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STATUTEM¡IIJZIGTNG

(35650 /t)
Heden, negentien december tweeduizend drie, verscheñen
voor mij, mr. Edwin.lan Michel Mascini, noLaris met als ----
pJ-aats van vestiging Velsen: ---
1. mevrouw Anna Maria KORF, wonende 207L EV SanLpoOrt
Noord, Broekbergenlaan 35, geboren te Arnhem op zeven:ien --
mei negentienhonderd t.weeënvijftig, houder van paspoort
nummer NC0663518, afgegeven door de burgemeester van -
velsen op negenent,wintig april t,weeduizend Ewee, gehuwd
met de heer Jan Wil1em Schut; --'
2. de heer La:nbert, VEERMAI{, wonenCe L823 AR Alkmaar,
Gravenweg 82, geboren te Weesperkaspel op eenendertig
augustus negentienhonderd achtenveertig, houder van ri-jbe-
wiJs nummer 3L3OB30l-34, afgegeven door de burgemeester van -
Alkmaar op zevenentwintig april negentienhonderd achtenne- -
gentig, thans ongehuwd
[en deze respec¡ievelijk handelend als voorzitter en --
secret,aris vän de vereniging: Kimo Nederland, gevestigd in -
de gemeent,e velsen, kantoorhoudende L97:.' EN I,Jmuiden,
nudõkplein 1 (correspondentie-adres: postbus .325, i-94
eeverwijk, ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 1+tZ0?ó5, zulks ter uj-tvoering van na te melde
besluit.
De comparanten, handelend als gemeld, verklaárden dat tot --
na Le ãreld.en statutenwi j ziging van genoemde vereniging is - -
besloten in de algemene vergadering van genoemde vereni
ging gehouden op éénentwintig november tweeduizend twee
Ëfi]fõn¿e van hãt verhandelde in evengemelde vergadering ---
uit-een aan deze akte gehecht, 'uit,treksel van de notulen' ----
van die vergadering.
tài uitvo.ríttj van het vorensLaande verklaarden de compa- --
ranten, handelend als genreld, de statulen van genoemde

De vereniging is genaamd: Kimo

1ii -l:::: -Î:: - 1:::i - li- 1"o3;i:
Artikel 2

1. De verenigj-ng heef t ten doel :

het schoonmaken van de bestaande veronEreinigingen in de ---
Noordelijke zeeën en kustwateren, het voorkomen van toe-
komstige vervuilingen en het werken aan het behoud van -
zeeën óm deze j-n een goede conditie acht,er te laEen voor ---
het wel zijn van toekomstige generaties.
2. Ðe vereniging tracht haar doel langs
bereiken door: het lidmaatschap van de
Milieu-Organisat,ie van Lokale Overheden Kommunenes fnLer-
nationale Miljøorganisasjon (KIMo) en door: ---
a. heL uitwisielen van informatie over ontwikkelingen op ---

L.

Nederland en België
ente Velsen

wettige weg te
Internationale

milieugebj-ed met betrekking tot, de Noordelijke zeeën en
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kustwateren en het, voorkomen van verontreiniging van deze --
zeeën en kustwaLeren,.
b. het uitwisselen van informaLie over schoonmaakoperaties
op de noordelijke zeeën;
c. een voorbeeldfunctie vervullen en initiatieven onder-
steunen ter verbeteríng van het zeemilieu;
d. invloed uitoefenen bij de nationale regeringen, de
Eu.ropese Commissie en andere instellingen opdat deze aktie
ondernemen ten aanzien van verbetering van het, milieu in ---
en rond de noordelijke zeeën¡
e. het ondersteunen en organiseren van demonstratieve
milieuprojecten, één en ander zowel in nationaal verband ---
a1s ter voorbereiding of uitvoering van de internalionale --
afspraken.

DUUR EN VERENIGÏNGSJAAR.
ArtikeL 3.

De vereniging is aangegaan.voor onbepaalde duur, terwijl
het verenigingsjaar loopt van één januari tot en meÈ ê.én
en dertig december.

LEÐEN.
- Artikel 4

1. Leden van de vereniging zijn (kust)gemeent,en in Neder-
land en België, alsmede de Belgische provincie West-Vlaan-
deren, die door zLch als 1id te rnelden bij Kimo Nederland --
en Belgiè verklaren de doelsÈe11ingen van de Int,ernatj-ona-
le Milieu-Organisat,ie KIMO te onderschrijven. Ieder lid ----
dienL één afgevaardigde te benoemen tot haar vertegenwoor-
diger in de algemene vergadering.
2. Het bestuur houdt een register waarin de.namen en --
adressen van all-e leden zljn opgenomen.

ERELEDEN EN BEGUNST]GERS.
---;- --- Art.ikel 5.

1-. De vereniging besEaat verder uit:
a. ereleden;
Ereleden ztjn natuurlijke personen, die zich jegens de -
vereniging þijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en oF
voordrachÈ van het bestuur of van tenminste vijf stemge
rechtigde leden door de algemene vergadering als zodanig ---
ziln benoemd.
Ereleden zíjn vrijgesÇeld van het betalen van contrj-butie. -
Voor het overige hebben ereLeden dezelfde recht.en en -
verplichtingen welke op de leden bij of krachEens deze
statuLen zíjn toegekend en opgelegd.
b. begunstigers;
Begunst,igers zijn zij, die z:-ch bereid hebben verklaard de -
vereniging financieel Le sÈeunen met een door de algemene - -
vergadering vast te stellen minimum bijdrage. Begunstigers -
hebben geen andere rechten en verplichti-ngen dan die,
welke hun bij of krachtens de statucen zijn toegekend of

TOELATING TOT ÐE VERENTGING.
opgelegd.

Artikel .6.
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1. Het bestuur beslist omLrent de toelating van leden en - -
begunstigers
2. Blj niet-
lijk dient t
ring, indien
daLum van he
besluiten

ETNDE VAN HET LIDMAATSCHAP.
ArLikeI 7.

toelating tot lid, welke beslissing schrj-fte-
e worden medegedeeld, kan de algemene vergade-
de bet.rokkene dit binnen één maand na de

t beslui-t verzoekt, alsnog tot toelating

id;
vereniging;
een 1id zíjn verplichtingen

legens de vereniging niet nakomt, wanneer rede lij kerwij s
van de vereniging niet gevergd kan worden het Lj-dmaatschap
te laten voortduren, alsook wanneer het lid heeft opgehou-
den aan de (eventuele) vereisten voor het lidmaaLschap te -
voldoen
c. door ontzetting;
Ðeze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in
st.rijd met de sÈatuten, reglemenþen of besluiten van de
vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt. ¿ ---
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het
bestuur.

i-. Het lidmaatschaP eindigt':
a. door opzegging door het 1

b. door opzegging namens de
Deze kan geschieden wanneer

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens --
de véreñiging kan slechts geschieden tegen het, einde van --
een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegter- -
mijn van vier weken..Het lidmaatschap kan onmiddelLijk ----
*olden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid -
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het. lidmaatschap te
Iaten voortduren.
4. Een opzegging in sÈrijd met het bepaalde in het vorige -
lid doet- het 1Ídmaatschap eindigen op het vroegst t.oegela -
ten t,ijd.s¡ip volgende op de datum, waartegen was opgezegd.
5. Ontzetting uit het lidmaaLschap geschiedt door het
best,uur.
6. Van een besluiL tot opzegging van het lidmaatschap
namens de verenÍging op grond dat redeLijkerwijs van de ---
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaat,schap te ----
laten vooitduren en van een besluit tot ontzetting uit het
lidmaaLschap staat de beLrokkene binnen een maand na de ---
onLvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open
op de ãlgemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedig-
slu schriftelljk van het besluit met opgave van redenen in
kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende ---
het beroep is he! lid geschorst.
EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICI{T

Àrtikel 8.
1. De rechLen en verPlichtingen
kunnen te alJ-en ti3¿s weCerzijds

INGEN VA]\T BEGIJNSTIGERS. - -

van een begunstiger
door opzegging worden
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beêind
lopend
digd.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het, -
bestuur ----

'JAARLI,JKSE BI.TDRAGE .

ig.d, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het
e verenigingsjaar voor het geheel blijft verschul-

.A,rtike1 9 .
1. De leden en de begunst.igers zLjn gehouden tot het
betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene --vergaderlng zal- worden. vastgesteld
2. Het bestuur is bevoegd in bij zondere gevallen gehele ofgedeeltelijke onthefflng vañ de verplichting tot het -
betaLen van een bijdrage te verl-enen.
3. Wanneer het lidmaatschap in de loop
gingsjaar eindigt, blijft toch de jaar
dat jaar voor het geheel verschuldigd.

van het vereni
lijkse bijdrage voô-

- - ALGEMEEN BESTUUR.

Het.algemeen bestuur van de verenj-ging wordt
afg.evaardigden van de deelnemende gemeenten,

:::::Ti_1::: :i.:i: _ 1:_:'ffiffili"iE'3ãffiåil?.
--:'- --- Artikel l-08.
l-. Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt gevormd ---uit drie afgevaardigden van de Ieden, áie-worden benoemd ---
door en uit de algemene vergadering
. Het dagelijks bestuur kiest uit zíjn midden een voor
itter, eetl eerste en een Eweede vice-voorzitter.
. De voorzitter van het dagelijks bestuur heeft eveneens --

r tot
tuur t
ionaLe

aat van de rnternat.ionale Milieu-organisaLie KrMo en met
de ondersteuning van het dagelijks bestuur.
7a. De bezoldiEing van de ambtelijk secretaris wordt, door --
de argemene vergaderíng vast.gesteLd conform de jaarJ-ijkse --
begroLing van Kimo Nederland en Belgie
b. Ðe ambtelijk secretaris wordt rechtspositioneel onder ---

gevormd uit ---
die worden

2
2
3
Lot taak om als afgevaardigde van het dagelijks bestuur te
fungeren in het algemeen béstuur van de internationale

rdt
van i
dage-

t

g
A

l_

b

Mi1 ieu-Organisatie frMO
4. Indien de voorzitter van het dagelijks bestuur wo
gekozen om zitting Le nemen in het algemeen bestuur
Internationale Milieu-Organisatie KIMO, bepaalt het
lijks bestuur of ín zijn plaats de eerste dan we1 de
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gebracht. alsmede gehuisvest bij een van de leden van Kimo --
Nederland en Belglë, Het betreffende lid ontvangt daartoe --
een vergoeding dle door d.e algemene vergadering wordt
vastgesteld conform de jaarlijkse begroting van Kimo
Nederland en Belgie.

E INDE BESTWRSLIDI\4A.A.TSCI{AP .

ArLikel l-1.
1. EIk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd -
is benoemd, kan te al1en tijde.door de algemene vergade
ring worden ontslagen of geschorsL. Een schorsing die niet
binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot
ontslag eindigL door heE verloop van dJ-e Lermijn
2. Elk best.uurslid treedt af uiterlijk vier jaar na zijn ---
benoeming, binnen drie maanden nadat de verkiezingen voor --
leden van de gemeenteraad hebben plaatsgevonden. Ðe aftre- -
dende is terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse
vacature wordL benoemd, neemt de plaats van zíjn voorgan-
ger in.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het eindi- -
gen van het lidmaatschap van de.verenj-ging, door overlij-
den van een bestuurslid, bíj verlies van het vrije beheer --
over zijn vermogen alsmede bij schriftelijke ontslagneming'-
(bedanken). -:--

BEST-,UI TVORM ING BESTIJ{JR .

Artikel ].2.
l-. Van het, verhandelde Ín elke bestuursvergadering worden --
door de ambtelijk secreEaris notulen opgemaakt, die, na in -
de volgende vergadering te zijn vastgesteld, ten blijke
daarvan door de voorzitter en de ambtel-ijk secretari's
worden ondertekend.
3. Bij huishoudetijk reglement kunnen nadere regelen
aangaande de vergaderingen van en de besLuitvorming door
het besEuur worden gegeven.

HET BESTUREN VA}T DE VERENÏGÏNG.
Artikel 13.

1-. Het bestuur is belast. met het besturen van de vereni
g1ng.
2. HeL bestuur is niet bevoegd te besluiten toL heE aan-
gaan van overeenkomsten toL verkrijging, vervreemding en
bezwaríng van registergoederen.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aan-
gaan van overeenkomsLen, waarbij de vereniging zich als
borg of hoofdel-ijk medeschuldenaar verbindt, zLch voor een -
derde sterk maakt of zich tot zekerheidssEellíng voor een --
schuld van een ander verbindt.

VERTEGENWOORDIGING.
Artikel L4.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten -
rechte.
2. De vertegenwcordigingsbevoegdheid komt. mede toe aan -
twee gezamenlijk handeJende bestuursleden danwel de
plaatsvervangers van de betreffende bestuursleden.
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bestuursleden, alsook aan derden, om de vereniglng binnen --de grenzen van die volmacht te vertegenwoord.igãn

3 Het bestuur kan volmacht verLenen aan één of meer

JÀARVERSLå,G

; : 
-;;; ;;;;;;-;;-;;;;i,åí:'i:l å: vermogenstoestand van

de vereniging zodanige aantekeni ngen te houden dat. daaruitte allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen
worden gekend
2. Het bestuur brengt op een argemene vergadering binnen --zes rnaanden na afLoop van het, verenigingsjaar, behoudens --verlenging van deze termijn door de algemene vergaderi_ng,
?i)n jaarverslag uit en doet onder oveilegging vãn een ----
bal-ans en een staat. van baten en lasten rétcening en ver-
antvroording over zíjn in het afgelopen boekjaar gevoerde --beleid
Na verloop van de terrnijn kan ieder lid
verantwoording in rechte van het bestuur
3. Het bestuur is verplicht de bescheide
leden 1 en 2 tien jaren lang t.e bewaren.

deze rekening en ---

DE ALGEMENE VERGAÐERTNG.

vorderen.
n bedoeLd in de

- Artikel 16.
la. Aan de algemgne vergadering komen in de vereniging -*---aIle bevoegdhãden toe, ãie nieË door d.e wet, of statuten
aan het bestuur zijn opgedragen.
b. De_vereniging-vergadert minstens twee maar per jaar op --uitnodiging van de voorzitter en verder zo vaak als d.rieof meer l-eden dit aan de voorzitter verzoeken.
c. Er worden geen besluiten genomen aLs niet, meer dan de ---helfu van het aantal- leden in een vergadering aanwezig of --
verLegenwoordigd is. Besluiten worden bij meerderheid van --
sLemmen genomen.
2 . ,Jaarli j ks, uiterl
het verenigingsjaar,
in artikeL 15 wordt
gadering - gehouden.
fn de jaarvergadering komen ondermeer aan de orde:
q. þqt jaarverslag en de rekening en verantwoording be
doeld in artikel 15;
b. voorzj-ening in eventueLe vacaturesi
c. voorstellen van het best.uur of de
bfj de oproeping tot de vergadering.

1eden, aangekondigd ---

ijk binnen zes maanden na afloop van ---
behoudens de verlenging als bedoeld

een algemene vergadering - de jaarver- -

3. Andere algemene vergaderíngen worden g
wijls heL besLuur dit, wenselijk oordeelt.
4. voorts is het besLuur op schriftelijk verzoek van
tenminsEe een zodanig aant.al reden als bevoegd is tot
uitbrenggn van êên/tiende gedeelLe der sLemmãn verpli
tot. het bijeenroepen van een algemene vergad.ering ðp
t,ermijn van niet langer dan vier weken. rñdien aãn he

ehouden zo dik

hei --
chL
een
!L -----

verzoek binnen veertien dagen gieen gevolg word.L gegeven
kunnen de verzoekers zelf Ëot ãiu uíi eenioeping õ.rãtg.rr:.



door oproeping overeenkomstig artikel 20 of bij adverten- --
tie in- tenminste één ter plaatse, waar de vereniging-
gevestigd. is, veeL geleze-n dagblad of huis-aan-huisblad

TOEGAI'TG EN STEMRECHT.
Artikel t7.

L. Toegang to|. de algemene vergadering hebben alle leden
van de veieniging, al-le ereleden en alle begunsLigers
Geen toegang hebben de geschorsle leden en geschorste be-
stuursleden behalve bij de behandeling van een door hen ----
ingesteld hoger beroep
2. Over toqlating tot, de vergadering van anderen dan de in -
lid 1 bedoeLde personen beslist het bestuur
3. Ieder lid van de vereniging dat niet' geschorst is,
heeft één stem.
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe -
gemachtj.gd ander lid uitbrengen, met dien verstande dat
een lid ¡iet voor meer dan twee andere leden als gevol-
machtigde kan opLreden.

VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN.
-- Artikel L8.

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voor-
zitter of de eerste respectievelijk de tweede vice-voor-
zitter. Ontbreken de voorzitter en de eerste respèctieve
Iijk de tweede vice-voorzítEer dan treedt één der andere ---
bestuursled.en, door het, besLuur aan te wj- j zen, aIs voor
zitt.er van de vergadering op. Wordt, ook op deze wíjze niet -
j-n het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergade-
ring daarin zelf - - -:'-
2. van het. verhandelde in elke vergadering worden. door de
ambteli-jk secretaris of een ander door de voorzj-tter
daarLoe aangev/ezen persoon notulen.gehouden, welke notulen -
in de eersLvolgende algemene vergadering worden vastge -----
steld en ten blijke daarvan door de voorzitrer van de
vergadering en de notulisL worden ondertekend
De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden
gebracht.

BESLUITVORMTNG ALGEMENE VERGADERÏNG.
Artikel L9

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van
de voorzitter, dat door de vergadering een besluiL is
genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van -
een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet
schrift.elijk vasLgesteld voorstel. ---
2. word.t eãhter oñmiddellijk na het uitspreken van het in
het eerste.lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan be
twist, dan vindt een nieuwe st.emming plaats wanneer de -
meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke --
st.emming niet hoofdelijk of schrifLelijk geschj-edde, een ---
stemgerechtigde aanwezige dit. verlangt. Door deze nieuwe ---
stemming verval-len de recht.sgevolgen van de oorspronke-
lijke stemming.
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen
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lvorden alle besluiten van de algemene vergadering genomen - -
met volstrekte meerderheid van de uitgebracht,e stemmen
4. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet
te zijn uitgebracht
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de
volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede ---
stemming plaats.
Heeft alsdan wederom niemand de volst.rekte meerderheid -
verkregen, dan vj-nden herstemmingen plaats, totdat het.zij --
één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkreg€D,
hetzij tussen twee personen is gesEemd en de stemmen
staken
Bi j die herst;il;;;;; ;;;;.nder niet besrepen de tweede - - -
stemming, wordL telkens gestemd Lussen de personen op wie *-
bij de voorafgaande sterhming is gestemd, uitgezonderd de ---
persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste
aantal stemmen is uitgebracht.
Is bij die voorafgaande stemming het geringÈte aantal --:
stemmen op meer dan één persoon uit.gebracht, dan wordt
door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de
nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitge
bracht.
fngeval bij een stemming tussen twêe personen de stemmen ---
staken, wordt door lotirig beslist wie van hen beiden is ----
gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een voorsteL niet rakende
verkiezing van personen, is het verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling tenzij de voorzit-
ter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der
stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten --
briefjes. Bqsluitvorming bij acelamatie is mogelijk tenzij -
een stemger'echtigde hoofdelijke stemming verlangt
8. Een eenstemmig besl-uit van a}le leden, ook al zijn deze -
niet in vergadering bijeen, heefL, mits met voorkennis van -
het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besLuit van
de algemene vergadering
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig --
of vertegenwoordigd zíjn, kunnen geldige besluiten worden
genomen mits met algemene stemmen, omtrent, a1le aan de :---
orde komende onderwerpen -dus mede een voorsLel tot statu-
tenwij ziging of tot ontbinding- ook al heeft geen oproe
ping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven
wij ze geschied of is enig ander voorschrift omtrenL het
oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee ver-
band houdende formaliteit niet, in acht is genomen.

BI.JEENROEPING ALGEMENE VERGADERTNG.
Artikel 20.

1. De algemene vergaderÍngen worden bijeengeroepen door
het bestuur behalve in de gevalJ-en als bedoeld in artikel
L6 IÍd 4.
De oproeping geschiedt schri-ftelijk aan de adressen van de
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leden volgens het ledenregisLer bedoeld in artikel 4. De ---termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen. --2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpän ----
vermeld onverminderd het bepaalde in artikel 2L. ----

STATUTENWI'JZIGTNG
Artikel 2L.

1. Tn de stat.uten van de vereniging kan geen verandering ---
worden gebracht dan door een besluit van een algemene
vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, d.aL - -aldaar wijziging van de statuten zal- worden voorgesÈeld.
De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste ieven
dagen.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter ---behandeling van een voorsteL tot statutenwijãiging hebben --gedaan, moeten tenminste vij f dagen voor de veigadering
een afschrift, van dat voorsteL aan alLe Leden toezend.en.
3. Een besluit, tot statutenwij ziging behoeft tenminsLe -
twee/derde gedeelte van de uicgebrachte stemmen in een
vergadering waarin tenminste t,wee/derde ge
leden tegenwoordig of verteEenwoordigd is.

deelte van de

rtegen
enminste

rs niet twee/derde gedeelL.e van de leden tegenwoordig of ---
vertegenwoordigd dan wordt binnen vier weken daarna een.----
tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over -
het, voorst.el dat in de vorige vergadering aan de orde is
geweest, ongeachL het aantal t.egenwoordige of ve
woordigde leden, kan worden besloten, mits met t
twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwij ziging treedt niet in
hiervan een notariële ákte is opgemaakt.

werking dan nadat - -
ONTBTNDTNG EN LIQUIDATIE

- Artikel 22.
1-. De vereniging kan worden onLbonden door een besluit van -
de algemene vergadering. HeL bepaalde in de leden 1, 2 en
3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toe ----
passing
2. Een eventueel batig saldo na vereffening zar worden
aangewend voor een doel dat gelijk is aan dat van de
veren].grng
Bij het besluit Lot ontbinding kan echter ook een andere
bestemming aan het bat,ig saldo worden gegeven.

HUI SHOIIDELI JK REGLEMENT .
- Artikel- 23.

1. De algemene vergadering kan met meerderheid van stemmen -
een huishouoelijk reglement vaststellen of wijzigen
2. l{et. reglement mag niet, meL de wet of deze statutsrrijd zijn.
ltaarvan akt.e.
Ardus verleden te velsen op de datum als in her hoofd van --
deze akte i-s vermeld
Ðe comparanten zijn rnij, notaris, bekend, en de identiteic
van de bij deze akLe betrokken comparanten is voor zover

en 1n
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verej-st, door mij; notaris, aan de hand. van d.e hiervoor
gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.;
tenzij hiervoor anders is vermeld, zijn de ãomparant,en -nieE, geregist,reerd aIs partner in de ãin van hät geregis-
tree::d partnerschap of ãls zodanig geregistreerd leweest. --De inhoud van de akte is door mij, notaiis, aan dã compa-
rant,en opgegeven en toegelicht.
De comparanten, handelend a1s gemeld, hebben verklaard van -de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met d.einhoud van de akte in te stemmen
onmiddellijk daarna is deze akte na beperkte voorlezing
door de comparanten en mij, not,aris, oñdertekend om erf ----uur vijftig minuten ---r-A.M. Korf , Ir. Veerman, E.,'l.M. Mascini.
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