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STATUTENWIJZIGING

Heden, dertig augustus tweeduizend tweeentwintig, verscheen voor mij, Mr.-

de heer RUDOLF WILLEM VELLEMA, wonendete 6862 WC Oosterbeek,-
Benedendorpsweg 61, geboren te Heemstede op drieentwintig november-
negentienhonderd vij ft i g, zich I egitimerende met zryn paspoort,

, uitgegeven te Renkum op zes augustus tweeduizend zeventien, in-
wettelijke algehele gemeenschap van goederen gehuwd met mewouw Liesbeth-
/l I a oo-lrrr--

handelende in hoedanigheid van voorzittq van de vereniging "Bridgeclub
Doorwerth", gevestigd te Doorwerth, gemeente Renkum, postadres: Dalweg la,-
6865 CZ DOORWERTH ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van-
Koophandel onder nummer 
INLEIDIN
Decomparanthandelendea1sgeme1dverk1aardehetnavo1gende.-
Op zesentwintig augustus negentienhonderd tachtigis opgericht de vereniging-
''BridgeclubDoorwerth'',gevestigdteDoorwerth,hiernatenoemen:l'de-
vereniging". De statuten van de verenigingzljn vastgelegd bij akte
zesentwintig augustus negentienhonderd tachtig verleden, en laatstelijk gewijzigd-
bij akte op zestien februari tweeduizend elf voor mr. P. Heuff, notaris
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De ledenvergadering van de vereniging heeft in haar op twee
tweeduizend negentien en twee april tweeduizend tweedntwintig te Doorwerth-
gehouden vergadering met inachtneming van het in de wet en de statuten van de-
vereniging bepaalde besloten om de statuten van de vereniging te wijzigen, van-
welk besluit blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen van die vergaderingen.-
Naar aanleiding van vorenbedoeld besluit en ter uitvoering daarvan verklaarde-
de comparant handelend als gemeld de statuten van de vereniging gewijzigd vast-

fiix,ftfl;J],Ti -A *:1.^1 r

De verenigingdraagl de naam: Bridgeclub Doorwerth
Zijheefthaar zete) te Doorwerth, gemeente ftsnkurn.-
DO trT
A a:1. ^1 a

1. De vereniging heeft ten doel de uitoefening van het bridgespel in de meest-
uitgebreide zin des woords te bevorderen, alles in overeenstemming pe1 ds-
regels welke de Nederlandse Bridge Bond en het district waartoe de vereniging-
behoort daarvoor vaststell en.

2.De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door'-
a. lid te zijnvan de Nederlandse Bridge Bond'
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b.lidtez1jnvanhetdistrict,waartoedeverenigingkrachtensdeinde1in
van de Nederlandse Bridge Bond behoort;
c. het organiseren van en het deelnemen aanwedstrijden en competities,-
en verder door alles te doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig-
kan u,orden oeacht.

A 4:1.^1 1

1. De vereniging is opgericht op zesentwintig augustus negentienhonderd tachtig-
en is aangegaan voor onbepaalde tij
2.}Jet verenigingsjaar loopt van 66n september tot en met 66nendertig augustus.-
LIDMAATS
A *:1.^1 i

ham rn of i aa- r1 ^

1. De vereniging kent gewone leden, ereleden, leden van verdienste

leden. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden of
wordt/worden daaronder verstaan zowel de gewone leden als de ereleden en de-
leden van verdienste, tenzrj het tegendeel bli
2. Gewone leden zqnzrl, die als zodanigzljntoegelaten overeenkomstig hsl fn-
artikel 5 bepaalde

jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling van
vereniging, door de algemene vergadering daartoe zijn beno
4. Begunstigende leden zljn z|j, die zich jegens de vereniging verbinden tot het-
storten van tenminste een jaarlijks door de algemene ledenvergadering vast te-
stellen minimum contributie en die als zodanig door het bestuur zljntoegelaten.-
Arlikel 5

1.Alsgewoonlidkanmenwordentoegelatennadatmenschriftelijkeen-
verzoek dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist-
over de toelating. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering-
alsnog tot toelating besluiten.
2. Ereleden en leden van verdienste worden op voorstel van heibestuur d661ds-
algemene vergaderi n g benoemd.
3. Begunstigend lid kan men worden door schriftelijke aanmelding brj het bestuur,-
dat oyer de toelating Sg5li51.

4.Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar en is evenmin-
vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.
A 4:1.^1 r

Hetbestuurhoudteenregisterb1j,waaindenamenenadressenVande-
onderscheiden soorten leden zljn op
Artikel 7
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste-

ul-

3. Ereleden en leden van verdienste zijn zlj, dre wogens hun buitengewone-
. ,^-l i ^- ^+^-
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een maand, ingeval het lid bij herhaling in strijd handelt metzijnlidppl-
schapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de-
vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid-
isgeschorst,kurrnendeaanhet1idmaatschapverbondenrechtennietworde
r rif -o^ofo-r{
A *:1.^1 I

Het lidmaatschap eindigt:
1. a. door de dood van het
b. door opzegging door het lid'
c.dooropzeggingnamenSdevereniging;dezekangeschiedenwann
een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij
statutengesteldtevo1doen,wanneerh1jz1jnverplichtingenjegensde-
vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging-
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren
d. door ontzetting; dezekan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in-
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de-
vereniging op onredelijke wijze benadeel
e. door royement door de Nederlandse Bridge Bond.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan-
slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming-
vaneenopzeggingstermijnvanvierweken.Het1idmaatschapkan-
echter onmiddellijk worden beeindigd indien van de vereniging of van het lid-
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaat
schapeindigenophetvroegsttoege1atentijdstipvolgendeopdedatum-
waartegen was opgezegd.
5. Onmiddellijke beeindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een-
lir{ r,nnrfc -^-oliiL.
a. binnen 66n maand nadateen besluit waarbij de rechten van de leden zijn-
beperkt of hun verplichtingenzljnverzwaard aanhet lid bekend is geworden-
ofismeegedeeld;hetbesluitisa1sdannietopdatlidvantoepassing;-
een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbi
de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zljnverzwaard
zijnen opzichte uit te
b. binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging
een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld.-
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur
7. Tegen een besluit tot schorsing conform artikel 7 alsmede tegen een besluit-
totopzeggingvanhetlidmaatschapdoordeverenigingopgronddat-
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap-
+^ 1^+^^
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voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat-
de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van-
het besluit beroep open op de algemene vergaderi
Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van-
redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het-
beroep is het lid _qs5gh61sf.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft-
desalniettemindejaarlijksebijdragevoorhetgeheelverschuldigd.-
9. De rechten en verplichtingen van een begunstigend lid kunnen te allen tijde-
wederzijds door opzegging worden beeindigd, behoudens dat de jaarlijkse-
contributie over het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd --
blijft. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur

BES
Artikel 10

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen.
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergaderin
Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur-
ha. rno -r{

2.De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden van de-
vereniging benoemd. Het bestuur wijst uit zljn midden een secretaris en een-
penningmeester aan. De voorzitter wordt steeds als zodanig door
al-qem ene vergaderi n g benoemd.
3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zlj-
daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit dBartoe is een meerderheid-
vereist van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen
4.De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits-
ditschriftelijkgeschiedt,meteenopzeggingstermijnvantenminstedrie-
maanden. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het eindigen van-
het lidmaatschap van de vereniging
5. Een bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar nazljnbenoeming af volgens een-
door het bestuur op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbzzt.-
Een in een vacature benoemd bestuurslid neemt op het rooster
aftreding de plaats in van degene die hij vervangt.
6. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen-
vanzljntaak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden-

A+:1.^1 o

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies van de leden, uit-
eventue1everkrijgingeningevolgeerfste11ingen,legatenenschenkingen
tenslotte uit eventuele andere [n1e1.
2. Jaarlijks stelt de algemene vergadering een contributieregeling vast die van-
toepassing is op alle leden.
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hgnnamrl
A *:1.^1 1 1

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Onverminderd het-
inlid3Vanditartikelbepaa1dewordtdevereniginginenbuitenrechte-
vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt-
mede toe aan twee gezamenlij k handelende bestuursleden waaronder bi
voorkeur de voorzitter.
2.Het bestuur, dan wel twee gezamenlijk handelende bestuursledsn kunnen-
zichter zakevanhun vertegenwoordigingsbevoegdheid als in lid 1 bedoeld-
door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen, met dien verstande-
dat indien de penningmeester wordt gemachtigd te beschikken over
en girosaldi zulks slechts mogelijk is binnen in de volmacht nauwkeurig-
omschreven grenzen.
3.Hetbesfuuris,mitsmetvoorafgaandegoedkeuringVandea1gemen
vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaafl van overeenkomsten tot het-
verkrijgen,verweemdenofbezwarenvanregistergoederen,hets1uiten
overeenkomstenwaarbijdeverenigsngzicha1sborgofhoof<1elijkmede-
schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich
zekerheidsstelling voor de schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van-
dezegoedkeuringkandoorentegenderdeneenberoepwordengedaan.-
4. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien-
hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met-
het belang van de Vereniging en de met haar verbonden organisatie
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit-
genomen door de Algemene Vergaderin
5. Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enige fos5fuu1dff-
isdepersoondiedeA1gemeneVergaderingdaartoeheeftaafigeweZefl:-
casu quo zal aanwrlzen, tijdelijk met het bestuur belast. De in de vorige zin-
bedoelde persoon neemt zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen tereinde-
een definitieve voorziening te doen tusffsn.
6. In alle gevallen waarin de Vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een-
of meer besfuurders, kan de Algemene Vergadering een of meer personen-
aanwljzen om de Vereniging te vertegenwoordigen.
ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 12

1. Tweemaal per verenigingsjaar wordt een algemene vergadering gehoude
Onderscheiden worden de voorj aarsvergadering en de naj aarsvergadering
In de voorjaarsvergadering komen met name aan de orde'-
a. het jaarplan voor het komende verenigingsjaar'
b.debegrotingvoorhetkomendeverenigingsjaar;
c. de voorziening in vacatures'
d. de benoeming van de leden van de in artikel 12lid 2 genoemde commissie-
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voor het komende verenigingsjaar; Ell-

no-r^o.r{o Loloil.

e. de vaststelling vafi de jaarlijkse contributie en soorten van lidmaatschap.-
In de najaarsvergadering komen met name aan de orde
a.het jaawerslag over de gang van zakefi binnen de vereniging en over het-

b. de financiele rapportage over het afgelopen verenigingsjaar,
een balans en een verlies- en winstrekening en de toelichting daarop
c. de rapportage van de commissie als bedoeld in artikel l}lid 2

d. de voortgang met betrekking tot het jaarplan en de afivijkingen daarvan
Hetjaarvers1agendefinancie1ebescheidenwordenondertekenddoorde-
bestuurders. Ontbreekt de handtekening van 66n of meer hunner, dan wordt-
daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt.-
2.De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen v66r-
de najaarsvergadering, een commissie bestaande uit ten minste twee leden t-
die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening-
en verantwoording over het lopende casu quo laatst verstreken verenigingsjaar.-
Decommissiebrengttervergaderingverslaguitvanhaarbevindingen.-
Vereisthetonderzoekbijzondereboekhoudkundigekennis,dankan-
decommissiezichdooreendeskundigedoenbijstaan.-
3.Hetbestuurisverp1ichtaandezecommissiea11edoorhaargewenste-
inlichtingen te verschaffen,haar desgewenst de kas en de waarden van de-
vereniging te tonen etinzage van de boeken en bescheiden van de vereniging-
Lv 6vvvrr.

4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening-
en verantwoording strekt het bestuur tot d6charge.
5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd,-
benoemt de algemene vergadering een andere commissie bestaande uit-
tenminste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet ter zakevan de rekening-
enverantwoording.Dezecommissieheeftdeze1fdebevoegdhedena1sde-

Binnen een maand na de benoeming brengt zlj aw de algemene_
vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring-
geweigerd, dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door-
haarinhetbe1angvandeverenigingnodiggeachty761dgn.-
A *|1.^1 1 2

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met --
inachtneming van een termijn van vier weken, de dag van de oproeping
de dag van de vergaderingen niet meegerekend. De bijeenroeping geschiedt-
door een schriftelijke mededeling - waaronder uitdrukkelijk ook word
begrepenmedede1ingpertelefaxenper''e-mai1''-aande1aatstbekende-
("email") adressen yan de leden.
2.Behalvedeinartike112bedoeldejaarvergaderingenzullenalgemene-
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vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acfu1,-
dan wel wanneer het bestuur volgens de wet of de onderhavige statuten daartoe-
verplicht is, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de
behandelen bnderwerpen wordt verzocht door ten minste eenzodamgaantal-
leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van
stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig-
of vertesenrvoordigd zouden zijn.
3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht-
tot bijeenroeping van een algemene vergadering conform het bepaalde
lid 1. Indiefl aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit-
door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen
verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wrlze waarop-
hetbesfuurdealgemenevergaderingbijeenroeptofbijadvertentiein-
tenminste66nterplaatsewaardevereniginggevestigdisveelge|ezen-
dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met-
de leiding van de vergadering en met het opstellen van de notulen.
4. Het bestuur dan wel zij die de oproeping tot een algemene vergadering hebben-
gedaan zendtlzenden de leden een (voorlopige) agenda met onderwerpen-
waarover zal worden vergaderd mee. De betreffende (voorlopige) agenda-
dient zo volledig mogelijk te zljn. Ten minste tien dagen v66r de betreffende-
a1gemenevergaderingdienendedefinitieveagendaendeonder1iggend9-
bescheidenaandeledenterbeschikkinggeste1dteworden,Zu1kSdoor-
deze uit te delen, dan wel door deze op de website van de vereniging-
toegankelijk te maken, dan wel door deze per post, per "e-mail" of per telefax-
+^ -,^--^^A^

Artikel 1

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden en
begunstigende leden. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste-
bestuursleden, met dien verstande dat een geschorst lid toegang heeft tot de-
vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld. Hij heeft tevens-
hetrechtindievergaderinghetwoordtevoeren.overtoelating
anderen beslist de. algemene vergaderi
2.Ieder lid dat niet geschorst is, heeft 66n stem. Een lid kan zich
vergadering door een medelid laten vertegenwoordigen. Een lid kan daarbij
slechtsvoortweeandereledena1sgevolmachtigdeoptreden.-
Deprocedurevoorhetstemmenbijvo1machtwordtgerege1dinhet-
hui shoud el ij k re_ulement.

3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het-
aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op --
voorstel van de voorzitter
4.overallevoorstellenbetreffendezakenwordtbeslistbijvo1strekte-
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zo-ver de statuten niet anders
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bepalen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zrlnverworpen
Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid-
van de uitgebrachte stemmen op zichheeft verenigd. Indien niemand die-
meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen-
de personen, die de meeste van de uitgebrachte stemmen hebben-
verkregen en is hij gekozen die bij.die tweede stemming de meerderheid-
van de uitgebrachte stemmen op zichheeft verenigd. Indien bij die tweedle-
stemming de stemmen staken, beslist het lot. onder stemmen worden in dit-
artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen-
blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen
5. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzi
omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelftle geldt voor de-
inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet--
schrift elijk vastgelegd voorstel.
Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de eerste zinvandit-
lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nisu\Ms-
stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering ol indien
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een-
stemgerechtigde aanwezige, dit verlangt.
Door deze nieuwe,stemming vervallen de rechtsgevolgen van
oorspronkelijke stemming.
Artikel 15.

1 . De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderin gen, tenzlj de situatie zich-
voordoet als omschreven in artikel 13 lid 3 tweede 7i1.-
Bij zljn afurezigheid of ontstentenis zal een van de andere bestuursleden als-
leider van de vergadering optreden
2.Yanhet ter vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een-
door de voorzitter aafigewezen lid van de vereniging notulen gehouden. De-
notu1enwordendooreenalgemenevergaderinggoedgekeurd
Artikel 16.

1. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor-
besluiten tot het aangaan van de voigende (rechts)handelingen
a. verhuur van offoerende zaken en andere registergoederen voor langer-
dan zes maanden,
b. bezwaren van roerends Taksn'-
c. het aangaal en verstrekken van geldleningen en kredieten;
d. het aargauTvan verplichtingen waarvan de contante waarde een bedrag-
vanvijfduizendeuro(€5.000,00)ofeennaderdoordea1gemenevergaderin
vastgesteld bedrag te boven gaat.-
2. Tot wljziging van de statuten of tot goedkeuring van een besluit
vervreemding van het clubgebouw kan slechts worden besloten in een algemene-
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Vergadering,waaintenminstetwee/derdevanhettotaalaantalleden-
van de vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid-
van ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen
3. Is niet twbe/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan-
wordt binnen vier weken daama een tweede vergadering bijeengeroepen en-
binnen zes weken gehouden waarin over het voorstel zoals dat in de vorige-
vergadering aal de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of--
vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid-
van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen
A *:1.^1 11

1. De statuterwljzig1ng treedt niet in werking dan nadat daawan een notaridle-
alrtg is nnqqlnoolrf

Z.De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wljziging en de-
gewljzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel-
binnen welk gebied de vereniging haar zetelheeft..
ONTBINDING EN VEREFFENTNG
Artikel 18

1. Behoudens het bepaalde in artikel2:19 van het Burgerlijk Wetboek wordt de-
verenigingontbondendooreenbes1uitdaartoevandea1gemene-
vergaderinggenomenmettenminstetwee/derdevanhetaantalgeldig-
uitgebrachtestemmenineenvergaderingwaarintenminstedrie/Vierde-
van de leden aanwezigof vertegenwoordigd
2.81j gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering-
aatwezigeofvertegenwoordigde1edentotontbindingworden!g5|61gn-
opeenvolgende, ten minste veertien dagen doch uiterlijk dertig dagen na de-
eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van twee/derde van het-
aantal geldi g uitgebrachte stemmen
3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en2 van dit artikel bedoelde-
vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadeingzal worden-
voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodatige-
vergaderingen moet ten minste veertien dagen bedragen.-
4.Tenzij de algernene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening-
door het [s5tuu1.
5. De algemene vergadering bepaalt waartoe een eventueel batig saldo zal
worden aangewend
6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zoyer dit tot-
vereffening van haar vefinogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven-
de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk yan k1ash1.-
In bescheiden en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aafl-
haarnaamwordentoegevoegddewoorden..in1iquidafig,,.-
7 . De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar dan-
wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezigzljn. De vereffenaiu's-
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doen hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschrovon.-
HUISHOUDELIJK REG
Artikel 19

1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven-
omtrenthet1idmaatschap,deintroductie,decontributie,dew1jzeVaI1-
beta1ingdaarvan,dewerkzaamhedenvanhetbestuur,devergaderingen,-
dewt1zevanuitoefeningvanhetstemrechtena11everdereonderwerpofl:-
waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
Z.Wrlzigrng van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de-
algemene vergadering op voorstel van het bestuur of indien dit schriftelijk-
wordtverzochtdoortenminsteeen/derdegedeeltevande1edenVande-

3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten d;

afwijken van of die in strijd zrlnmet de bepalingen van de wet, deze statutofl,-
de statuten en reglementen van de Nederlandse Bridge Bond en van het district-
waartoedeverenigingbehoort.Ditlidkannietgew4zigdworden.-
S

De comparant is mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Apeldoom op de datum in het hoofd van deze akte-

Na zakelijke opgavs van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting-
daarop en nadat ik, notaris, heb gewezen op de gevolgen van de inhoud van deze-
akte voor de partij, heeft de comparant verklaard van de inhoud van deze akte te-
hebben kennis genomen na daartoe tijdig in de gelegenheid te zijn gesteld, met de-
inhoud van de akte in te stemmen en op volledige voorlezingdaarvan geen prijs te-
^+^l I ^-

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de comparant-
wtr rrrll, lrv!41 lo.

(Vo15 ondertekening door comparant en notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT




