van de BCF, door zijn gedragingen schade toebrengt aan de BCF of
de belangen van de BCF in gevaar brengt.
4. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken
rooster van aftreding. Het bestuur kan een volgens het rooster van aftreden aftredend bestuurslid
herkiesbaar stellen met dien verstande dat een persoon gedurende maximaal twaalf achtereenvolgende jaren als bestuurslid kan functioneren.
5. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn
voorganger in.

Bestuursfuncties - Besluitvorming van het bestuur
Artikel 10
1. Het bestuur kan voor elk van de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester uit zijn midden
een vervanger aanwijzen.
2. De voorzitter vormt samen met de secretaris en de penningmeester het Dagelijks Bestuur.
3. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de
voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet
dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud
van een besluit niet beslissend.
4. Bij Huishoudelijk Reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluit
vorming door het bestuur worden gegeven.

Bestuurstaak – Vertegenwoordiging
Artikel 11
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de
vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter
verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de
open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
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3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot het aangaan
van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen boven een bedrag of waarde gelijk aan de
in de goedgekeurde begroting vastgestelde bedragen van het betreffende jaar.
4. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter, dan wel zijn plaatsvervanger, tezamen handelend met
een ander bestuurslid.

Jaarverslag - Rekening en verantwoording
Artikel 12
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het verenigingsjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening te
houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigings
jaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over
de gang van zaken binnen de vereniging en over het gevoerde beleid en legt een balans en een staat
van baten en lasten met toelichting aan de vergadering over.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer
van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt.
4. De algemene vergadering benoemt uit de vertegenwoordigers van de leden een kascontrolecommissie van twee (2) personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De leden van de
kascontrolecommissie worden gekozen voor twee (2) jaren, met dien verstande dat jaarlijks één lid,
het langstzittende lid, aftreedt en niet herkiesbaar is.
5. De kascontrolecommissie onderzoekt de door het bestuur opgestelde rekening en verantwoording
van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
6. De last van de kascontrolecommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascontrolecommissie.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, zeven jaar lang te bewaren.

Algemene vergadering
Artikel 13
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of
de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
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2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 12 met het verslag van de
aldaar bedoelde kascontrolecommissie;
b. de benoeming van de in artikel 12 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping van de vergadering.
3. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk
oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste elf leden verplicht tot het bijeenroepen
van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het
verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan overeenkomstig artikel 17.
De verzoekers kunnen alsdan anderen dan de bestuursleden belasten met de leiding van de
vergadering en met het opstellen van de notulen.

Toegang en stemrecht
Artikel 14
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle door de leden aangewezen vertegenwoordigers en
bestuursleden. Geen toegang hebben de vertegenwoordiger(s) van het geschorste lid en geschorste
bestuursleden, met dien verstande dat de vertegenwoordiger van een geschorst lid en/of een
geschorst bestuurslid toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt
behandeld; hij heeft tevens het recht in laatstbedoelde vergadering het woord te voeren.
2. Per lid (dat niet geschorst is) kan één stem worden uitgebracht.
3. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigde vertegenwoordiger van een ander lid
uitbrengen, met dien verstande dat een vertegenwoordiger maar voor één lid als gemachtigde kan
optreden. Ten bewijze overhandigt de gemachtigde een schriftelijk bewijs daarvan van het te
vertegenwoordigen lid aan het bestuur, voorafgaand aan de stemming.
4. Een lid is te allen tijde bevoegd de aanwijzing van een vertegenwoordiger te wijzigen.
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Voorzitterschap – Notulen
Artikel 15
1. De bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen worden, tenzij de situatie zich voordoet als
omschreven in artikel 13 lid 4, laatste zin, geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn
plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere
bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het
voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een andere door de voorzitter
daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal
van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter
kennis van de leden gebracht.

Besluitvorming van de algemene vergadering
Artikel 16
1. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is
bindend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een
niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering
of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voorzover deze statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene
vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft
een tweede stemming plaats. Heeft niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden
herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij
tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde stemmingen (waarbij niet is
begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande
stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het
geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt,
op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is
gekozen.

Akte-oprichting Brabantse Carnavalsfederatie • 2009B2395RW • versie d.d. 8-1-2009

9

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het
verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht
of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij
ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde
hoofdelijke stemming verlangt.
8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in een vergadering bijeen, heeft, mits
met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene
vergadering. Een dergelijk besluit dient schriftelijk vastgelegd en bij de notulen bewaard te worden.
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige
besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onder
werpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping
plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent
het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in
acht genomen.

Bijeenroepen algemene vergadering
Artikel 17
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt
schriftelijk aan de correspondentieadressen van de leden volgens het register bedoeld in artikel 5, lid 2.
De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste tweeëntwintig (22) dagen.

Huishoudelijk reglement
Artikel 18
1. De algemene vergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen, ter (nadere) regeling van
alles wat nadere regeling behoeft.
2. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht
bevat, noch met de statuten.

Statutenwijziging
Artikel 19
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een
algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de
statuten zal worden voorgesteld.
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2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging
woordelijk is opgenomen, tegelijk met de oproeping aan de lid laten toekomen.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
Tot het doen verlijden en tekenen van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbinding
Artikel 20
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in
de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.
3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan de leden die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid
waren. Ieder van hen ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een
andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
4. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaars
bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar de
vereniging is ingeschreven.

Soltbepalingen
Artikel 21
In alle gevallen waarin deze statuten of het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

Eerste bestuur
Ten slotte verklaren de verschenen personen dat het eerste bestuur van de vereniging bestaat uit drie
leden. Voor de eerste maal worden tot bestuurders benoemd:
1. Robert Hubertus Antonius van de Laar, voornoemd, als voorzitter;
2. Johannes Heinrich Theodorus van Orsouw, wonende te 5346 JE Oss, Litherweg 64,
geboren te Oss op twaalf april negentienhonderd zevenenvijftig, zich legitimerend met paspoort met
nummer: NYK30FD00, als secretaris;
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3. Adrianus Petrus Wilhelmus van der Meijs, wonende te 5049 AH Tilburg, Bizetplantsoen 3,
geboren te Goirle op tien april negentienhonderd eenenzeventig, zich legitimerend met rijbewijs met
nummer: 3180062586, als penningmeester, die deze benoeming hierbij door medeondertekening van
deze akte aanvaarden.
Volmacht
Van de volmacht blijkt uit een stuk dat aan deze akte wordt gehecht.
Slot
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. Deze akte is verleden te 's-Hertogenbosch op de
datum vermeld in de aanhef van deze akte. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en
toelichting daarop aan de verschenen personen hebben deze verklaard tijdig voor het verlijden van de
inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing
daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk daarna is deze akte beperkt voorgelezen en door de
verschenen personen en mij, notaris, ondertekend.
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