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Geachte mevrouw Pette, 

Bij akte op 11 juni 2010 voor mij verleden is opgericht: Regionale Programmaraad 
Noord-Holland, gevestigd te Haarlemmermeer. 

In verband hiermee zend ik u hierbij een notarieel afschrift van de akte van oprichting, 
alsmede mijn declaratie. 

Met vriendelijke groet, 

Bankrelaties: 
Rabobank 11 36 06 699 
ABN/AMRO 4 4 5 1 13 251 
SNSBank 91 2 0 8 3 859 
Postbank 5 0 5 5 9 1 2 
Alle rekeningen staan t.n.v. 
Mr. W. H. M. van Hagen 
inzake derdengelden 

tevens N.M.I.-Mediator, 
lid van de Vereniging van 
Mediators in het Notariaat 
Lid van de vereniging van 
Estate Planners in het Notariaat 
(EPN). 
Lid van de vereniging voor 
Agrarisch Specialisten in het 
Notariaat (VASN) 

Not ^riskantT? or 

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende 
geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Op 
de aansprakelijkheid z i jn van toepassing de algemene voorwaarden, gede
poneerd bi j de Kamer van Koophandel en de griff ies van de Rechtbanken en 
op verzoek kosteloos verkrijgbaar bi j de notaris en bi j de K . N . B . 
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Heden, elf juni tweeduizend tien, verschenen voor mij, meester Wilhelmus 
Hendrikus Maria van Hagen, notaris, gevestigd te Eibergen, gemeente 
Berkeiland: 
1. mevrouw Geertrui Elisabeth Johanna de Jong, geboren te Groningen 

op v i j f juni negentienhonderd v i j f en veertig, zich legitimerende met 
rijbewijs nummer 4626136203, afgegeven te Den Helder op zes februari 
tweeduizend acht, wonende 1781 KV Den Helder, Oostslootstraat 62A, 
thans ongehuwd en niet geregistreerd als partner; 

2. de heer mr.Taco van Bennekom, geboren te Doetinchem op v i j f jul i ne
gentienhonderd drie en tachtig, werkzaam ten kantore van genoemde no
taris van Hagen, kantooradres: Grotestraat 51,7151 BB Eibergen, 

ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 
A. de heer Johannes Cornelis Boergonje, geboren te Uitgeest op zes 

juli negentienhonderd negen en veertig, zich legitimerende met 
identiteitskaart nummer IV4B45R22, afgegeven te Uitgeest op zeven 
en twintig maart tweeduizend acht, wonende 1911 TA Uitgeest, 
Kooglaan 15, gehuwd met mevrouw Anna Cornelia Maria Visser; en 

B. de heer Samuel de Leeuw, geboren te Amsterdam op v i j f november 
negentienhonderd een en veertig, zich legitimerende met paspoort 
nummer NPLPR8R97, afgegeven te Haarlemmermeer op zestien 
oktober tweeduizend acht, wonende 2132 NZ Hoofddorp, gemeente 
Haarlemmermeer, De Fruittuinen 41, gehuwd met mevrouw Marja 
Smit, 

van de volmachten blijkt uit twee verklaringen die aan deze akte zijn gehecht. 
INLEIDING 
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden een vereniging op te 
richten, waarvoor de navolgende statuten gelden. 
STATUTEN 
Definities 
Artikel 1 
In deze statuten wordt verstaan onder: 
Abonnee: een aangeslotene op het omroepnetwerk in het verspreidingsgebied 
van het omroepnetwerk; 
Omroepnetwerk: een omroepnetwerk als bedoeld in artikel 1.1 van de Media
wet 
2008; 
Aanbieder van het omroepnetwerk: natuurlijke of rechtspersoon die uitzend-
capaciteit 
door middel van een omroepnetwerk in het verspreidingsgebied ter 
beschikking stelt; 
Verspreidingsgebied: het gebied omvattende het grondgebied van de volgen
de gemeenten: Bloemendaal, Haarlemmerliede, Haarlemmermeer, 
Heemstede, Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Zandvoort, Bergen, Ha
renkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Castricum, Schermer, 
Den Helder, Wieringen, Wieringermeer, Schagen, Anna Paulowna, Zijpe, — 

2009H5823 



A K T E VAN OPRICHTING HOUDENDE STATUTEN VAN E E N 2 
VERENIGING 

Andijk, Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Niedorp, 
Opmeer, Stede Broec, Wervershoof, Beemster, Graft-de Rijp, Waterland, 
Wormerland en Zeevang; 
Subregio: een groep van gemeenten die samen één of meer leden in de Pro
grammaraad kunnen benoemen; 
Programma: een radio en/of televisieprogramma als bedoeld in artikel 1.1.— 
van de Mediawet 2008; 
Basispakket: het pakket vrij-toegankelijke programma's als bedoeld in artikel 
6.13 lid 1 Mediawet 2008; 
standaardpakket: het pakket programma's dat bovenop het basispakket wordt 
verspreid onder alle abonnees gelijktijdig en onverkort tegen een gelijk tarief 
(dat niet gelijk hoeft te zijn aan het tarief voor het basispakket). 
Naam en zetel en regio 
Artikel 2 
1. De vereniging draagt de naam: Regionale Programmaraad Noord-

Holland. 
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Haarlemmermeer. 
3. Het verspreidingsgebied van de Regionale Programmaraad Noord-

Holland omvat zeven en dertig gemeenten, onderverdeeld in zes subregi
o's, te weten: 
A. subregio Haarlemmermeer en omstreken: Bloemendaal, 

Haarlemmerliede, Haarlemmermeer en Heemstede; 
B. subregio IJmond: Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en 

Zandvoort; 
C. subregio Kennemerland: Bergen, Harenkarspel, Heerhugowaard, — 

Heiloo, Langedijk, Castricum en Schermer; 
D. subregio Noordkop: Den Helder, Wielingen, Wieringermeer, 

Schagen, Anna Paulowna en Zijpe, Niedorp; 
E. subregio West-Friesland: Andijk, Drechterland, Enkhuizen, Hoorn,— 

Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec en 
Wervershoof; 

F. subregio Waterlanden: Beemster, Graft-de Rijp, Waterland, 
Wormerland en Zeevang. 

Doel 
Artikel 3 
1. Het doel van de vereniging is: 

a. het op grond van artikel 6.20 van de Mediawet 2008 uitbrengen van
advies omtrent de samenstelling van het basispakket aan de 
aanbieder of aanbieders van het omroepnetwerk in het 
verspreidingsgebied; 

b. behartiging van belangen van abomiees in het algemeen en in het — 
bijzonder wat betreft de samenstelling van het basispakket / 
standaardpakket en het overige televisie- en radioaanbod; 

c. al hetgeen in de meest ruime zin met het bovenstaande verband hou
den/of daartoe behoort. 
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2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
a. het uitbrengen van (openbare) adviezen inzake de samenstelling van 

het basispakket / standaardpakket (periodiek, maar tenminste één — 
keer per drie jaar); 

b. bij de samenstelling van het advies over het (basis) programmapak
ket dient rekening te worden gehouden met het feit dat het totaal van 
het aan te bieden (basis) programmapakket veelvormig dient te zijn -
en met de overige bepalingen uit de Mediawet 2008; 

c. het uitbrengen van openbare en/of niet openbare adviezen over alle— 
overige onderwerpen die tot verwezenlijking van het gestelde doel — 
kunnen bijdragen, gevraagd en ongevraagd; 

d. de vereniging pleegt zonodig voorafgaand aan het uitbrengen van een 
advies overleg met de aanbieder van het omroepnetwerk. 

Vermogen 
Artikel 4 
Het vermogen van de vereniging wordt gevormd door de (jaarlijkse) bijdrage 
van de aanbieder(s) van het omroepnetwerk / gemeente(n) alsmede door alle -
andere wettelijk verkregen bijdragen. Gelden zullen uitsluitend worden be
steed aan zaken die direct verband houden met- en redelijkerwijs noodzakelijk 
zijn- ter verwezenlijking van het doel. 
Duur 
Artikel 5 
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
2. Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar, 

met dien verstande dat het eerste boekjaar aanvangt bij de oprichting en-
eindigt op eenendertig december van het jaar volgende op het jaar van de 
oprichting. 

Lidmaatschap 
Artikel 6 
1. De vereniging kent minimaal zeven en maximaal vijftien leden. 
2. Leden zijn zij die door de gemeenten van de subregio binnen het ver

spreidingsgebied tezamen daartoe worden benoemd. 
3. Leden dienen in ieder geval te voldoen aan de navolgende eisen: 

a. het lid moet woonachtig zijn binnen het exploitatiegebied; 
b. het lid moet voldoen aan de eisen die aan het lid gesteld worden in de 

mediawet 2008. 
3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door 

erfopvolging worden verkregen. 
4. Een lid van de vereniging is een natuurlijk persoon van minimaal zestien 

jaren oud. 
5. Bij de samenstelling van de vereniging wordt gestreefd naar een 

evenwichtige spreiding over etnische, culturele en maatschappelijke 
groeperingen, leeftijd en sekse binnen het exploitatiegebied. 

6. De leden hebben zitting op persoonlijke titel, zonder last of ruggespraak. 
7. Indien een vacature ontstaat zal binnen drie maanden na het ontstaan van 
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de vacature worden voorzien door een verzoek tot benoeming te richten -
aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van die gemeenten 
van de subregio waar het vacerende lid woonplaats heeft. 

Artikel 7 
1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door de dood van het lid; 
b. door opzegging door het lid; 
c. door ontzetting van het lid door de gezamenlijke gemeenten in de 

subregio die de leden hebben benoemd. 
d. zodra een lid niet meer woonachtig is in de betreffende subregio, dan 

wel niet meer voldoet aan andere eisen van de Mediawet 2008; 
e. door verloop van de termijn zoals deze is gesteld in lid 2 van dit 

artikel. 
2. Een natuurlijk persoon is lid voor een periode van vier jaar. Na afloop — 

van de periode kan een lid voor een tweede periode van vier jaar lid 
blijven. 

3. Opzegging door het lid geschiedt schriftelijk aan het college van 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente waar het lid woonachtig-
is. 
Het lidmaatschap eindigt: 
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het 

lidmaatschap te laten voortduren; 
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden

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

c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot 
omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.— 

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken door de -
gezamenlijke gemeenten binnen de subregio die het lid hebben benoemd 
en slechts wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of 
besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op -
onredelijke wijze benadeelt. Het bestuur stelt het lid zo spoedig mogelijk 
van het besluit in kennis, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is 
bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in 
beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. 
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 
Een geschorst lid heeft geen stemrecht. 

Bestuur 
Artikel 8 
1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat wordt samengesteld— 

uit de leden. 
2. Het bestuur bestaat uit ten minste twee meerderjarige natuurlijke 

personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester aanwijzen. De functie van secretaris en penningmeester -
kunnen in één persoon verenigd worden. 
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3. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd— 
uit de leden van de vereniging. 
De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast, met — 
inachtneming van het vorenstaande. 

4. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de— 
algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. 

5. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen 
drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. 

6. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. 
Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee 
opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden 
treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens -
het rooster aftredend bestuurslid is één maal onmiddellijk 
herbenoembaar. 

7. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 2 vermelde minimum is 
gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo-
spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de 
voorziening in de vacature(s) aan de orde komt. 

8. De bestuursleden hebben zitting op persoonlijk titel, zonder last of 
ruggespraak. 

9. Bestuursleden mogen geen zakelijke belangen hebben bij de vereniging. 
10. Bestuurslidmaatschap eindigt: 

a. zodra een bestuurslid niet meer woonachtig is binnen het 
exploitatiegebied danwel niet meer voldoet aan andere eisen van de -
Mediawet 2008; 

b. indien de periode waarvoor het bestuurslid is benoemd is verstreken-
en het lid niet wordt herbenoemd; 

c. op schriftelijk verzoek van het bestuurslid (bedanken); 
d. bij ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek; -
e. indien het bestuurslid geen lid meer is van de vereniging. 

11. De leden van het bestuur ontvangen een (onkosten)vergoeding welke 
jaarlijks door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld. 

Artikel 9 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van 

overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van 
registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de 
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich — 
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld -
van een ander verbindt. 

Artikel 10 
De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door twee leden — 
van het bestuur, onder wie de voorzitter of de penningmeester. 
Werkwijze 
Artikel 11 
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1. De vergaderingen van het bestuur vinden plaats binnen Nederland. 
2. Het bestuur vergadert tenminste een maal per jaar en voorts zo dikwijls — 

als de voorzitter wenselijk acht, dan wel als tenminste drie leden een 
verzoek daartoe tot de voorzitter richten. 

3. Indien de voorzitter in gebreke blijft binnen een maand na het indienen — 
van een verzoek als hierboven bedoeld dan zijn de verzoekers gerechtigd 
zelf een vergadering te beleggen. 

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk door de voorzitter, 
met inachtneming van een termijn van veertien dagen, de dag van de 
oproeping niet meegerekend. 

5. De secretaris houdt de notulen. 
6. Ieder bestuurslid dat niet geschorst is heeft één stem. 
7. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig — 

uitgebrachte stemmen. 
8. Indien de stemmen staken wordt opnieuw gestemd. Staken de stemmen— 

andermaal over hetzelfde voorstel dan wordt het geacht te zijn 
verworpen. 

9. In alle geschillen omtrent stemmingen niet in de statuten voorzien beslist 
de voorzitter. 

Algemene ledenvergaderingen 
Artikel 12 
1. De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in Nederland. 
2. De vergaderingen van de vereniging zijn openbaar, tenzij de algemene — 

ledenvergadering anders beslist. 
3. Jaarlijks wordt minimaal één ledenvergadering gehouden als bedoeld in -

artikel 14. 
4. Voorts worden zo dikwijls als het bestuur dit nodig acht vergaderingen — 

gehouden over de advisering van de programmaraad en overige zaken die 
het doel en de werkzaamheden van de programmaraad betreffen. Voor— 
deze vergaderingen stelt het bestuur in een huishoudelijk reglement 
nadere regels op. 

5. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet 
geschorst zijn, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de — 
algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. 
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot -
zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te 
voeren. 

6. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de 
algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere 
stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn 
stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als 
gevolmachtigde optreden. 

7. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij — 
niet in vergadering bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de— 
algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand 
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komen. 
8. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene 

ledenvergadering worden gehouden. 
9. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere — 

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

Artikel 13 
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij 

diens afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid. 
Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in — 
haar leiding. 

2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken 
oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. 
Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover 
werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de 
voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming-
plaats, indien de meerderheid van de 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. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen 
gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen— 
persoon. 
Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene 
ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en-
de secretaris van die vergadering ondertekend. 

Artikel 14 
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. 

Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en — 
wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens 
verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze 
algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de 
gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de 
balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring 
aan de algemene ledenvergadering over. 
Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de — 
ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave-
van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in 
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rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze 
verplichtingen nakomen. 

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

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

4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken. 
5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere 

boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging — 
door een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de 
algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. 

6. Uiterlijk twee maanden voor het nieuwe boekjaar stelt het bestuur de 
begroting voor het komend jaar vast. 

Artikel 15 
1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen— 

zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet 
verplicht is. 

2. Op schriftelijk verzoek van ten minste drie van de stemgerechtigde leden 
is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene 
ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het 
verzoek. 
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt 
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene 
ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald. De 
verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de 
leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen. 

3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door 
schriftelijk mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van t en 
minste zeven dagen. 
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 

Reglementen 
Artikel 16 
1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen -

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

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

3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het — 
bepaalde in artikel 17 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing. — 
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4. De algehele ledenvergadering stelt een reglement vast waarin in ieder — 
geval de regels zijn opgenomen over: 
a. de wijze waarop de instelling, de taak en de samenstelling van de — 

programmaraad kenbaar wordt gemaakt aan de abonnees; 
b. de totstandkoming, de inhoud, de vaststelling, de openbaarmaking en 

de geldigheidsduur van het advies van de programmaraad. 
Statutenwij zi ging 
Artikel 17 
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van -

de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling 
dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 

2. Zi j , die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling-
van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste 
v i j f dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel,-
waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een 
daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop -
van de dag, waarop de vergadering werd gehouden. 

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering— 
slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde¬
van het aantal uitgebrachte stemmen. 

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële -
akte is opgemaakt. 
Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te — 
doen verlijden. 

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

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

Ontbinding en vereffening 
Artikel 18 
1. Het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige 

toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot 
ontbinding van de vereniging. 

2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde — 
besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk -
in overeenstemming met het doel van de vereniging. 

3. De vereffening geschiedt door het bestuur. 
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot 

vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening 
blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. 
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan 
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haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". 
5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar — 

bekende baten meer aanwezig zijn. 
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden — 

bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is 
degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen. 

Slotbepaling 
Artikel 19 
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle 
bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn 
opgedragen. 
Slotverklaring 
Ten slotte verklaarden de comparanten dat bij deze oprichting: 
a. het bestuur bestaat uit drie bestuurders; 
b. voor de eerste maal zijn bestuurders, in de achter hun naam vermelde 

functie: 
1. de comparante sub 1, als voorzitter; 
2. de volmachtgever sub A, als penningmeester; en 
3. de volmachtgever sub B, als secretaris. 
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte 
betrokken comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor ge
melde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. 
Indien en voorzover in deze akte is vermeld ongehuwd of nimmer gehuwd 
geweest is daaronder tevens begrepen niet geregistreerd als partner in de zin 
van het geregistreerd partnerschap of als zodanig geregistreerd geweest. 
WAARVAN AKTE is verleden te Eibergen, gemeente Berkelland, op de da
tum als in het hoofd van deze akte vermeld. 
De inhoud van de akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht. De 
comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs 
te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van 
de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te 
stemmen. 
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparanten 
en mij, notaris, ondertekend om elf uur en drieëntwintig minuten (11:23 uur.) 
(Volgt ondertekening) 
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