Aanmeldformulier - Antragsformular
Gastfreundliches Roerdalen-Wassenberg

De Ondergetekende:

Der Unterzeichnende:

1. verklaart lid te worden van “Gastvrij Roerdalen-Wassenberg”.
erklärt Mitglied zu werden von „Gastfreundliches Roerdalen-Wassenberg“
2. heeft kennis kunnen nemen van de statuten van de vereniging
hat Kenntnis genommen von der Satzung des Vereins
3. is bereid een lidmaatschap voor minimaal 1 jaar aan te gaan
ist bereit für mindestens 1 Jahren Mitglied zu werden
4. betaalt € 100 contributie voor 1 jaar, of een gedeelte hiervan, afhankelijk van de maand van
inschrijving.
zahlt € 100 Mitgliedsbeitrag für 1Jahre, oder ein Teil davon, je nach Monat der Registrierung.
5. is zich ervan bewust dat deze contributie bewust laag is gehouden, dit betekent dat er beperkte
middelen zijn voor promotie en dat er voor extra activiteiten eventueel aparte berekeningen voor
zullen plaatsvinden
ist sich bewußt, daß der Beitrag bewußt niedrig gehalten ist, dadurch stehen nur begrenzte Mittel für
die Förderung zur Verfügung, weitere abgesprochene Aktivitäten müßten dann evtl. mit separaten
Berechnungen abgedeckt werden.
Naam bedrijf:
Contactpersoon:

BEZOEKADRES:
Adres
Plaats en postcode

FACTUURADRES
Adres
Plaats / postcode
Emailadres

Name des Unternehmens:
Kontaktperson:

ADRESSE
Adresse:
Postleitzahl und Ort:

FAKTUR ADRESSE
Adresse:
Postleitzahl und Ort:
E-Mail-Adresse:

Website

Website:

Telefoon

Telefonnummer:

Horeca / dagrecreatie / verblijfsrecreatie
Gaststätte, Hotel, Restaurant, Café, Freizeit/Residenz Erholung
Getekend / Unterzeichnet:
Plaats / Ort
…..........................

Naam/Name
…..........................

(omcirkelen wat van toepassing is)
(bitte einkreisen)
Datum:
...............................

Gastvrij Roerdalen-Wassenberg, Secretariaat Cor Zwaan Dorpsstraat 13, 6074 GA Melick
Tel 0031475- 858931 info@gastvrijroerdalen-wassenberg.eu / www.gastvrijroerdalen-wassenberg.eu
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20700543 / KS

VERENIGING

Postbus 6038
6077 ZG St. Odiliënberg
Tel.: 0475 - 53 74 40
Fax.: 0475 - 53 50 33

Heden, dertien augustus twee duizend zeven, verschenen voor mij, Mr. Johannes---Leonardus Schroyen, notaris te St. Odiliënberg, gemeente Roerdalen:-----------------1. de heer Mathias Hubertus Andreas Simons, geboren te Melick en Herkenbosch op negen oktober negentienhonderd een en vijftig, wonende te 6074 EJ Melick,gemeente Roerdalen, Groenstraat 49, gehuwd, (identiteitskaart: IB5412641); ---2. mevrouw Viviana Josina Maria Kersten, geboren te Roermond op twaalf juni --negentienhonderd acht en zestig, wonende te 6077 PK St. Odiliënberg, gemeente
Roerdalen, Heideweg 3, gehuwd met de heer van Alphen, (paspoort: -------------NK5876973), -------------------------------------------------------------------------------respectievelijk voorzitter en secretaris van de vereniging genaamd:--------------------Ondernemersvereniging "Gastvrij Roerdalen", gevestigd te Roerdalen, adres: -------Heideweg 3, 6077 PK St. Odiliënberg. ------------------------------------------------------De comparanten verklaarden: dat bij besluit van de, conform de vereiste -------------formaliteiten bijeengeroepen algemene vergadering, gehouden op drie mei twee ----duizend zeven met de vereiste meerderheid werd besloten tot vaststelling van de ---statuten, conform het aan deze akte gehechte en door voorzitter en secretaris --------gewaarmerkte ontwerp, terwijl tevens op die vergadering voorzitter en secretaris ---werden gemachtigd om de statuten te doen vastleggen in een notariële akte en deze te doen inschrijven bij de betreffende Kamer van Koophandel; dat van een en ander
blijkt uit een aan deze akte vastgehecht uittreksel van de notulen van gemelde ------algemene vergadering; -------------------------------------------------------------------------dat de voor de vereniging vastgestelde statuten luiden als volgt:------------------------STATUTEN ------------------------------------------------------------------------------------NAAM EN ZETEL-----------------------------------------------------------------------------ARTIKEL 1 -------------------------------------------------------------------------------------1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging "Gastvrij Roerdalen".--2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Roerdalen. ----------------------------------------DOEL---------------------------------------------------------------------------------------------ARTIKEL 2 -------------------------------------------------------------------------------------1. De vereniging heeft ten doel:-------------------------------------------------------------a. het behartigen van de algemene belangen van de recreatie-, horeca- en ------toerisme organisaties en de aan de recreatie, horeca en toerisme verwante---bedrijven in de gemeente Roerdalen in het algemeen en die van de leden in-het bijzonder, zonder dat daardoor enige afbreuk wordt gedaan aan het ------concurrerend vermogen; --------------------------------------------------------------b. het bevorderen van de onderlinge samenwerking van de recreatie-, horeca- -en toerisme organisaties.--------------------------------------------------------------2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:--------------------------a. het leggen, versterken en instandhouden van gemeenschappelijke belangen-van de recreatie-, horeca- en toerisme organisaties in de gemeente------------Roerdalen; -------------------------------------------------------------------------------

versie: 4/06/12 (akte: 20701665)
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b. als gesprekspartner te fungeren voor centrale organisaties, overheidsorganen
(zoals de gemeente) en overige ten dienste van de recreatie, horeca en -------toerisme werkzame organisaties en instellingen; ---------------------------------c. samen te werken met de Stichting Maasplassen, Vereniging voor -------------Vreemdelingenverkeer (VVV) en N.V. Toerisme; -------------------------------d. gezamenlijke promotie; ---------------------------------------------------------------e. al hetgeen te doen wat nuttig, wenselijk en wettig is in het belang van het---doel der vereniging. -------------------------------------------------------------------DUUR --------------------------------------------------------------------------------------------ARTIKEL 3 -------------------------------------------------------------------------------------De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.-----------------------------------------LIDMAATSCHAP -----------------------------------------------------------------------------ARTIKEL 4 -------------------------------------------------------------------------------------1. Leden van de vereniging dienen een actief bedrijf te voeren binnen een of-------meerdere segmenten en gevestigd te zijn in de gemeente Roerdalen en dienen te
beschikken over een inschrijving in het handelsregister van de Kamer van-------Koophandel alsmede een bedrijfsvermelding in het gemeenteregister. ------------2. Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het -----bestuur als lid zijn toegelaten. ------------------------------------------------------------Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnogtot toelating besluiten. ---------------------------------------------------------------------3. Verenigingen (sport en ontspanning) kunnen geen lid worden, met uitzonderingvan die verenigingen welke een duidelijke en actieve inbreng hebben binnen degemeente op het vlak van toerisme en daarmee een meerwaarde hebben voor ---"Gastvrij Roerdalen". Deze verenigingen kunnen toetreden na goedkeuring van de algemene ledenvergadering. ----------------------------------------------------------ARTIKEL 5 -------------------------------------------------------------------------------------Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of ---------overgang.-----------------------------------------------------------------------------------------ARTIKEL 6 -------------------------------------------------------------------------------------1. Het lidmaatschap eindigt: -----------------------------------------------------------------a. door ontbinding van de aangesloten rechtspersoon;--------------------------------a. door overlijden, faillissement of ondercuratelestelling van het lid; --------------b. door opzegging door het lid;-----------------------------------------------------------c. door opzegging door de vereniging; --------------------------------------------------d. door ontzetting. --------------------------------------------------------------------------2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het--einde van een boekjaar, mits schriftelijk met inachtneming van een ---------------opzeggingstermijn van ten minste vier weken. ----------------------------------------Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging---mogelijk:-------------------------------------------------------------------------------------a. indien redelijkerwijs 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 (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke
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rechten en verplichtingen); -----------------------------------------------------------c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van
de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. -----------------------------Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap --door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar. -----------------------3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts -------geschieden tegen het einde van een boekjaar.------------------------------------------De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van-een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Opzegging van het------------lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer redelijkerwijs
van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.----------------------------------4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid
in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, ---zoals ondermeer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse ---bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op ----onredelijke wijze benadeelt. --------------------------------------------------------------De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste---van het besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt. De betrokkene is -------bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaanbij de algemene vergadering. -------------------------------------------------------------Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.-------De algemene vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe -strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van
het aantal uitgebrachte stemmen. --------------------------------------------------------5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft -----desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd. ---Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of -----besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, ---schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6) ----maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de algemene vergadering. -Het in lid 4 bepaalde aanhangende "beroep" is van overeenkomstige toepassing.
DONATEURS ----------------------------------------------------------------------------------ARTIKEL 7 -------------------------------------------------------------------------------------1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur
is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te doen eindigen. ----2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te---verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene vergadering wordt --vastgesteld. ----------------------------------------------------------------------------------GELDMIDDELEN -----------------------------------------------------------------------------ARTIKEL 8 -------------------------------------------------------------------------------------Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie -----wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.-----------------------------------BESTUUR / FUNCTIES / BESLUITVORMING / EINDE -----------------------------BESTUURSLIDMAATSCHAP / SCHORSING -------------------------------------------
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ARTIKEL 9 -------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen die door de algemene vergadering
worden benoemd. Het aantal wordt door de algemene vergadering vastgesteld. -De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het hierna bepaalde.------------2. Alle segmenten van de vereniging dienen in het bestuur vertegenwoordigd te ---zijn en zo mogelijk dient het bestuur gelijkelijk verdeeld te zijn over de zes -----kerkdorpen van de gemeente Roerdalen. -----------------------------------------------3. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan, het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid--kan meer dan een functie bekleden. -----------------------------------------------------De voorzitter wordt steeds als zodanig benoemd door de algemene vergadering.
4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen -----opgemaakt, die door de voorzitter en secretaris worden vastgesteld en------------ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het ----oordeel van de voorzitter tot totstandkoming en de inhoud van een besluit niet--beslissend. -----------------------------------------------------------------------------------5. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen
van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven. -----------------------6. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij ---daartoe termen aanwezig acht, voor een besluit daartoe is een meerderheid ------vereist van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. ---------------7. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder
een jaar wordt te deze verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse
algemene vergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het-------bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredend bestuurslid is ----onmiddellijk herbenoembaar; ------------------------------------------------------------wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger. --------------------------------------------------------------------8. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:-----------------------------------------------a. ten aanzien van een bestuurslid benoemd uit de leden: --------------------------door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;---------------------b. door schriftelijk bedanken met een opzegtermijn van drie maanden.----------ARTIKEL 10 ------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan, tot---wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan een eventueel dagelijksbestuur. --------------------------------------------------------------------------------------2. Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mede 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 zekerheidsstelling voor een schuld van een ----ander verbindt.------------------------------------------------------------------------------3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten
tot het aangaan van overeenkomsten, hiervoor in lid 2 omschreven.---------------Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging terzake van deze --------------rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd. ---------------------
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ARTIKEL 11 ------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. ------------------------------------------2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan hetzij de voorzitter ---hetzij aan twee andere bestuursleden samen. ------------------------------------------3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan---anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te ----------------vertegenwoordigen. ------------------------------------------------------------------------DE ALGEMENE VERGADERING---------------------------------------------------------ARTIKEL 12 ------------------------------------------------------------------------------------De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging -statutair is gevestigd. ---------------------------------------------------------------------------ARTIKEL 13 ------------------------------------------------------------------------------------1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, --bestuursleden die geen lid van de vereniging zijn, alsmede degenen, die daartoedoor het bestuur en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd. -----------------Een geschorst lid casu quo bestuurslid niet tevens lid zijnde, heeft toegang tot de
vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd----daarover het woord te voeren. ------------------------------------------------------------2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn voormelde leden. Ieder van hen
heeft één stem. Ieder die stemgerechtigd is, 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.-------------------------------------------------------------------------------------Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, heeft een raadgevende stem.--3. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering---------stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met ---voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de-----algemene vergadering.---------------------------------------------------------------------4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene------------vergadering worden gehouden.-----------------------------------------------------------5. 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 14 ------------------------------------------------------------------------------------1. De algemene vergaderingen 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 vergadering uitgesproken oordeel omtrent de
uitslag van een stemming, is beslissend.------------------------------------------------Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd -------gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.--------------------------------
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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 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. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door -de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. -----------------Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering -vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die -----vergadering ondertekend. -----------------------------------------------------------------ARTIKEL 15 ------------------------------------------------------------------------------------1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.----------------------Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn ---door de algemene vergadering. In deze algemene vergadering 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 vergadering 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. ----------------------------------------------------------------2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de-algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een---------accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan---benoemt de algemene vergadering, jaarlijks, een commissie van tenminste tweeleden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.--------------------------------3. Het bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukken tenminste één maand voor de dag waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen ------worden behandeld, toekomen aan de commissie. -------------------------------------De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. --------------------------------------------------------4. 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 der vereniging te geven.
5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissie bijzondere--------------------boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een
deskundige doen bijstaan.-----------------------------------------------------------------6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1, 2 en 3 tien jaar lang
te bewaren. ----------------------------------------------------------------------------------ARTIKEL 16 ------------------------------------------------------------------------------------1. Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk ----oordeelt. --------------------------------------------------------------------------------------
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2. Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot
het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige---------algemene vergadering, is het bestuur 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 de bijeenroeping van de algemene vergadering ---overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met
de leiding der vergadering en het opstellen der notulen. -----------------------------3. De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door schriftelijk-----------mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.-----------------4. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene vergadering plaatsvond,
kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits tenminste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering aanwezig is als is--gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal stemmen dat in een ----voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen van hen, noch het --------bestuur, zich tegen besluitvorming verzet. ---------------------------------------------Indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op kortere dan de
voorgeschreven termijn, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige -besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als gerechtigd is tot-het uitbrengen in die vergadering van één/tiende gedeelte der stemmen zich-----daartegen verzet. ---------------------------------------------------------------------------Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op -besluitvorming door de algemene vergaderingen inzake onderwerpen die niet op
de agenda werden vermeld.---------------------------------------------------------------STATUTENWIJZIGING----------------------------------------------------------------------ARTIKEL 17 ------------------------------------------------------------------------------------1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de -----algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar ----wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. ------------------------------------2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een ------voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor
de dag der 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 vergadering 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 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de
algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn
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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 verenigingenregister. --------------------------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 vergadering tot ontbinding van de vereniging. --2. De algemene vergadering 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 haar--naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". -------------------------------5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel
aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s)-----doet(n) van de beëindiging opgave aan het in lid 6 van artikel 17 vermelde ------register. --------------------------------------------------------------------------------------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. --------------------------------------------REGLEMENTEN ------------------------------------------------------------------------------ARTIKEL 19 ------------------------------------------------------------------------------------1. De algemene vergadering 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. ----------------------SLOTBEPALING ------------------------------------------------------------------------------Voor de eerste maal zijn tot bestuursleden benoemd: -------------------------------------- de comparant sub 1 genoemd als voorzitter; ----------------------------------------------- de comparante sub 2 genoemd als secertaris; ---------------------------------------------- de heer Erwin Raymond Folkerts, geboren te Arnhem op twaalf augustus ----------negentienhonderd zes en zestig, wonende te 6077 HA St. Odiliënberg, gemeente ---Roerdalen, Hagelkruisweg 7, (paspoort: NK6789135), als penningmeester; ----------- mevrouw Karin Elisabeth Antoon van Bommel, geboren te Roermond op acht april
negentienhonderd negen en zeventig, wonende 5966 TH Horst-America,-------------Sleutelbloem 3, (paspoort: NJ1705922), als bestuurslid; ---------------------------------- de heer Joannes Vogels, geboren te Roermond op vijf april negentienhonderd acht
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en vijftig, wonende te 6065 NK Montfort, gemeente Roerdalen, Heinsbergerweg 15,
(paspoort: NE0567456), als bestuurslid. ----------------------------------------------------Waarvan akte, in minuut, is verleden te St. Odiliënberg op de datum in het hoofd---dezer akte vermeld. -----------------------------------------------------------------------------De comparanten zijn mij, notaris, bekend. --------------------------------------------------De inhoud van de akte is aan hen 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
kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. -----------------------------------------Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris,
ondertekend. -------------------------------------------------------------------------------------Volgt ondertekening. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uitgegeven voor afschrift.

20700543 / KS / akte: 20701665

