
STATUTEN

eeduizend vier, verschenen voor mij, mr. Melchior Wallis de -
r:;:!z~,!~p~jgdte Makkum, gemeente Wûnseradiel: ---:-----------------------------

=e=:::::::t::!Ii'~:_=r.lderinaHuizenqa-Broèrsma, wonende te 8822 WB Arum, Van -
Q=::::::::-ç-z"::-e_g 33, geboren te Harlingen op zes juni negentienhonderd vier --

=-=::. ands paspoort nummer ND1575329, afgegeven door de -------
ç:e::::e~== - seradiel op drie en twintig septembertweeduizend twee;---------
c::e~I:3rL~a!ke Hoekstra-van der Ploeg, wonende te 8822 VA Arum, ---------

_ geboren te Arum, gemeente Wonseradeel, op drieëntwintig ---
cc;;;::±e~~--_e tienhonderd vijfenvijftig (23-11-1955), Nederlands paspoort --

:- 3523, afgegeven door de gemeente Wûnseradiel op twee -----
~~:te:. tuizend twee (02-09-2002); ---------------------------------------------
CE.~~f:a:_::nen van der Velde, wonende te 8822 WT Arurn, It String 8 B, ----

seradeel op twee april negentienhonderd drie en veertig, -------
. eitskaart nummer T64074936, afgegeven door de gemeente -
zes en twintig april tweeduizend; --------------------------------------
te dezen handelende als respectievelijk voorzitter, secretaris

n het bestuur van de vereniging: "Vereniging voor •••••.•••.•.•
R, gevestigd te Arum in de gemeente Wûnseradiel, adres -------
22 VA Arum, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
Fabrieken voor Friesland onder nummer 40002517, welke -------
ge het bepaalde in artikel 15, lid 1, harer statuten, laatstelijk ----
e op twee april negentienhonderd tachtig verleden voor Allex --

estijds notaris te Makkum, tezamen rechtsgeldig -------------------
~na:r:r:f.Çs~ --------------------------------------------------------------------------------

;: .c aarden: ----------------------------.------------------------------------------
,--=.!c--~-....- - adering van voornoemde vereniging, gehouden te Arum op vier

-- - eeduizend vier, werd het besluit genomen om de huidige statuten
"""""=--=; : te wijzigen in de hierna te vermelden statuten, welke statuten zij --

=;,. c:;;:....,;, ••••-. ·..-:-e vast te leggen. ---------------------------------------------------------------
genomen overeenkomstig het in de wet en het in de huidige -----

sz.....:::::. tE;p:-~=::..--------------------.--------------------------------------------------------------
E'1O::-::::'::::S:~ldeblijkt ondermeer uit een aan deze akte gehecht en door de ---

YO:3.~E;~(;:!:J':::;':;-~::rEc:arisgewaarmerkt verslag van voormelde vergadering. --------------
~·,..,~--''"':=--•.,.ne vergadering vastgestelde statuten van de vereniging luiden ---

- --------------.------------------------------------------------------------------------.:....:...:...---=:...........;=-==
~~-------------------------------------------------------------------------------------------------------

agt de naam: "Vereniging voor Dorpsbelang Arum". ---------------
e Arum in de gemeente Wûnseradiel.-----------------------------------

~~--=o'----------------------------------------------------------------------------------------------------



;:; icht in het jaar negentienhonderd zes en veertig en -------------
aa Ide tijd. ----------------------..,--------------------------------------------

,~====~,----------------------------------------------------------------------------------------------------
,Je:-z;;:;::i;f1-;_ eeft ten doel de plaatselijke belangen van Arum en de tot dat -

l:E:a:-,n ~omgeving zowel in sociaal, creatief, cultureel als materieel ----
q;::;;::c::fî:= eren, zulks in de ruimste zin van het woord. -----------------------

cht dit doel te bereiken door:-------------------------------------------
tE:~~-.a-rti·gen van de algemene belangen van de inwoners van Arum ---

at dorp behoren de 0mgeving; ------------------------------------------
tE:~.3':~_artï·genvan de belangen op het gebied van volkshuisvesting, -----

imtelijke ordening, sport en recreatie; --------------------------------
•...•.....,~•.•iseren of doen plaatsvinden van activiteiten; -------------------------

.- en van bestaande of nog op te richten plaatselijke -----------------
-- _ gen, stichtingen en andere organisaties; -------:-----------------------

- - ~.e werken met andere personen, organisaties en lichamen in ----
ie de belangen van de vereniging en haar leden raken;----------

-- .5 ·ge wettelijke middelen welke daartoe bevorderlijk kunnen zijn. --
====~-- ----------~----------------------------------------------------------------------------------------

ent uitsluitend gewone leden, hierna aangeduid met: leden. ----
urlijke personen die de achttien jarige leeftijd hebben bereikt, --

i:5::;:::::r:;,::_;-"""e het doel van de vereniging, woonachtig zijn te Arum of haar ---
_5 inq, zich als lid bij het bestuur van de vereniging hebben ----------

=:::-1"0="""':;- - ~ als zodanig zijn toegelaten. -----------------------------------------------
·'="'~:;-'=~~'nen kunnen geen lid zijn van de vereniging. -----------------------------

--::-- _1[)~AAlr~c;~AF' ---------------------------------------------------------------

2.

:cz:scha p eindigt: ---------------------------------------------------------------------
e dood van het lid; --------------------------------------------------------------

zegging door het lid; ----------------------------------------------------------
zegg ing door de veren iging; ------------------------------------------------
tzetting. --------------------------------------------------------------------------

an het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen ---
een verenigingsjaar; mits schriftelijk en met inachtneming van --

,=....l.;.;.~--":~:!:l•.•...•.Igstermijn van ten minste vier weken. -------------------------------------
zegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap -----

""- einde van het eerstvolgende verenigingsjaar. ----------------------------
onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging --

=

------------------------------------------------------------------------------------
van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het ----------------

a schap te laten voortduren; ---------------------------------------------------
e een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden ---

perkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is -



of medegedeeld, tenzij het betreft een wijziging van de ---------
.::> echten en verplichtingen; ------------------------------------------------

F-T..-.'"'="" _~ maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting
- - - e eniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. ----------------------

Gt:==g;o; et lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts ----
çes:::e:Ë-- ~ en het einde van een verenigingsjaar. ---------------------------------

et lidmaatschap door de vereniging kan geschieden ------------
~:::E~-------------------------------------------------------------------------------------------

eeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij deè=~-esteld te voldoen; -------,.---------------------------------------------------
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, zoals --------

••.••..•-·.:.--!:""r in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse -
'et of niet tijdig wordt betaald; -------------------------------------------
'js van de vereniging niet gevergd kan worden het ---------------

Iir--==:-<:!r-hapvan het lid te laten voortd uren. -------------------------------------
eschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van

12::::q;;z:~;;';""'gs ermijn van ten minste vier weken. -------------------------------------
b:2Ji?::;- - zegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap -----

e van het .eerstvolgende verenigingsjaar. ----------------------------
iddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging --

van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het --
an het lid te laten voortduren. --------------------------------------------
et lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een
de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging ---------
ereniging op onredelijke wijze benadeelt. -----------------------------

tJ):a::z:::=-;:~geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste
_.=~,•.•it, met opgave van redenen in kennis stelt. -----------------------------

• =- e is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de --------------
t:.=:~5Ç€ an de ontzetting door het bestuur in beroep te gaan bij de -------

aderlng. ------------------------------------------------------------------------
e beroepstermijn eh hangende het beroep is het lid geschorst. ----
roep ongegrond wordt verklaard en de agenda van de --------------
ergadering geen andere punten bevatte dan de opening, de ------

len van de vorige vergadering, de behandeling van het beroep,
- e rondvraag en de sluiting, komen de kosten van het bijeenroepen

=_ e van deze vergadering voor rekening van het betrokken lid dat --
f::er-Er- egaan, tenzij de algemene vergadering anders besluit. -------------

e lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft ----
de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd. ---
an een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of ---
de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, --
r een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6) -

,==-.- ="""' -_._----------------------------------------------------------------------------------
orsing is beroep mogelijk bij de algemene vergadering. -------------

. epaalde aangaande "beroep" is van overeenkomstige toepassing.



~~---=~~,-----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------,--------------------------------------------------------------------';=~~, '",-", e ve reniging don ate urs. ----------------------------------------

ij e personen of rechtspersonen, die de vereniging -------
Q:.:::ie::'::E::i::::-- aa ijkse bijdrage, waarvan de minimale omvang door de --

- ==::e' g wordt vastgesteld. ------------------------------------------------
Cèl::;:::~:sr geen rechten. -----------------------------------------------------------

~~~~~~~~~~F' -------------------------------------------------------------------------
-------------------,-------------------------------------------------------------------------

an te allen tijde, zowel door de donateur als door de ------
zegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse ----
pende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.---

s de vereniging geschiedt door het bestuur. ---------------------
..!.:::::====~~~...!.!..::!::::~S~T...!::E~R-------------------'-----------------------------------------------------
~~~-------------------------------------------------------------------------
Î_ omtrent de toelating van leden en donateurs. ------------------

an de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. --
een register waarin de namen en adressen van alle leden --

opg enome n.---------------------------------------------------------------
~.et!i::c:~~~.ap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door ------

en verkregen. -------------------------------------------------------------.'---'·~IIc;~TI~C3E:~ _
-----------------------------------------------------------------------------------------LtI~::"-;:: et overigens bij de wet of deze statuten bepaalde, hebben de

~ m van de door het bestuur aan te wijzen faciliteiten en/of ------
.:r--=-,.-",."..--::::,... an de vereniging gebruik te maken. -----------------------------------

plaats overeenkomstig de beslaande of nog op te maken -----
esluitenen/of gebruiken en onder de eventuele voorwaarden --

estuur daartoe zijn of zullen worden vastgesteld. ---------------------
~ licht: ---------------------------------------------------------~------------------

en en de reglementen van de vereniging alsmede de besluiten -
rganen van de vereniging na te leven; ----------------------------------
gen van de vereniging niet te schaden;---------------------------------

e 'ge verplichtingen te aanvaarden en na te komen, welke uit het -
- ~- - .~cha p voortv1oe ien. ------------------------------------------------------------

~------------------------------------------------------------------------------------====----=-===....:.
~~::l.'--------------------------------------------------------------------------------------

elen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de -
e onateurs, entreegelden, erfstellingen, legaten, schenkingen en --

sten. ------------------------------------------------------------------------------
: e de donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse -----

ijdrage, die door de algemene vergadering zal worden --------------
2.

2S::;5S~-10 --------------------------------------------------------------------------------------
daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende -----
alen.---------------------------------------------------------------------------------



=

:E.::e~:::t:;'"~':E'::Gé3Jtop welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de ----------
~:::::::E1=~::;;.- inqen moet zijn veldaan. ----------------------------------------------

e 'ng van de gelden vallende kosten komen voor rekening ----
lid. De invordering van gelden met buitengewone middelen,
omst van een incassobureau of deurwaarder, geschiedt ----~~~~~'=~=-~besluit. --------------------------------------------------------------------

- oegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke -----------
e verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. -----

orden vastgesteld door het bestuur. -------------------------------
en slechts worden aanvaard onder het voorrecht van ----------
g. ------------------------~----------------------------------------------------

~~~--------------------------------------------------------------------------------------------------
~~:.----------------------------------------------------------------------------------------------------

l:;etÖ:5:::r::i~.;;s~at uit tenminste vijf natuurlijke personen van achttien jaar of
~ e algemene vergadering worden benoemd.------------------------

f:e::n:=";"'~- eschiedt uit de leden. -----------------------------.------------------------
rgadering stelt, met inachtneming van voormeld minimum, het

tt===:.. 22::':'2- - tuursleden vast. ------------------------------------------------------------
~ an bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende ----------

ehoudens het bepaalde in lid 4. -----------------------------------------
. e van zulk een voordra~ht zijn bevoegd zowel het bestuur als -

~:Ju:~::------------------------------------------------------------------------------------------
}E,'iiO:ti, 2::. --- an het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering -----

CE~2S~ --------------------------------------------------------------------------------
1::'=,.-, "~_·-=·,,,"nt door tien of meer leden moet acht en veertig uren vóór de -----

e vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.-------
racht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met

e::::ii:S== - .~ derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de -
~==r:=:::F-- ~ adering. ------------------------------------------------------------------------
~'l._="-'",..-l"..~,..,~chtopgemaakt, of besluit de algemene vergadering --------------
~:::::=dt:::rïS~jg·het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend

emen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus. -----------
~ dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit --

~~'~~n.t en.--------------------------------------------------------------------------------
oet bij zijn samenstelling er rekening mee houden dat daarin ----

Ii=,:'-"""""::chouwelijke richtingen van de plaatselijke bevolking in ------------
=- - z, veel mogelijk zijn vertegenwoordigd. ------------------------------------

te5:ë..:=:..-ce vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. ------------------------
lIig bestuur blijft bestuursbevoegd, ook indien het aantal -----------

e beneden vijf is gedaald. ----------------------------------------------------
SU DMAA TSCHAP - SCHORS ING-----------------------------------------

~~::----------------'-----------------------------------------------------------------------------------_=_ ....rslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te ----
der opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden --
geschorst. ------------------------------------------------------------------------



'e niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit -
'gt door het verloop van die termijn. ----------------------------------

een bestuurslid als lid van de vereniging houdt tevens in de ---
.tuursIid. -------------------------------------------------------------------

Ja~~~t::;ec- enminste één bestuurslid af volgens een door het bestuur op -
oe vanaftred ing. ------------------------------------------------------------

~ a:::::::::,=-··:e·s erstond herkiesbaar, mits de aaneengesloten zittingsperiode
jaa r bed raagt. ---------------------------------------------------------------
entijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van --

aats van zijn voorganger in, tenzij de algemene vergadering --

estuurslid, die niet terstond wordt herkozen of niet kan ------
en, is de eerste twee jaar niet opnieuw verkiesbaar.--------------

aatschap eindigt voorts: ------------------------------------------------
- anken door het bestuurslid, mits dit schriftelijk gebeurt en met -

;'O"""'·-•.•.•e ing van een termijn van tenminste drie maanden (tenzij dit ---
~~- '" elijkerwijs niet gevergd kan worden); -------------------------------

e" eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; ---------------
-::.- erstrijken van een aaneengesloten zittingsperiode van acht jaar,

niet met inbegrip van een directe herbenoeming. ---------------
wordt in dit artikel verstaan de periode tussen twee -------------

e jaarvergaderingen. -"------------------------------------------------------
lES - BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR --------------------

&.:..~:------------------------------------------------------------------------------------
1st uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een -----------

p=:c;;:::iI;:-~:esl·er aan.--------------------------------------------------------------------------
, el hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen.---------------

n bovendien uit zijn midden een of meer leden aanwijzen voor -
. oefening van een andere taak/functie. -------------------------------

a hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de
ent de uitslag van een stemming en de inhoud van een ----------

[res:::t:=:s;':Es\Jit' , voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd -
es Iisse nd. ----------------------------------------------------------------------

a delde in elke bestuursvergadering worden notulen opgemaakt -
etaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen --------

~~~~~ ------------------------------------------------------------------------------------------
orden in dezelfde vergadering of in de eerstvolgende -----------

oor het bestuur vastgesteld en ten blijke daarvan door de --------
de secretaris van die vergadering ondertekend. -----------------------

=.~.J.II slid heeft in het bestuur één stem.----------------------------------------
-- - volmacht is niet mogelijk. ---------------------------------------------------

-' e statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten ----
ur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte -----

- en de van stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem. -------



6.

jA
nnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de
oor het bestuur worden gegeven. -------------------------------------

".'=:••_-_ e gaderingen worden gehouden te Arum of naaste omgeving als
...."...~=,..,'n>r1 door de voorzitter is bepaald. ------------------------------------------

WC(::c=:;-,~ epaalt wanneer een bestuursvergadering wordt gehouden.-------
eze bijeen te roepen op verzoek van tenminste twee andere --

:: . -----------------------------------------------------------------------------------
-~ s elt de agenda vast. Hij is verplicht een bepaald onderwerp op --
~;e laatsen op verzoek van tenminste twee andere bestuursleden. -

V-:lcr.===~ eeft de bevoegdheid de beraadslagingen over een aan de orde
te sluiten, tenzij het bestuur anders besluit.-------------------------

~~::---------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

e beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het -
e ve ren iging. ------------------------------:------------------------------------
bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen -

e doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden -
-----------------------------------------------------------------------------------------

o ing, taak en bevoegdheden van deze commissies worden bij ----
te:~:!:i'SJèS;Iuit· of afzonderlijk bestuursreglement vastgesteld.----------------------
iT':::L~r:s:.'" éé lid van het bestuur maakt deel uit van ieder in te stellen ---------
---~~,~- ----------------------------------------------------------------------------------------

e ing, taak en bevoegdheden van de commissies worden bekend
e algeme ne ledenve rgadering.---------------------------------------------

3. . • mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd
het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, -------------

P':'-:'-=='--_'" of bezwaren van registergoederen, het sluiten van ------------------
en waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk -----------------

e aar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot ----------
te Jing voor een schuld van een ander verbindt. ---------------------------

- -- e en van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep ----
:;- - - aan. ------,---------------------------------------------------------------------------

.elde goedkeuring kan de vereniging terzake van deze -------------
elingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd. --------------------

-"="'_,_~.eden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. ------------
el recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun

aakte kosten. ----------------------------------------------------------------------
5. der is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke ------

n de hem opgedragen taak. --------------------------------------------------
~[)I(3I~(3--------------------------------------------------------------------------~~~==~~~~~~

öffi:~~--------------------------------------------------------------------------------------
:e::ï::..•.lr ve rteg enwoord igt de ve renig ing. --------------------------------------------

:; --:. e woordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk ---
e bestuursleden, onder wie in elk geval of de voorzitter of de ---------
of de penningmeester. -----------------------------------------------------------



volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan
e vereniging binnen de grenzen van die volmacht te ---------------
·gen. ----------------------------------------------------------------------------

- EKENING EN VERANTWOORDING------------------------------------
~~..;.----'-------------------------------------------------------------------------------

5'iB:?:ii~lQsjaar, tevens het boekjaar, is gelijk aan het kalenderjaar.----------
erplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van -
e de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die -----

"'-'"-"""'~=-::'- . deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te
aartoe behorende boeken, bescheiden en andere -----------------

,-:;=--:;=;o:.-,,,,,-""!:>nersop zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten --
~:;:B:::'-';::igen van de vereniging kunnen worden gekend. -----------------------

engt op een algemene vergadering binnen zes maanden na -----
-- -e erenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door --

ergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de ---
ove r het gevoe rde beleid. --------------------------------~-----------------

e bestuur een balans en een staat van baten en lasten met -------
goedkeuring aan de algemene vergadering over. --------------------

e staat van baten en lasten met toelichting worden ----------------
oor alle bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of ----
an wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt.-

.-Y-~Int de getrouwheid van de stukken in het vorige lid aan de ----------
iet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als -
. el 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de ------
envergadering jaarlijks uit de leden een commissie bestaande uit

ee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. -----
-e onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en -
e algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.----------

derzoek van de rekening en verantwoording bijzondere -----------
ige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een

oe n bijsta an. ------------'--------------------------------------------------------
::::'!'~""2~__:::Is verplicht aan de commissie alle door haar gevraagde -------------

e verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen --
e ,bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging -----

ing beschikbaar te stellen. --------------------------------------------------
e commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering -----

oepen, doch slechts door de benoeming van een andere ------------
,~~-~ e.----------------------------------------------------------------------------------------_=~--..,..JJ is bevoegd een begroting voor het komende danwel lopende jaar

- ~ en en ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene ---------------

6.

8. .... is verplicht de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers --
e leden 2, 3 en 7 van dit artikel, gedurende zeven jaren te ----------

,-~,',~.-~ ------------------------------------------------------------------------------------------
-= -=- -= =- GAD ERIN G -----------------------------------------------------------------------



~~_:---------------------------------------------------------------------------------
e vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe,

et of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.--------------
~~~,=2- . zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een --
~~::e:E:\I~=-,,-;::;<aidering- de jaarvergadering - gehouden. -----------------------------

=-"""-=-"''''ering komen onder meer aan de orde: -------------------------------
~J--- - lag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 16 --

untantsverklaring of het verslag van de aldaar bedoelde -----
=:r::::r::iss~. alsmede de eventuele begroting; ------------------------------------

'=-='-~Iele) benoeming van de in artikel 16 bedoelde commissie; ------
--~ in eventuele vacatures; ------------------------------------------------
____ c.I. ",_o,==-:: van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping -

-:: e gadering .--------------------------------------------------------------------
k:E::=ë~__+e e verqaderlnqen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit
w.e:~~ I: __~I .---------------------------------------------------------.-,.-------------------

uur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal
d is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen
ijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn --

1iE::!::== 1"2"--:;;=an vier weken na indiening van het verzoek. -----------------------
1ttfs:":3::;- -::- erzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, ----

srz ekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping ------
a.:=:=:d -.,,-;....,artikel 21 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar -

- evestigd is veel gelezen dagblad.---------------------------------------
:El~=:=':~ unnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de ----

ergadering en met het opstellen van de notulen. -------------------
de door het bestuur uit te schrijven algemene vergaderingen -

e bestuur vastgesteld, met inachtneming van hetgeen in dit -----
d. -------------------------------------------------------------------------------
erzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is

t:CJ:.e:c::':::c-';gen van één/tiende gedeelte der stemmen, is het bestuur ---------
pgegeven punt op de agenda te plaatsen, mits zodanig verzoek

-=è:cr:=~::"""',Qen tenminste één en twintig dagen vóór de algemene -------------
edaq van ontvangst en van de vergadering niet meegerekend. -

~ .oek om een punt op de agenda te plaatsen, niet ontvangen ----
r bepaalde dag, dan kan het bestuur besluiten het alsnog op --

:: =-- - -e plaatse n. ------------------------------------------------------------------------
doet daarvan zo mogelijk onverwijld schriftelijk mededeling aan -

;::

------------------------------------------------------------------------------------------
anige mededeling plaats gevonden dan kan de algemene ------

esluiten het opgegeven punt niet in behandeling te nemen.--------
egeven punt niet in behandeling wordt genomen zal het punt ---

a van de eerstvolgende vergadering moeten worden geplaatst. ---
an het hiervoor in lid 6a bepaalde moet een voorstel tot ------------

~~;,-.~ •.-,-zj·gingworden ontvangen tenminste dertig voor de algemene --------
• de dag van ontvangst en van de vergadering niet meegerekend. -
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6b bepaalde is in dat geval niet van toepassing. ----------------
licht alle vereiste rnaatreqelen te treffen. -------------------------
aderingen worden gehouden te Arum of naaste omgeving --

--=-.". . .;;0...::. ~ ,..",..,.....,,::-,"'\m. g is bepaald. --------------------------------------------------------------
~~~~~~~~~C;~~~,- -----------------------------------------------------------------------~~~~~~~~~g~e~~~-~~-~~;~-~~~~i;;~-~~-bt;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ie niet geschorst zijn; ----------------------------------------------------
--'i'=~="- ie daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering --

igd. ---------------------------------------~---------------------------------
heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot -------

. ehandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.-------
ereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.-------------------
acht is niet mogelijk. ----------------------------------------------------

~~~~~~~ __- ~~()~,-LJ~L~E:~~------------------------·-----------·--~------------------------
~~~---------------'-----------------------------------------------------------------------------

ergaderingen worden, tenzij de situatie zich voordoet als --------
artikel 17 lid 4, laatste zin, geleid door de voorzitter van de -----

1IE:::::;;;rJ;: - - plaatsverva nger.----------------------------------------------------------
rzitter en zijn plaatsvervanqer, dan treedt één der andere ----

!::I=c::r::'S:,:;---- oor het bestuur aan te wijzen als voorzitter op.---------------------
eze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de -

,,,__.~~""-"..LI _ aarin zelve. ---------------------------------------------------------------------
i(:::JtE;:1I~=--.a!1ldeldein elke vergadering worden door de secretaris of een ----

oorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt.--------
orden in dezelfde vergadering of in de eerstvolgende ------------
r de algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan -

~·"'7irier en de secretaris van die vergadering ondertekend.-------------
VA~ DE:AL GE:ME:~ E:VE:RGAD E:RI~G --------------------------------

~~=-----------------------------------------------------------------------------------
ene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent
een stemming is beslissend. ----------------------------------------------
voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd --

niet schriftelijk vastgelegd voorstel. -------------------------------------
.=--,-",. nmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld --

::; istheld daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, --
-=::::O:=-::-- _'" eerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke ----------
~=r::i_ç- 'e hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde --------

, verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de ----------------
i2:::-":;:;;:;;:: ..gen va n de oors pro nkei ijke ste mm ing. -------------------------------------

e statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten ----
- ::= ~ e ene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de ---

- ~ -e stemmen. ------------------------------------------------------------------------
- - ::.- -- s emmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. --------------
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tussen meer dan twee personen door niemand een --------
eid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee ------------

rootste aantal stemmen kregen, zo nodig na -------------------

= sis men over zaken is het voorstel verworpen.---------------------
E===:J;~= eschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke --

acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming
~-=--:::-. t;;;;.••-~.=_ e stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. --
EE::t..:=:::r::±:- - acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde ------------

. g verlangt. --------------------------------------------------------------
&i:::::=:~:;3:::::Ei alsmede onduidelijk uitgebrachte stemmen, worden -----------
::=::::=::=:::v;;:; - - e te zijn uitgebracht. ----------------------------------------------------

esluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in een -------------
::.e ,heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, ------

:::E:~::E.i:':::.=- s een besluit van de algemene vergadering. ----.-----------------
emene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige
genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de
derwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of --

al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de
'jze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het ---------
en van vergaderingen of een daarmee verband houdende --

acht genomen. ------------------------------------------------------------
GEM ENE VE RGAD ERIN G ----------------------------------------------=

~~:---------------------------------------------------------------------------------------------------
e gaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. ----------
eschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het

c:=;~~be.:.:::::ekfin artikel 8. ------------------------------------------------------------------
r de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen, de dag van de

de vergadering niet meegerekend. ----------------------------------
worden de te behandelen onderwerpen vermeld, ----------------

et bepaalde in artikel 22. --------------------------------------------------
!:::....-~=.:.._._::~~~'~'~~G -----~-------------------------------------------------------------------------
~~~----------------------------------------------------------------------------------

1C:::ES:::::---=:5.., an de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan -
it van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met -
dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. ----

r de oproeping bedraagt in dat geval tenminste veertien dagen,
e oproeping en van de vergadering niet meegerekend. --------------

roepinq tot de algemene vergadering ter behandeling van een -----
atutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen -----

adering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen ---
rdelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de ---

- - - - ':'- !Zage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt
~" .•..-..-......-, ------------------------------------------------------------------------------------
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- ce statuten kan door de algemene vergadering slechts --------

JiiC::::=:= '::SC;;:'- ""'et een meerderheid van tenminste twee/derde van het ------
~~ ~~::;:::~e ste mme n. ---------------------------------------------------------------

" gtreedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële ---

=
en van deze akte Js ieder bestuurslid bevoegd. ----------------

zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van --------
- e een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals ----
:" g luiden, neer te leggen bij de Kamer van Koophandel en --,",._~~:==-:.z.=:e vereniging in het handelsregister staat ingeschreven.--------

~~~~~ -------------------------------------------------------------------------------------------
~~;;;;~----------------------------------------------------------------------------
L worden ontbonden door een besluit van de algemene -------

~~~~-------------------------------------------------------------------------------------
e leden 1 en 2 van het voorgaande artikel is van ---------------

~===~o::~:" .;_.e oe passi ng. ----------------------------------------------------------------
de vereniging kan door de algemene vergadering slechts --

met een meerderheid van tenminste twee/derde van het ------
e stemmen, in een vergadering waarin tenminste --------------

e leden aanwezig is. -----------------------------------------------------
e van de leden aanwezig, dan wordt binnen twee weken ------

e vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan ---
iet later dan vijf weken na de eerste vergadering, waarin over -

tbinding, zoals dat in de eerste vergadering aan de orde is --
:-- t het aantal aanwezige leden, kan worden besloten, mits ----

'::e~===;::::J;~'-:erheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte ------------
~:::::~-----------------------------------------------------------------------------------------

ergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de ----
s voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in ------------------

::=.:!:rE::;;è"~~"n g met het doel van de vereniging. -------------------------------------
r=-",-:·,..-T.=,_ -:_ ene vergadering bij het besluit tot ontbinding anders beslist, ---
g:S:::::.=::- ~- ereffening door het bestuur. -----------------------------------------------

'. " g blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot --------------
ioE!:;E====,ç_ haar verrnoqennodlq is.--------------------------------------------------
G:::±:r::=::d-~=- e vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel --------

- - sracht. ----------------------------------------------------------------------------
aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar_= oegevoegd de woorden "in liquidatie". ---------------------------------

_ houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan -
~:. ereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn.---------------------

- - :-aar(s) doet(n) van de beëindiging opgaaf aan de Kamer van --------_ - _= en Fabrieken waar de vereniging in het handelsregister staat ------

;:
~ ------------------------------------------------------------------------------------
en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden -------

urende zeven jaren na afloop van de vereffening. ---------------------
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Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen. ----

REGLEMENTE N ---------------------------------------------------------------------------------------
Arti kei 24-----------------.----------:..----------------------------------------------------------------------
1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen, waaronder begrepen

een huishoudelijk reglement, 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. ------------------------------------------------------------------------------

DO RPS HUIS ----------------------------------------------------------.------------------,.---------------
Artikel 25--------------------------------------------------------------------------------------------------
Indien de vereniging de beschikking krijgt over een dorpshuis (gemeenschapshuis),
hetzij als eigenaar, hetzij als huurder/gebruiker, zijn de volgende bepalingen van ----
kracht: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De vereniging waarborgt blijvend het recht van alle andere te Arum gevestigde

verenigingen, instellingen en dergelijke op het gebruik van het gebouw, zulks -
met inachtneming van de beschikbare ruimte, naar evenredigheid van hun ----
redelijke behoefte en tegen nader bij reglement of besluit vast te stellen --------
verg oedingen. ------------------------------------------------------------------------------------

2. Onder verenigingen, instellingen en dergelijke worden verstaan -------------------
rechtspersoonlijkheid bezittende en niet rechtspersoonlijkheid bezittende -------
organisatie en groepen die op enig terrein van het doel van de vereniging ------
werkzaam zijn of daarmee niet in strijd zijn. ----------------------------------------------

3. De dagelijkse leiding is in het handen van een door het bestuur te benoemen -
dorps huiscomm iss ie. ,---------------------------------------------------------------------------

4. Voor het beheer wordt een reglement vastgesteld. -------------------------------------
SLO TBEPAL INGEN -----------------------------------------------------------------------------------
Artikel 26--------------------------------------------------------------------------------------------------
De vereniging en haar organen moeten zich als zodanig jegens elkaar gedragen, ---
naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd. --------------------------
SLO TV ERKLAR INGEN ----------------------------------.:--------------------------------------------
Rangschikking artikel 24 lid 4 Successiewet. ----------------------------------------------------
De Belastingdienst te Den Bosch heeft blijkens een aan deze akte gehechte brief ---
van zeven en twintig mei tweeduizend vier meegedeeld dat de onderhavige -----------
wijziging van de statuten geen gevolgen heeft voor de rangschikking van de ----------
vereniging als een instelling als bedoeld in artikel 24 lid 4 van de Successiewet ------
1956.---------------------------------------------- _
Gel egen heid ---------------------------------------------------------------------------------------------
De comparanten/partijen zijn tijdig tevoren in de gelegenheid geweest om van de ---
woordelijke inhoud van deze akte kennis te nemen. -------------------------------------------
Iden tite it ---------------------------------------------------------------------------------------------------
De identiteit van de comparanten is of werd door mij, notaris, vastgesteld aan de ----
hand van de daartoe bestemde documenten. ---------------------------------------------------
WAARVAN AKTE is verleden te Makkum, gemeente Wûnseradiel, op de datum als-
in het hoofd van deze akte vermeld. ---------------------------------------------------------------
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zijn mij, notaris, bekend. --------------------------------------------------------

ave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop aan de
r mij, notaris, mede met het oog op mogelijke gevolgen, hebben ---

dezs- =--_. erklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen,
':;:'s emmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. -----

eze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten -,.
e onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend om dertien uur ---

en. -----------------------------------------------------------------------------------
-BROERSMA, A. HOEKSTRA-VAN DER PLOEG, H. VAN DER -------

LIS DE VRIES. --------------------------------------------------------------------
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

/~~


