STATUTENWIJZIGING

VERENIGING

Heden, de derde mei ------------------------------------negentienho~derd
vierentachtig,
verscheen voor mij, ~2ESTER JACOB JOZEF ELIAS STUIJT, notaris ter standplaats --Amsterdam:
---------------------------------------------I.
Jan Nijstod, gerechtsdeurwaarder,
woncnd~ te ------Uithoorn, -----------------------------------------ten deze handelend als schriftelijk
lasthebber van:
A.
ADRIANUS --------- JANSSEN, wonenende ~ulianastraat 42, Halfweg, -------------------------B.
WILLD1 ----------- VAN POLANEN, wonende -----Hoevenierstraat
14, Alkmaar, ----------------die de last verstrekten
in hun hoedanigheid
van --respectievelijk
voorzitter en secretaris van de te
Haarlemmerliede
en Spaarn-woude gezetelde ver- ---eniging: FEDERATIE 110DELVLIEGERS SPAARNWOUDE
-----(ip.seschreven in het verenigings
register van de -Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haarlem en Omstreken onder dossiernummer
V 595150) ----------- gemelde vereniging conform het bepaalde in de ----statuten rechtsgeldig vertegenwoordigend,
van ----welke lastgeving blijkt uit een onderhandse
akte -van volmacht, welke na op de door de wet vereiste wijze te zijn voor echt erkend, aan deze akte is -gehecht, ----------~------------------------------.
- Artikel 10. -------------------------------------------3.
Opzegging VDn het lidmaatschap namens de vereniging
kan tegen het einde_van het lopende verenigings-jaar geschieden door het bestuur, met inachtneming
van ee~ opzegtermijn
van tenminste vier weken indien
het lid heeft opgehouden te voldoen aan de ver- --eisten welke door de statuten voor het lidmaatschap
worden gcsteld.-----------------------------------De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke
--beêindiging
van het lidmaatschap tot gevolg hebben
wanneer redelijkerwijs
van de vereniging niet ge- vergd kan worden het lidmaatschap te laten voort- duren. -------------------------------------------Opzegging namens de vereniging onmiddellijke
-----beëindiging
van het lidmaatschap tot gevolg hebbend
wordt steeds geacht te hebben p~aats gevonden
jegens het lid, dat in gebreke is sebleven de
verschuldigde
contributie op tijd te voldoen.

__________________________

SLOTBEPALING

--------------

Artikel 24. -----------------------------------------De verer.iging aanvaardt, behoudens aqnsprakelijkheid,
ingevolge de wet, geen ~ansprakelijkheid
voor ongevallen of letsel van welke aard ook aan ~én 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 be- --treffende worden- voorzover in deze statuten en -----reglementen niet 8p.ders is bepaald- door het bestuur,
al of niet na advies van een daartoe speciaal te ----formeren commissie, beslecht, met recht VnO beroep --op de algemene vergadering.
-------------------------In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur, behoudens zijn verantwoordelijkheid tegenover de algemene vergadering. -------------De comparanten
zijn mij, notaris, bekend. -------------------------------------------------WAARVAN AKTE,
opgemaakt in minuut, verleden te Amsterdam, op de ---datum in het hoofd dezer akte gemeld, om veertien uurpes middags.-----------------------------------------Na zakelijke opgave van de inhoud van dez~ akte aan de verschenen personen hebben dezen eenparig verklaard
van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen
en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de
comparanten en mij, notaris, ondertekend.
-----------Getekend: J.Nijstad; J.J.E.Stuijt.-------------------__________________________________
VOOR AFSCHRIFT--·----

