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VERENIGING
Heden, zesentwintig mei tweeduizend zeven,
verschenen voor mij, mr. Johannes Paulus Alexander Wortelboer, notaris te Bedum:
1. de heer Jan Roelof Dijkstra, geboren te Delfzijl op drie juli negentienhonderd
zesenveertig, rijbewijsnummer 3170064576, afgegeven te Emmen op zeven december
negentienhonderd negenennegentig, wonende te 9166 SM Schiermonnikoog,
Aisterbun 5, gehuwd;
2. de heer Onno Jauk Gossen Zwakhals, geboren te Rotterdam op vier februari
negentienhonderd vierenvijftig, rijbewijsnummer 3152610472, afgegeven te
Rotterdam op negenentwintig januari negentienhonderd negenennegentig, wonende
te 9166 RB Schiermonnikoog, F.H. Gasaustraat 7, gehuwd;
3. de heer Jan Albrecht Sikkema, geboren te Groningen op twintig augustus
negentienhonderd vierenzeventig, rijbewijsnummer 3309178893, afgegeven te Duiven
op veertien april tweeduizend drie, wonende te 9166 LK Schiermonnikoog,
Torenstreek 20, ongehuwd;
4. de heer Bauke Henstra, geboren te Achtkarspelen op drieëntwintig oktober
negentienhonderd éénenveertig, rijbewijsnummer 3150011867, afgegeven te
Schiermonnikoog op tien januari tweeduizend, wonende te 9166 RB
Schiermonnikoog, F.H. Gasaustraat 12, gehuwd;
5. de heer Jan Holwerda, geboren te Schiermonnikoog op tweeëntwintig februari
negentienhonderd zesendertig, rijbewijsnummer 3323505115, afgegeven te
Schiermonnikoog op twintig februari tweeduizend zes, wonende te 9166 PK
Schiermonnikoog, Gratia Susannastraat 6, gehuwd;
6. de heer Gerrit Foppe Eldert Bakker, geboren te Medemblik op zeventien juni
negentienhonderd vijfenveertig, identiteitskaartnummer IA9721124, afgegeven te
Schiermonnikoog op vier november tweeduizend twee, wonende te 9166 PN
Schiermonnikoog, Van Starkenborghstraat 16, gehuwd;
7. de heer Roland Sikkema, geboren te Tietjerksteradeel op veertien oktober
negentienhonderd vijfenzeventig, identiteitskaartnummer IE5346581, afgegeven te
Schiermonnikoog op vier januari tweeduizend zes, wonende te 9166 PX
Schiermonnikoog, Reeweg 4, gehuwd,
tezamen vormende het voltallige bestuur - en als zodanig handelende - van de te
Schiermonnikoog gevestigde vereniging Cultuur Historische Vereniging "’t Heer en Feer"
Schiermonnikoog, welke vereniging is ingeschreven in het handelsregister onder nummer
40006093.
De comparanten verklaarden:
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-

de vereniging Cultuurhistorische Vereniging "'t Heer en Feer" Schiermonnikoog is
opgericht op vierentwintig februari negentienhonderd negentig;
- dat de algemene ledenvergadering van gemelde vereniging op éénendertig maart
tweeduizend zeven, juncto een eerdere vergadering de dato zeventien maart
daarvoor, heeft besloten de statuten te doen opnemen in een notariële akte en tevens
de verenigingsnaam te wijzigen, waarvan blijkt uit een aan deze akte te hechten
afschrift van de notulen de betreffende vergaderingen.
Vervolgens verklaarden de comparanten ter uitvoering van de gemelde besluiten dat de
statuten van gemelde vereniging luiden zoals hierna omschreven.
NAAM
Artikel 1:
De Vereniging draagt de naam Cultuur Historische Vereniging ’t Heer en Feer en is
gevestigd in de gemeente Schiermonnikoog.
DOEL EN REALISERING
Artikel 2:
1. De Vereniging stelt zich ten doel het opsporen, registreren en zo mogelijk zelf
verzamelen, bewaren en onderhouden van het eilandererfgoed in de ruimste zin van
het woord. Bovendien wil zij de belangstelling voor dit erfgoed bevorderen onder
allen die zich op wat voor manier dan ook met Schiermonnikoog verbonden voelen.
2. De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het doen verschijnen van een tijdschrift;
b. het organiseren van tentoonstellingen met daarop afgestemde
tijdschriftnummers;
c. uitgifte van eigen publicaties in de zogeheten ’t Heer en Feer – reeks;
d. het organiseren van bijeenkomsten en excursies;
e. het registreren en/of zelf vergaren, bewaren en onderhouden van documenten en
objecten;
f. het zo mogelijk met derden bewaren en zo nodig oprichten van monumenten;
g. het met derden verwerven en onderhouden van een noodzakelijk geachte
accommodatie ten behoeve van het bewaren, onderhouden en vervolgens
publiekelijk tonen van het eilander erfgoed;
h. samenwerking met alle andere op het eiland op het eigen erfgoed gerichte
organisaties, verenigingen, stichtingen en groepen;
i. samenwerking met gelijksoortige organisaties, onder andere op andere
Waddeneilanden.
DUUR
Artikel 3:
De Vereniging is voor onbepaalde tijd aangegaan.
LEDEN EN BEGUNSTIGERS
Artikel 4:
1. de vereniging kent:
a. gewone leden;
b. ereleden;
c. begunstigers.
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2.

Gewoon lid is degene die als lid is toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel
5.
3. Erelid is degene die door de ledenvergadering met algemene stemmen als zodanig is
benoemd op grond van de omstandigheid dat hij zich bijzonder verdienstelijk voor de
vereniging heeft gemaakt.
4. Begunstiger is degene die zich als zodanig bij het bestuur heeft aangemeld en door
het bestuur is toegelaten. Hij of zij steunt de vereniging met een financiële bijdrage,
waarvan het minimum door de ledenvergadering wordt vastgesteld.
Artikel 5:
1. Degene, die lid van de vereniging wil worden, geeft zich daartoe op bij de secretaris.
2. Voorwaarden voor toelating tot het lidmaatschap zijn betuiging en instemming met
het in artikel 2 omschreven doel en bereidheid tot betaling van een contributie
waarvan het bedrag in de jaarvergadering wordt vastgesteld.
3. Het bestuur beslist of een kandidaat al of niet als lid wordt toegelaten.
4. De secretaris geeft van een beslissing tot het al of niet toelaten onverwijld kennis aan
de kandidaat.
5. Indien een kandidaat niet is toegelaten, kan deze binnen veertien dagen na ontvangst
van de kennisgeving een beroep doen op de ledenvergadering. Het beroep moet
schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.
6. Over het beroep wordt beslist in de eerstvolgende ledenvergadering.
7. Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van alle leden zijn
opgenomen.
BEËINDIGING LIDMAATSCHAP
Artikel 6:
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid
heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld
te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt,
alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd
met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
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 van een
opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden
beëindigd 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 lidmaatschap
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was
opgezegd.
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5.

Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de
verplichtingen van de leden van geldelijk aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te
sluiten.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
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 ledenvergadering. 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 geschorst.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Artikel 7:
1. Onverminderd het overigens bij de wet of deze statuten bepaalde, hebben de leden
het recht om van de door het bestuur aan te wijzen faciliteiten en eigendommen van
de vereniging gebruik te maken. Dit gebruik moet geschieden overeenkomstig de
bestaande of nog te maken reglementen, besluiten en gebruiken en eventueel onder
de voorwaarden als door het bestuur zijn of zullen worden vastgesteld.
2. De leden zijn verplicht tot het betalen van een contributie. De door de leden
verschuldigde bedragen en overige bijdragen worden vastgesteld door de
ledenvergadering. Bij die vaststelling kan een onderscheid worden gemaakt naar
woonplaats of andere omstandigheden.
3. Het bestuur bepaalt wanneer en op welke wijze door de leden aan hun financiële
verplichtingen moet zijn voldaan.
4. Personen die lid worden respectievelijk te kennen hebben gegeven dat zij hun
lidmaatschap willen beëindigen of door het bestuur uit hun lidmaatschap zijn ontzet,
zijn over het lopende jaar de volledige contributie verschuldigd, tenzij het bestuur
anders beslist.
GELDMIDDELEN
Artikel 8:
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
Contributies, giften, legaten, entreegelden, subsidies en alle andere mogelijke bronnen van
inkomsten.
BESTUUR
Artikel 9:
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden. Het aantal bestuursleden wordt door de
ledenvergadering vastgesteld. Slechts leden van de vereniging zijn als bestuursleden
verkiesbaar.
2. De bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen bij besluit van de
ledenvergadering.
3. Volgens een door het bestuur op te stellen rooster, treedt jaarlijks tenminste één
bestuurslid af. Het bestuur kan besluiten dat jaarlijks meer dan één bestuurslid
aftreedt.
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Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn of haar benoeming af. Aftredende
bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
4. Nieuwbenoemde bestuursleden aanvaarden hun functie terstond na hun benoeming
en nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hun voorgangers. De
ledenvergadering kan voor de aanvaarding echter een ander tijdstip vaststellen.
5. Elk bestuurslid kan altijd door de ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een
schorsing die niet binnen drie maanden door een besluit tot ontslag wordt gevolgd,
eindigt door verloop van deze termijn;
6. Een bestuurslid kan ook altijd zelf ontslag nemen.
7. Schorsing van een bestuurslid als lid van de vereniging houdt tevens schorsing als
bestuurslid in. Het einde van het lidmaatschap houdt tevens het einde van het
bestuurslidmaatschap in.
TAKEN EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR
Artikel 10:
1. Voor zover de statuten dit toestaan, is het bestuur belast met het besturen van de
vereniging.
2. Ingeval het aantal bestuursleden daalt beneden het minimum aantal voorgeschreven
bestuursleden blijft het bestuur tot besturen van de vereniging bevoegd. Het is echter
verplicht zo spoedig mogelijk een ledenvergadering te beleggen, waarin de
voorziening in de vacature aan de orde komt.
3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten
van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen,
het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk als
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze
goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
4. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de ledenvergadering voor het
besluiten tot:
- het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen, een
bedrag of een waarde van vijf duizend euro (€ 5.000,--) te boven gaande;
- het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een bankkrediet
wordt verleend;
- het ter leen verstrekken, alsmede het ter leen opnemen van gelden;
- het optreden in rechte, met uitzondering van die rechtsmaatregelen die geen
uitstel kunnen lijden;
- het sluiten, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten.
Op het ontbreken van de goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep
worden gedaan.
5. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
a. het bestuur;
b. voorzitter en secretaris gezamenlijk;
c. voorzitter en penningmeester gezamenlijk;
d. secretaris en penningmeester gezamenlijk.
6. Het bestuur is bevoegd zich in het uitoefenen van zijn verantwoordelijkheid te doen
bijstaan door adviseurs, commissies en werkgroepen die door het bestuur worden
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benoemd. De adviseurs en of de samenstelling van de commissies en werkgroepen
worden door het bestuur aan de algemene ledenvergadering bekend gemaakt.
Artikel 11:
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester aan, die samen het dagelijks bestuur vormen. Het kan voor elk van
deze functies een vervanger aanwijzen.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris, of bij diens
afwezigheid door een notulist, door de aanwezige bestuursleden aan te wijzen,
notulen opgemaakt, die door de voorzitter van de vergadering en de notulist worden
vastgesteld en ondertekend, tenzij het bestuur besluit te volstaan met een
besluitenlijst.
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van en
de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
BESTUURSVERANTWOORDING LEDENVERGADERING
Artikel 12:
1. Het verenigingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een ledenvergadering binnen drie maanden na afloop van het
verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de ledenvergadering,
zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde
beleid. Het legt de balans van baten en lasten met een toelichting, ter goedkeuring
aan de vergadering over. Goedkeuring van het verslag door de ledenvergadering strekt
het bestuur tot decharge.
4. De ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste
twee personen, die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie
onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur. Deze kascommissie
onderzoekt de stukken bedoeld in lid 3 en brengt verslag uit van haar bevindingen
aan de ledenvergadering.
5. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 tien jaar lang te
bewaren.
LEDENVERGADERINGEN
Artikel 13:
1. Tenminste eenmaal per jaar wordt binnen drie maanden na afloop van het
verenigingsjaar een ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden.
2. Een ledenvergadering wordt voorts gehouden krachtens een besluit van de voorzitter
of van het bestuur of op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden dan wel zoveel
leden als tezamen bevoegd zijn één/tiende gedeelte van de stemmen in een
ledenvergadering uit te brengen.
3. Ieder lid heeft toegang tot de ledenvergadering en heeft de bevoegdheid aldaar het
woord te voeren en voorstellen te doen.
4. Ieder lid heeft één stem. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe
gemachtigd ander lid uitbrengen.
AGENDA LEDENVERGADERING
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Artikel 14:
1. De agenda van de jaarvergadering bevat tenminste de volgende punten:
a. verkiezing van bestuursleden;
b. jaarverslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar;
c. rekening en verantwoording door het bestuur over het bestuur, zoals in het
afgelopen boekjaar is gevoerd;
d. verslag van de bevindingen van de kascommissie;
e. benoeming kascommissie.
2. De agenda van de vergadering wordt overigens door het bestuur vastgesteld, met
inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.
3. Op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden of zoveel minder als tezamen
bevoegd zijn één/tiende gedeelte van de stemmen in een ledenvergadering uit te
brengen, is het bestuur verplicht een opgegeven punt op de agenda te plaatsen, mits
zodanig verzoek wordt ontvangen tenminste tien dagen voor de ledenvergadering, de
dag van ontvangst en vergadering niet meegerekend.
4. Wordt een verzoek om een punt op de agenda te plaatsen niet ontvangen voor de
hiervoor bepaalde datum, dan kan het bestuur alsnog besluiten het opgegeven punt
op de agenda te plaatsen. De secretaris doet daarvan zo mogelijk onverwijld
schriftelijk mededeling aan de leden.
Heeft geen zodanige mededeling plaatsgevonden, dan kan de ledenvergadering
besluiten het opgegeven punt niet in behandeling te nemen.
5. Indien een opgegeven punt niet in behandeling wordt genomen, zal het punt op de
agenda van de eerstvolgende ledenvergadering moeten worden geplaatst.
6. In afwijking van het vorenstaande moet een voorstel tot statutenwijziging tenminste
dertig dagen voor de ledenvergadering door het bestuur worden ontvangen, de dag
van ontvangst en van de vergadering niet meegerekend. Het bepaalde in lid 4 is in dat
geval niet van toepassing. Het bestuur is verplicht alle vereiste maatregelen te
treffen.
OPROEPING TER LEDENVERGADERING
Artikel 15:
1. Ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur door middel van een
schriftelijke kennisgeving welke aan de leden wordt toegezonden. De termijn voor de
oproeping bedraagt tenminste zeven dagen, de dag van oproeping en van vergadering
niet meegerekend.
2. Bij de oproeping worden vermeld de tijd en de plaats van de te houden vergadering
eventueel waar de stukken ter inzage zijn gelegd, alsmede de agenda, behoudens het
bepaalde in artikel 14 lid 4.
3. Indien aan een verzoek, als bedoeld in artikel 13 lid 2 binnen veertien dagen geen
gehoor wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan op de
wijze als bepaald door lid 1 van het onderhavige artikel.
4. Indien de verzoekers niet in staat zijn de vergadering bijeen te roepen op de wijze als
in het vorige lid is bedoeld, kunnen zij de vergadering bijeenroepen bij advertentie in
een in de vestigingsplaats van de vereniging veelgelezen dagblad.
VOORZITTERSCHAP/NOTULEN
Artikel 16:
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1.

De ledenvergadering staat onder leiding van de voorzitter of zijn of haar
plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn of haar plaatsvervanger, dan treedt
één der andere, door Het bestuur aan te wijzen, bestuursleden als voorzitter op.
Wordt ook deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de
vergadering daar zelf in.
2. Van het verhandelde worden door de secretaris of door een ander door de voorzitter
daartoe aangewezen persoon in elke vergadering notulen gemaakt, die na
goedkeuring in de eerstvolgende ledenvergadering door de voorzitter en de notulist
worden ondertekend. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden
gebracht.
BESLUITVORMING LEDENVERGADERING
Artikel 17:
1. Alle besluiten van een ledenvergadering worden bij volstrekte meerderheid van
stemmen genomen, tenzij in de wet of deze statuten anders is bepaald. Ongeldige en
blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
2. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling tenzij de voorzitter
of de ledenvergadering anders besluit.
3. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Heeft bij stemming over personen
niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan volgt een tweede stemming tussen
de personen die de meeste stemmen hebben gekregen. Indien bij een tweede
stemming de stemmen staken, beslist het lot.
4. Een eenstemmig besluit van alle leden heeft, ook al zijn deze niet in vergadering
bijeen, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit
van een ledenvergadering.
Zolang in een ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen
geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de
orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot
ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de
voorgeschreven wijze geschied of is enig voorschrift omtrent het oproepen en houden
van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht
genomen.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 18:
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door
een besluit van de ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
wijzigingen in de statuten worden voorgesteld, behoudens het in artikel 17 lid 5.
2. Zij die een oproeping tot de ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, en waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is
opgenomen, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dit
voorstel voor de leden op een daartoe geschikte plaats ter inzage leggen tot na afloop
van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft om te worden aangenomen, in een
vergadering waarin tenminste de helft van de leden tegenwoordig of
vertegenwoordigd is, tenminste twee/ derde meerderheid van de uitgebrachte
stemmen. Is niet de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt
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binnen vier weken daarna, doch niet eerder dan twee weken na de eerste vergadering,
een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden. Mits met een meerderheid van
tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen kan het voorstel, dat in de
voorgaande vergadering aan de orde is geweest, worden aangenomen, ongeacht het
aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden.
4. Een statutenwijziging treedt pas in werking wanneer hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 19:
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ledenvergadering. Het
bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 18 is van overeenkomstige toepassing.
2. De bestemming van een batig saldo na vereffening wordt vastgesteld door de
ledenvergadering;
3. De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening
van haar vermogen noodzakelijk is.
4. Bij ontbinding van de vereniging geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij
anders wordt besloten;
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten van kracht;
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden
vereniging gedurende tenminste tien jaar berusten bij een door de vereffenaars aan te
wijzen persoon of instantie.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 20:
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen;
2. Het huishoudelijk reglement mag noch in strijd zijn met de wet, ook waar deze geen
dwingend recht bevat, noch met de statuten.
SLOTBEPALING
Artikel 21:
In alle gevallen waarin door de wet of door deze statuten niet is voorzien, beslist het
bestuur.
Slotverklaring
Tenslotte verklaarden de comparanten dat het bestuur van de vereniging thans bestaat
uit:
1. de comparant sub 1, als voorzitter;
2. de comparant sub 2 als penningmeester;
3. de comparant sub 3 als secretaris, en
4. de comparanten sub 4 tot en met 7 als bestuursleden.
Slot akte
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 Schiermonnikoog op de datum als in het hoofd van deze akte
vermeld.
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De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken
comparanten zijn door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe
bestemde documenten vastgesteld.
De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht.
De verschenen personen hebben verklaard tijdig vóór het verlijden van de inhoud van de
akte te hebben kennis genomen, met de inhoud daarvan in te stemmen en zijn door mij,
notaris, gewezen op de gevolgen die voor hen uit de inhoud van deze akte voortvloeien.
De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs
te stellen, waarna de akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, is
ondertekend.

