
STATUTEN
'Heden de, t w i nt Lqs t e september ,negentie~honderdnegenenzevent!g_:
kompareerden voor mij, Jan JOZ1as de D1e, notaris ter stand
plaats de Gemeente Amstelveen:---------------------------------
1. de Heer Anton Hulshof~ technicus,---------------------------

wonende te Haarlem, Henri Dunantstraat 31,------------------
volgens zijn verkla~ing geboren op achtentwintig oktober ---'
neqentienhonderdvierendertig;-------------------------------

2. de Heer Jacques Albrecht Pomae r, technischonderwijsassistent,--I

wonende te Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer, Specht- --I

straat 68, volgens zijn verklaring geboren op tien augustus
negentienhonderdvieDenveertig;--------~----------~~~-------_

ten deze volgens hun verklaring handelende als de enige leden
van het bestuur van na te noemen vereniging en als zodanig ----I
die vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigende.---------------!
De komparanten verklaarden:------------------------------------
dat in de maand januari negentienhonderd negen en zeventig ----,
werd opgericht de na te noemen vereniging:---------------------
dat zij bij deze wensen te doen blijken, dat die vereniging ---
wordt geregeerd door de navolgende statuten, te weten:---------
----------------------N~ EN ZETEL ---------------------------
Artikel 1. ---~------------------------------------------------
De vereniging draagt de naam: FEDERATIE MODELVLIEGERS SPAARN-
WOUDE. --------------------------------------------------------
Zij is gevestigd te Haarlemrnerliede en Spaarnwoude.------------
---------------------DOEL EN MIDDELEN--------------------------
Artikel 2. ----------------------------------------------------
1.,' De vereniging stelt zich ten doelde modelvliegtuigbouw, ",=r :

zomede het vliegen met radiografisch bestuurde vliegtuig- ~-
modellen" overeenkomstig de normen van de Rijks Luchtvaart-
Dienst, door haar leden te doen beoefenen en in het alge- --
meen te bevorderen.-----------------------------------------

2. Zij tracht dit doel te bereiken door:-----------------------
a. het verkrijgen en instandhouden van terreinen waar het --

vliegen met voorbedoelde vliegtuigmodellen mogelijk en --
toegestaan is;-------------------------------------------

b. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van ---
haar leden, alsmede van belangen der individuele leden --
op het gebied der doelstelling;--------------------------

c. het geven van voorlichting en het maken van propaganda;--
d. het samenwerken met andere verenigingen en stichtingen --

met een soortgelijk of aanverwant doel;------------------
e. het aanwenden van alle andere wettige middelen, welke ---

naar het oordeel van haar bestuur - tot het bereiken van
haar doel bevorderlijk kunnen zijn.----------------------

----------------------------DUUR ------------------------------
Artikel 3. -----------------=-=-=-=------------------------,-------
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.------------
2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.--------
---------------------------LEDEN ------------------------------
Artikel 4. ----------------------------------------------------1. De vereniging kent:-----------------------------------------

a. ereleden;------------------------------------------------
b. gewonê ledenï-------------------------------------------'
~. beg~nstige~».-------------------------------------------,



"

2. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden of lid -----
wo~dt/worden daaronder ve~staan zowel de ereleden als de ---
gewone leden, tenzij'het tegendeel blijkt.-------------~------------------------------ERELEDEN-----------------------------

Artikel 5. ----------------------------------------------------
Ereleden zijn natuurlijke pe~sonen, die vanwege hun verdienste
voor de vereniging en/of in het kader van de doelstelling der -
vereniging door de algemene vergadering als zodanig zijn be- --
noemd.---------------------------------------------------------
------------------------LIDMAATSCHAP --------------------------
Artikel 6. ----------------------------------------------------
1. Gewone leden van de vereniging zijn alle natuurlijke per- .

sonen,die:------------------------------------------------
a. op de datum van hun aanmelding veertien,jaar of ouder

zijn;------------------~-------------------------------
b. in het bezit zijn van een zodanige verzekering tegen --

wettelijke aansp~akelijkheid, dat schade veroorzaakt --
door een vliegend model gedekt is; en -----------------

c. in het bezit zijn van door de P.T.T.goedgekeurde appa- .
ratuur; en als zodanig overeenkomstig het hier-na be- --
paalde zijn toegelaten.--------------------------------·

2. De aanmelding als gewoon lid geschiedt schriftelijk bij --
de secretaris van het bestuur of bij ëndere -- door het --
bestuur aan te wijzen personen.---------------------------
Het bestuur beslist over de toelating.--------------------
Bij. niet toelating door het bestuur kan de algemene ver-:-
gadering alsnog tot toelating besluiten.------------------

3. Als bewijs van lidmaatschap wordt aan ieder van de gewo- -
ne leden een afgestempelde pas uitgereikt, op ver t.oon waar'
van op het bij de vereniging in gebruik zijnde terrein ---

I door dat lid mag worden gevlogen.-------------------------
------------------------BEGUNSTIGERS --------------------------
Artikel 7. ----------------------------------------------------
Begunstigers zijn natuurlijke- of rechtspersonen, die zich ----
tegenover de vereniging hebben verbonden tot een vrijwillige --
bijdrage in geld of goederen, zonder daarvoor een tegenpresta-
tie te verlangen.----------------------------------------------
Begunstigers kunnen met toestemming van het bestuur de algeme-
ne vergadering bijwonen, echter zonder stemrecht.--------------
------------- RECHTEN EN PLICHTEN DER LEDEN -------------------
Artikel 8. ----------------------------------------------------1. Het lidmaatschap geeft de gewone leden en de ereleden ----

het recht:------------------------------~-----------------
a.deel te nemen aan de algemene vergaderingen, daarin het
woord te voeren en hun stem uit te brengen.--------~------
b.gebruik te maken van de faciliteiten die aan het bezit -
van het lidmaatschap zijn verbonden;----------------------
c.deel te nemen aan door de vereniging georganiseerde e- -
venementen.-----------------------------------------------

2. De leden zijn verplicht:----------------------------------
a. de aan hen uitgereikte pas, als bedoeld in artikel 6 --
lid 3, op eerste verzoek van de daartoe bevoegden te ver-



tonen, bij gebreke waarvan ziJ niet bevoegd zijn op het ---
bij de vereniging in gebruik zijnde terrein te vliegen;----
b. te vliegen binnen de frequentiebanden, die daartoe ----
door de P.T.T. beschikbaar zijn gesteld en uitsluitend met
behulp van de hiervoor in artikel 6 bedoelde apparatuuri--
c. de hiervoor in artikel 6 bedoelde verzekering in stand
te houden;---------------------------------~---------------
~. de statuten, reglementen en bepalingen van de vereni- --
ging na te leven;-----------------------------------------
e. de door de algemene vergadering en/of bestuur genomen
besluiten of gegeven aanwijzingen op te volgen;-----------
f. de jaarlijkse contributie stipt op tijd te betalen,met
dien verstande, dat ereleden niet tot betaling van contri-
butie gehouden zijn.--------------------------------------

Artikel 9.-----------------------------------------------------
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode ---
van ten hoogste één maand, in geval het lid bij herhaling in --
strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door ---
handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ----
ernstige mate heeft geschaad.----------------------------------
Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan ---
het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.----
Artikel 10. ---------------------------------------------------
1. 'Het lidmaatschap eindigt:---------------------------------
a. door overlijden van het lidi------------------------------
b. door opzegging door het lid;------------------------------
c. door opzegging namens de vereniging;----------------------
d. door ontzetting.------------------------------------~--~-~
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts

geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar.------~
Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke -
v66r de eerste december in het bezit van de secretaris ---
moet zijn.------------------------------------------------
Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schrif- -
telijk te bevestigen.-------------------------------------
Indien een opzegging niet tijdig- heeft plaats gehad, ----
loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerst- -
volgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders be- -.
sluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan ---
worden het lidmaatschap te laten voortduren.-------------

3. opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan -
tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschie-
den door het bestuur met inachtneming van een opzeggings-
termijn van tenminste vier weken, wanneer het lid, na ---
daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op
de eerste december niet ten volle aan zijn geldelijke ---
verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, alsme-
de wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de ---
vereisten welke door de statuten voor het lidmaatschap --
gesteld worden.------------------------------------------
De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindi-
ging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer re-
delijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden --
het lidmaatschap te laten voortduren.--------------------



De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave ----
van reden(en) .--------------------------------------------

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitge- -
sproken wanneer een lid in strijd met de statuten, regle- -
menten of besluiten van de vereniging handelt of de ver- -
eniging op onredelijke wijze benadeelt.-------------------
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrok-
ken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van ---
reden(en) , in kennis stelt.-------------------------------
De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst ---
van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ver-
gadering.-------------------------------------------------
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het
lid geschorst.--------------------------------------------
Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal --
moeten worden genomen met tenminste twee/derde van het ---
aantal uitgebrachte geldige stemmen.----------------------

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigings- -
jaar, ongeacht de ~den of oorzaak, eindigt, blijft des- -
alniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door --
het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.--

6. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van ----
artikel 36 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ---
kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap ----
niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de ver-
plichtingen van geldelijke aard van de leden worden yer-
zwa~rd, behoudens uitéraard het in lid 2 van dit artikel -
bepaalde.-----------------------------------------------.-

---------------------- GELDMIDDELEN ---------------------------
Artikel 11. ---------------------------------------------------
1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:---------------

de contributies van de leden, de ereleden daaronder niet
begrepenj-------------------------------------------------
de bijdragen van de begunstigers, de inkomsten uit eigen
vermogen, subsidies, erfstellingen, legaten, schenkingen
en eventuele andere toevallige baten.---------------------

2. Ieder lid met uitzondering van ereleden betaalt een con-
tributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene --
vergadering, tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld.

--------------------------- BESTUUR ---------------------------
Artikel 12. --------------------------------------------------
1. Hetb~stuur bestaat uit tenminste zes leden, die ieder ---

'de leeftijd van tenminste achttien jaar moeten hebben be-
reikt.----------------------------------------------------
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de a~geme- -
ne vergadering.------------------------------------------·

2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit --.
de leden der vereniging benoemd.-------------------------
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester van ---
het bestuur, tezamen vormende het dagelijks bestuur, wor-
den steeds als zodanig door de algemene vergadering be- -
noemd.---------------------------------------------------



3. 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.-----

4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ont- -
slag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een op-
zeggingstermijn van tenminste drie maanden.------~--------·

5. Bestu~~de~s hebben zitting voor een periode van ten hoog-
ste vlJf ]aar.--------------------------------------------
Jaarlijks op na te melden jaarvergadering treedt tenminste
één bestuurslid af volgens een door het bestuur op te ma-
ken rooster.----------------------------------------------
De aftredende is terstond herkiesbaar.--------------------

Artikel 13. ---------------------------------------------------
1. Het bestuur is belast met het besturen der vereniging.----

Twee leden van het dagelijks bestuur gezamenlijk vertegen-
woordigen de vereniging in en buiten rechte.--------------
De dagelijkse bestuursleden kunnen zich daarbij door een
schriftelijke gemachtigde doen vertegenwoordigen.---------

2. Na verkregen goedkeuring van de algemene vergadering is
het bestuur bevoeg& tot het aangaan van geldleningen,-----
alsmede tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen -
vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van register- ---
goederen, zomede tot het sluiten van overeenkomsten,waar-
bij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschul-
denaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich
tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde ver- --
bindt.---------~------------------------------------------

-------------------ALGEMENE VERGADERINGEN ---------------------
Artikel 14. -------------------------------------------------~-
I. Binnen zes maanden na afloop van elk boèkjaar wordt een

algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden.----------
Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag --
uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, -
rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen -----
boekjaar gevoerd bestuur.---------------------------------
Voorts worden in die vergadering ondermeer aan de orde ---
gesteld: de behandeling en vaststelling van de begroting -
voor het komende boekjaar en de eventuele verkiezing van
bestuurders of cornrnissieleden.----------------------------

2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk
dertig dagen vóór de jaarvergadering een commissie van ---
tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het
bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording -
over het lopende casu quo laatstverstreken boekjaar.------
De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van --
haar bevindingen.-----------------------------------------
Laatstbedoeld verslag dient tenminste veertien dagen -----
voor die der jaarvergadering op het secretariaat van de --
vereniging voor de leden ter inzage te worden gelegd.~----
Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis
dan kan de commissie zich door een deskundige doen bij- --
staan.----------------------------------------------------

3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door ----
I haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desge- ---



wenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en in-
zage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.-

4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarver-
slag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur -tot décharge.---------~------------- _

5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording
wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een an- -
dere commissie, bestaande uit tenminste drie leden die ---
geen deel mogen uitmaken van het bestuur, welke commissie
een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoor- --ding.----------------------------------- --__
Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder be
noemde commissie.-----------------------------------------
Binnen één maand na de benoeming brengt zij aan de alge- -.
mene vergadering verslag uit van haar bevindingen.--------·
wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de alge-
mene vergadering al die maatregelen welke door haar in ---.
het belang van de vereniging nodig geacht worden.---------

Artikel 15. ------------~--------------------------------------
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het -

bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste -
een en twintig dagen; de dag van oproeping en die der ----
vergadering daarbij niet medegerekend.--------------------·
De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te ----
zenden schriftelijke mededeling.--------------------------

2. Behalve de in artikel 14 bedoelde jaarvergadering zullen. __
algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het be-
stuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks ----
schriftelijk wordt verzocht door tenminste een zodanig ---
aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/---
tiende gedeelte der stemmen in de algeme~e vergadering,---
indien daarin alle leden tegenwoordig zijn.---------------

3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het
bestuur verplicht tot bijeenroeping ener algemene verga-
dering op een termijn van niet langer dan vier weken.-----
Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien -
dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen geen ge-
volg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bij-
eenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur
de algemene vergaderingen bijeenroept.--------------------

Artikel 16. ---------------------------------------------------
1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering.----

Ieder lid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Een gewoon lid tevens zijnde een erelid heeft in di~ hoe-
danigheid toch slechts één stem.--------------------------

2. Een eenstemmig besluit van alle leden ook al zijn deze ---
niet in een vergadering bijeen heeft, mits met voorkennis
van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit
van de algemene vergadering.------------------------------
Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangete- --
kend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt ge-



maakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.------
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling,over personen ----

schriftelijk met gesloten ongetekende briefjes.-----------
Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk ---
mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.---------

4. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij
volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voor-zo- -
ver deze statuten niet anders bepalen.--------------------
Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn
verworpen.------------------------------------------------
Bij stemming over personen is hij gekozen, die de vol- ---
strekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich ------
heeft verenigd.-------------------------------------------
Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een -
tweede stemming gehouden tussen de personen, die het -----
grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen
en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meer- --
derheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.---
Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist
het lot.--------------------------------------------------
Onder stemmen wordéh in dit artikel verstaan geldig uit- -
gebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco -
en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.-

5. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oor- -
deel dat een besluit is genomen, is beslissend.-----------
Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oor-
deel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een -------
nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergade-
ring, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofde-,-
lijk of schriftelijk geschiedde, een stemg~rechtigde -----
aanwezige dit verlangt.-----------------------------------

Artikel 17 --------------------------------------------------~-1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen.-----
Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere
bestuursleden als leider der vergadering optreden.--------

2_ Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door
de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen --
lid der vereniging notulen gehouden.----------------------

------------------------- COMMISSIES. ------~------------------
Artikel 18. ---------------------------------------------------De algemene vergadering kan commissies instellen ter uitwer-
king of uitvoering van bijzondere opdrachten.------------------
-----~~-------------- STATUTENWIJZIGING ---------------------~-
Artikel 19. ---------------------------------------------------1. Wijziging van deze statuten kan slechts plaats hebben na

een. besluit van de algemene vergadering, waartoe werd op-
geroepen met de mededeling dat daarin wijziging van'de ---
statuten zal worden voorgesteld.--------------------------

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter be- -
handeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben --
gedaan moeten tenminste vijf dagen v66r de dag der ver- --
gadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voor- -
gestelde wijziging(en) woordelijk is(zijn) opgenomen, op
een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage ----(~:~de~e~~~d:~.~~-:::~~~-~:~-~~-~::-:::~~~-~~-~~~::~~~:~:_:



3. ITot wijziging van de statuten kan slechts worden beslo-
ten door een algemene vergadering waar ten minste twee/
derde van het totaal aantal stemgerechtigde leden der.-----
vereniging aanwezig ------------- is en met een ----
meerderheid van tenminste drie/vierde gedeelte van het ----
totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.-----------------

4. IBij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter ---
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtig- -
de leden tot statutenwijziging worden besloten op een ----
volgende, uiterlijk acht weken na de eerste te houden ----
vergadering met een meerderheid van drie/vierde van het --
aantal uitgebrachte geldige stemmen.----------------------

Artikel 20. ---------------------------------------------------
Het in artikel 19 bepaalde is niet van toepassing indien ter
algemene vergadering alle stemgerechtigde leden aanwezig ------
--------------- zijn en het besluit tot statutenwijziging ----

met algemene stemmen wordt genomen.----------------------------
Artikel 21. ---------------------------------------------------
1. ~De Statutenwijzigi~ treedt niet inwerking dan nadat ----

daarvan een notariële akte is opgemaakt.------------------
2. IDe bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift ---

van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leg- -
gen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken -
binnen welker gebied de vereniging haar woonplaats (zetel)
~eeft.----------------------------------------------------

---------------- ONTBINDING EN VEREFFENING -----~--------------
Artikel 22. -------------------------------------------~-~--~--
1. I Behoudens het bepaalde in artikel 50 van Boek 2 van het --

Burgerlijk Wetboek, wordt de vereniging ontbonden door ---'
een besluit daartoe van de algemene vergadering genomen --
in een vergadering, waarin tenminste twee/derde van het --
totaal aantal stemgerechtigde leden aanwezig ------------
~--------is en met meerderheid van tenminste Qr~e/vietde -
gedeelte van het totaal aantal geldig uitgebrachte stem- -
men.------------------------------------------------------

2. I Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter ---
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtig-
de leden tot ontbinding worden besloten op een volgende -
uiterlijk acht weken na de eerste te houden vergadering,--
met een meerderheid van drie/vierde van het aantal uitge-
brachte geldige stemmen.----------------------------------

3. IBij die oproeping tot de in de leden I en 2 van dit arti-
kel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat --
ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te --
ontbinden.-----------------------------------------~·------

4. I Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien ----
geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffe- -
ning door het bestuur.------------------------------------

5. I Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door
de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden -_.
als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.'



6. 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 en reglementen voor zover mogelijk van kracht.----
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uit- --
gaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden:-~--
"in liquidatie". -----------------------------------------

------------------ HUISHOUDELIJK REGLEMENT --------------------
Artikel 23. ---------------------------------------------------
1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement

nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de schor- --
sing en de ontzetting uit het lidmaatschap, de schorsing
en het ontslag van bestuurders, het bedrag der contribu- -
ties, dewerkzaarnheden van het bestuur, de vergaderingen, -
de instelling en werkwijze van commissies, de wijze van --
uitoefening van het stemrecht en alle verdere onderwerpen,
waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.----------------

2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden
bij besluit van de algemene vergadering, indien dit ------
schriftelijk wordt~erzocht door het bestuur of door ten-
minste tien leden der vereniging.---------------7---------

3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen be-
vatten die afwijken van of die in strijd zijn met de be-
palingen van de wet of van deze statuten, tenzij de af- --
wijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.------

------------------------SLOTBEPALING.--------------------------
Artikel 24. ---------------------------------------------------De vereniging aanvaardt, behoudens aansprakelijkheid, inge- ~~~
volge de wet, geen aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel
van welke aard ook aan één of meer leden overkomen; "evenmin ---
voor schade aan eigendommen van leden door diefstal,verlies ---
of beschadiging of op andere wijze.----------------------------
Alle geschillen, de belangen van de vereniging betreffende ----
worden- voor zover in deze statuten en reglementen niet anders
is bepaald- door het bestuur, al of niet na advies van een ---
daartoe speciaal te formeren commissie, beslecht,met recht van
beroep op de algemene vergadering.-----------------------------
In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien,beslist ---
het bestuur, behoudens zijn verantwoordelijkheid tegenover de
algemene vergadering.------------------------------------------

I De komparanten zijn mij,notaris,bekendn------------------------
WAARVAN AKTE IN MINUUT,----------------------------------------
Verleden te Amstelveen op de datum in het hoofd dezer vermeld.-
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de kompa-
ranten en onmiddellijk na volledige voorlezing is deze akte ---
door de komparanten en mij,notaris,ondertekend.---------~------




