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1-leden de negen en twintigste januari van het jaar flegentjenhonderd
tachtig
versohenen voor rnij, Nicolaas Johannes Arnoldus van Cujick, notaris
ter standplaats Bladel en Netersel :
I. de fleer Petrus Johannes Adrjanus Maria van Blade], onderwijzer,
wonende te Blade], August Vermeijleniaan 20, geboren op dertig .juni
oegentienhonderd negen en veer-iig;
II.de fleer Johannes Hendrikus Wilhelmus Maria Hermans, grafisch advi—
seur/inkoper, wonende te Blade], Veilig Oord 66, geboren op negen—
tien april negentienhonderd vier en veertig,
ten deze handelende in hun hoedanigheid van respectieve]jjk voorzitter
ensecretaris dertefliadel gevestigde vereniging “Volleybalciub Blade?
ter uitvoering van het besluit van de algemene ledenvergaderjng-~~~
voormelde verenig-jng genomen in haar vergadering van drie September
negentienho~d~~~ negen en zeventjg,
waarin werd overgegaan tot vaststel]-ing van de statuten van die
vereniging overeenkoinstig het navolgende en welke vergadering de
comparanten sub I en II heeft gemachtigd deze statutenvaststelljng
notarieej te doen verlujden, daartoe de nodige akte te doen opmaken
en te ondertekenen, bilikende van evengemeld besluj-t uit een uittrek—
sel uit de notulen van gemelde vergadering,hetwe]k na vooräf door de
~olnparanten sub I en II in tegenwoord-igheid van mij,notaris,voor echt
erkend en ten blijke daarvan door ons allen ondertekend te zijn aan
deze akte is vastgehecht.
De comparanten sub I en Ii handelende als gemeld, verklaarden der—
halve de statuten der gemelde vereniging als volgt vast te stellen:———’
NAAIIENZETE[:
Artikel 1:
De vereniging draagt de naam; “Volleybaiclub Bladel” en is gevestigd
te Blade] (Gemeente Blade] en Ne-terse]).
DUUR:
Artikel 2:
De vereniging is opgericht te Bladel op een mei negentienhonderd
zes en zeventig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
DOEL:
Artikel3:
TJDe vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het be—
vorderen van de volleybaisport
2. De vereniging tracht dit doe] ondermeer te bereiken door:
a. zich aan te sluiten bij de Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo);.-———
b. het maken van propaganda voor de volleybalsport in woord, geschrift:
endaad;
c. het organiseren van wedstrijden en trainingen;
d. het behartigen van de belangeri van de leden en aspirant—leden;
e. alle andere wettige middelen welke aan het doe] bevorderijik
kunnen zijn.
LEDEN:
Artike]4:
ITDe vereniging kent gewone leden, jeugdleden en ereleden.
2. Gewone leden zijn zij die op een oktober van het lopende ver
enigingsjaar de leeftijd van achttieri jaarbereikenof hebbenberejkt

2.
3. Jeugdleden zijn zij, die op een oktober van het lopende verenigings—
jaar tenminste zestienjaarzijn en op die datum nog niet de leeftijd van
achttien jaar berei ken of bereikt hebben.
4. Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten jegens
de vereniging in het bijzonder dan wel .jegens de volleybalsport in
het algemeen op voorstel van het. bestuur of tenminste een/tiende
gedeelte van de stemgerechtigde leden door de algeniene vergadering
als zodanig zijn benoenid.
ASPIRANTLEDEN—BEGUNSTIGERS:
Artikel 5:
1. Aspirantleden zijn zij die aan de activiteiten van de vereniging
deelnemen, doch op een oktober van het lopende verenigingsjaar de
leeftijd van zestien jaar.nog nietbereiken of bereikt hebben.
2. Begunstigers zijri zij die zich bereid hebben verklaard de vereniging
financieel te steunen met een door de Algemene Vergadering vast te
stellen minimum bijdrage.
3. Aspirantleden en begunstiger~ hebben geen andere rechten en ver—
plichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zi.jn toege—
kend en opgelegd.
TOELATING:
Artikel 6:
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van de aspirantleden,de
beguns tigers, de je’i~d1 eden en de gewone leden.—
2. Bij niet—toelating tot lid kan de Algemene Vergadering aisnog tot
toelating besluiten.
SCHORSING:
Artikel 7:
Net bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten
hoogste twee maanden in het geval het lid bij herhaling in strijd
handelt met de verplichtiñgen uit hAt lidmaatschap voortvloeiende,
of door handelingen of gedragirigen het belang van de vereniging in
ernstige mate schaadt.
Nadat het bestuur •tot schorsing heèft besloten wordt het betrokken lid
ten spoedigste doot~-middel van eenaangetekend schrijven van het
besluit met opgave van de reden(en) in kennis gesteld.
Het betrokken lid is bevoegd binnen twee weken na ontvangst van deze
kennisgeving in beroep tegaan bij •de Comissie van Beroep als bedoeld
in artikel 23.____________.._._
L~
Gedurende de beróepstermijn en hangeñdè het beroep is het lid geschorst
en kunnen de aan het lidmaatschap verbondenrechten door hem niet
worden uitgeoefend.
EINDE LIDMAATSCKAP:
Artikel 8:
1. Het lidmaatschap eihdigt:
a. door hot overlijden ~‘an het lid;
b. door opzegging door het lid.
Deze opzegqing dient te gescliieden door middel van een aan de secre—
tans van het bestuur gericht schrijvAn;
c. door opzegging namens de vereniging.
Doze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten
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4oor bet 1idrnaatscha~P~jfj de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij
zijn verplichtjngen j’@~èñs de vereniging ilet nakomt, alsook wanneer
redelijkerwijs van déjvêrenigjng niet kan wörden gevergd bet lidmaat—
schaptelatenvoortd~en
d. door ontzetting.-43~
Deze kan aileen worde~itgesproken wanneer een lid in strijd met de
statuten, reglementerj~sdfbes1ujten der vereniging handelt of de ver
eniging op onrede1ijk~~tw4jze benadeelt.
2. Opzegging namens dj.rc’ereniging of ontzetting uit bet lidmaatschap
geschiedt bij aanget~j~d schrijven krachtens een daartoe strekkend
besluit van bet best~jj~7—
3. Qpzegging van hetf4drnaatschap door het lid of nainens de vereniging
kan slechts geschiedéij~ffegen heteinde van een verenigingsjaar en met
inachtneniing van een%$±eggingstermujn van vier weken.
Echter kan het lidmaäiiahap onmiddellijk worden beeindigd indien van
de vereniginy of van hTt.lid redelijkerwjjs niet kan worden gevergd
bet lidmaatschap te ~à~E&i voortduren.
4. Een lid is niet bé~b1gd door opzegging van zijn lidniaatschap een
besluit waarbij de ve~jichtingen van de leden van geldeli.jke aard
zijn verzwaard te zij,j’eh opzichte voor het verleden wit te sluiten
.5. Van een besluit to~~dpzegging van het 1 idmaatschap namens de
vereniging en van het~Ièslujt tot ontzetting uit bet lidmaatschap
staat het betrokken1~d~bjnnen een maand na ontvangst van de kennis
geving van het beslujiiFberoep open op de Commissie van Beroep .als
bedoeld in artjkel 23r’—
Gedurende de beroepstei’mijn en hangende bet beroep kunnen de aan bet
lidrnaatschap verbondeff~ethten niet door het betreffende lid worden
uitgeoefend.
~
6. Wanneer het 1iduiaai~hap in de loop van een vth’enigingsjaar eindigt
blijft desniettemin.d~jJaarljjkse bijdrage voor bet geheel ver—
schuldigd.
~
EINDEVAN DE REQFITEN.EN VERPLIGHTINGEN VAN
ASPIRANTLED~JEN BEGUNSTIGERS:
Artikel 9:
TJ1De rechten en verpiSãhtingen van een aspirantljd en van een begun—
stiger kunnen te a1lerj~5tjjde wederzijds door opzegging worden be~in—
digd, behoudens dat dé~jaar1ijkse bijdrage over bet lopende vereniging
jaar voor bet geheel blijft verschuldfgd.
2. Opzeggjng narnens dè.:vereniging geschjedt door bet bestuur.
JAARLIJKSE BIJDRAGEN:
Artikel 10:
1. De leden, de aspirantleden en de begunstigers zijn gehouden tot
bet betalen van een J4ai~1iJkse bijdrage welke door de Algeniene Ver—
gadering zal worden v~stgeste~d.
Zij kunnen daartoe in~~categorie~n worden ingedeeld die een verschillen.
de bijdrage betalen.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen geheel of gedeelteljji
ontheffing van de verplichting tot bet betalen van de bijdrage te
verlenen.
RECHTEN VAN ASPIRANTLEDEN EN BEGUNSTIGERS:
Artikelhi:
..

4.
Behalve de overige rechten welke aan aspirantleden en beguristigers
bij of krachtens deze statuten1WOrdel? toegekend hebben zij het recht
do door de vereniging georgañiseerd~ wedstrijden, oefeningen en andere
evenementen bij te wonen
BESTUUR-~.~
Artikell2
1. Het bestuur bçstaat uit ter~iiinstetfiifPeY’sOnen.
Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering
2. De bestuurslêdén worden .dboi~ de Algemene Vergadering uit de
gewoneledenbenoemd
3 De voorzitter, secretaris en penningnieester worden in functie
gekozen.
~
EINDE.LIDMAATSCHAP vANBEsTQtJBE~.scKQRsING_PERIoDIEK AFTREDEN:
Artikel 13
1 Elk bestuurslid ook wanneeS~SlJbvobr een bepaalde tijd is benoemd,
kan ten alle tijde als zodanig ~ooçde Algemene Vergadering worden ont—
slagen of geschorst
Eon schorsing welke. niet binnen:.drie~iManden wordt gevolgddoOreenbe
sluit tot ontslag alsbestuurslid eindigtdoorhetverloop van die termijn
2 Elk bestuurslid’~ treedt uiterlijk l~we~ jaar na zi.jn benoeming af
volgens eon door het bestuur op ~eniaken rooster van aftreding, met
dienverstande dathininier de secte€hHs’~WØenningmeester gelijktijdig
aftreden.
t~
De aftredende is terstdnd herkièsbäatteèn bestuurslid dat tussentijds
in een vacature wbrdt benoemd heeñit~vodr:wat betreft het rooster van
aftreden de plaàts in Van ztjn~vob~gan~eY’.—~--’
3. Ret lidmàat~chap van het bestUUr ëindigt voorts~
a. door’. opze~ging door het~iid;—~—~b. door het eindigén van het’1’idMaãt~ãháp van de vereniging.
‘~—‘--~—,—BESLtJflVORMING~-BESTUUR:
Artikel ~
1. Bestuursbesluiten kunnen âlleen ~“echtsgeldig worden genomen indien
tennhinste een vo1strekt~ meerderheid.der zittende bestuursleden ter
vergadering aanwezig is.
2. Bestuursbesluiten worden ~éhOrneh~rnet een volstrekte meerderheid der
geldig uitgebrachte stemen.-~
Bi,j staken der steninien wordthet~voorstel geacht te zijn verworpen.
3. In afwijking van hetgeen de wet’dienaangaande .bepaalt is het oordeel
van de voorzitteronitrent do totstàndkoniing en de inhoud van een
besluit niet beslissend.—
Artike115:—~~
1. Behoudens de~bèpèrkingen volgens-de statuten is het bastuur belast
met het besturen van de vereniging.
Het bestuurkan zich bij de uitvbering van zijn taak laten bijstaan
door een of mèer coO nissiè—————————
2. Indien hetaantalbestuurslêdèn’të eniger tijd minder dan vijf
bedraagt blijft het bestuur bèvdegd.~”-’~--——-”Ret is echterverplicht zo spoedigmogelijk een algemene vergadering
to beleggen ter voorziening in.~de~:vacature(~).
3.. De vereniging~wordt in en büiten rechten vertegenwoordigd door hetzij
de voorzitteren do secretaris tezánien,”hEtzij de voorzitter en de
‘-
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5.

penningnieester tezanien, met dien verstande dat uitsluiterdde penning—
meester bevoegd is oni tebeschikken over de bank— en girotegoeden
der vereniging,orn vorderinben te innen en deswege kwijting te geven.
4. Het bestuur is nuts m€t góedkeuring van de Algemene Vergadering
bevoegd tot het sluiten van overeenkonsten tot kopen, vervreemden of
bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij
de vereniging zich als bor~ of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt,
zich voor een derde sterk.~riiaakt of zich tot zekerheidstelling voor
een schuld van een derde Vérbindt, alsmede tot het aangaan van
sponsorcontracten.

JAARVERSLAG~REKENING EN VERANTWOORDING:
Artikel 16:
1. Ret verenigingsjaar loopt van een augustus van enig jaar tot en met
-~

een en dertig juli van het daaropvolgende jaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging
zodanige aantekeningen t&houden dat daaruit te allen tijde haar
rechten en verpi ichtingeh kunnen worden gekend.
3. Ret bestuur brengt op~eén Algemene Vergadering binnen drie maanden
na afloop van het verenigingsjaar behoudens verlenging van deze ter—
mijn door de Algemene VeY~gadering zijn jaarverslag uit, en doet onder
overlegging van een balahs~en een staat van baten en lasten rekening
en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.
Na verloop van deze termijnkan ieder lid.deze rekening en verantwoor—
ding van het bestuur in rëëhte vorderen.
4. De Algemene Vergadering .benoemt jaarlijks uit de leden een commissie
van tenminste twee persorlbn die geen deel mogen uitmaken van het
bestuur.
.L.~
De commissie onderzoekt derekening en verantwoording van het bestuur
en brengt aan de Algemene;Wergadering versiag uit van haar bevindingen.

5. Vereist het onderzoekkan de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennis dthl.-kan de cominissie zichopkosten van de ver
eniging laten bijstaan door een deskundige.
Het bestuuris verplicht*aan de comissie alle door haar gewenste
inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden
te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te
geven.

—

6. De last van de commissi,e kan te allen tijde door de Algemene
Vergadering worden herroépeh doch slechts door de’ benoeming van een
andere conimissie.
7. Ret bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3
van dit artikel tien jarenlang te bewaren.
ALGEi4ENE~VERGADERINGEN:

Artikel 17:
Algeniene vergaderingen worden gehouden te Bladel
Aan de Algemene VergadeHji~ komen in de vereniging alle bevoegdheden
toe welke niet door de wet-of de statuteri aan het bestuur zijn opge
dragen.
2. Jaarlijks uiterlijk drie maanden na afloop van het verenigingsjaar
wordt een algemene vergadeHng, de jaarvergadering gehouden.
In de jaarvergadering komen ondermeer aari de orde:
.

~-

6.
a. het jaarversiag en de rekehing en verantwoording bedoeld in artikel
16 met het ve~s1agvan deal&arbedoelde commissie;
b. de benoemingLvan de ifl:~rtjkeL16 genoemde comissie voor het
volgende veren~gingsjaar;44~_#_..__.~..
c. de benoeniing yan de inar~tikel 23
genoemde Comnflssje van fle~oe~
3. Andere Algemene Vergadep~jn~ep worden gehouden zo dikwijls het
bestuur dit.wenseljjk oor~deeit:—__
4. Voorts ishetbestuur opcscbflftelijkverzoek van tenminste een
z.odanig aantal; ‘1 eden als bevoegd:j~ tot -het uitbrengen van een/tiende
gedeelte der stenmen inderAlgemene Vergaclering verplicht tot het
bijeenroepen van een Algemene~Vergaderjng op een terniijn niet langer
dan vier wéken1.....
Indien aan het verzoek binnen~veertjen dagen geen gevoig wordt
gegeven kunnende verzoekers~Z~~f tot die biieenroeping overgaan door
oproeping overeenkomstiga~t~~~j 21 of. bij advertentie in tenmiriste
een ter plaatse Waar deveren.iging is gevestigd veel gelezen nieuws—
of advertentieblad
:—TOEGANG EN STEMRECHT:
Artikel ~
1. Ioeqan~ ~ .hebbeñ alle in artikel :4.~bedoelde
leden,alle aspirantleden enaliebegunstigers
Geen toegang. hebben geschorste; leden en geschorste bestuursleden.
2 Over toelating van andereidanrde in lid 1 bedoelde personen beslist
de ~
3. Slechts.gewone ledenen~jeugdieden. hébben stemrechtjede~ dezer le
den .heeft~beboudens het bepaa1de1~bij deartikelen 7 en 8 êën stern.————-1
4 Een 3id kan een ander stenlgrechtigd lid schriftel-i,jk machtigen na—
mens hem ter vergadering aanwezig te zijn en aan de stemming deel te nemen,
met then verstande dat een lid slechts één medelid aldus kan vertegen
woordigen.—.—4.~
.~-VOORZIiT7rERScHAp.NQTuLEN.
Artikel 19:———
~
1. De Al9ernene.vergaderifl~wordtgelejd door de voorzitter van de
vereniging._L~:;
.‘h
Bij zijn afwezigheid treedtieeh..der &ndere
bestuursleden door het be~tuur~iaan. ta wijzen als voorzitter op.
Wordt ook op~deze wijze niet~ih:hetvooi-zitterschap voorzien dan
voorz-iet de vergadering daari~~zelve
2.- Van hetverhandel~Je in ilke~’ier~gadering worden door de secretaris
of een.anderdoo~ de ~ aangewezen persoon notulen
gemaakt welke ean deeerstvolgendevergadering ter vaststelling worden
aangeboden~
Na vastste1rjn~ der notuleh~woi’dendeze in copie aan de leden toege—
zonden.
BESLUITVORMING VAN DE ALGEf.IENE VERGADERING
Artikel 2O:-”~-T~In ahiFiking van hetgeen de~wet dienaangaande bepaalt is het
oordeel van de voorzitteronjtjnentde totstandkoming en de inhoud van
een besluit niet besljssend...~_
-~
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2. Voorzover de statute,, ofde wet niet anders bepalen worden alle
beslujten van de Algemene Yeroadering genomen met Volstrekte timer—
derhejd van de ge1di~ uitgebrachte sternen.
3. Stemming over personen geschiedt schriftelijk over,zaken mondeling.
Schrifteljjke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefies.
Over personen wordt evenwel .mondel ing gestemd indien hiertoe door de
vergadering wordt besloten
4. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte
meerderheid heeft verkregenvindt een tweede stemming plaats.
Verkrjjgt aisdan wederom niemand de volstrekte meerderhejd dan
vinden herstemingen plaatstotdat hetzjj een persoon de volstrekte
meerderheid heeft verkregen; hetzij bij stemen tussen twee personen
de stemmen staken
Bi,j gemelde herstemm-jng (waaronder niet is begrepen de tweede stemming)
wordt telkens gestemd tussende personen op wie bij de voorafgaande
stemming is gestenid, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die
voorafgaande sten~ming het geringste aantaj stemmen is uitgebracht.....__
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stennen op timer
dan een persoon uitgebracht4 dan wordt door loting Uitgemaakt op wie
van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen timer kunnen
worden uitgebracht
Ingeva) bij het stemmen tUssén twee personen de stenmien staken
beslist het Jot wie van bei~de is gekozen.
5. Indien de stemmen stakenover een voorstel niet rakende de verkie—
zing van personen is het vOorstej verworpen
6. Een eenstemjg besluit ~ãh alle Jeden ook a] zijn dezen niet in
vergaderjng bijeen heeft mits met voorkennjs van het bestuur genomen
dezelfde kracht als een beslujt van de Algemene Vergadering
7. Zolang in een Algemene Vérgadering alle leden aanwezig of ver—
tegenwoordigd zijn kunnen (behalv&ingevai een voorste] ontbinding der
vereniging of statutew_wjjziging betreft) geldige besluiten worden
genomen tints met algemene stemmer, omtrent aRe aan de orde komende on
derwerpen ook a] heeft geeh Oproeping plaats gehad ofis deze niet op
de voorgeschreven wijze geschiedt of is enig ander voorschrift omtrent
het oproepen en houden van vergadering~n of een daarmede verband hou
dende formaliteit niet in achtgenomen
8IJEENROEpI~q~ ALGEMENE VERGADERING:
Artike] 21:
TW~]~&ene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.
De oproeping geschiedt schr.ifte]fjk met inachtneming van een termijn
van tenn,jnste twee weken.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vernield onver-~
rninderd het bepaalde in artikel 22.
..
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Artike] 22:

STATUTENWIJZJGING_ONTBINDING:

van de vei’en~ging kan geen verandering worden ge—
bracht dan door een besluit van de Algemene Vergadering waartoe is
opgeroepen met de mededelingdat aldaar wijzigingen van de statute,,
zullen worden voorgesteld
?. Zij die de oproeping totide Algemene Vergadering ter behandeling

VAN BER0EP:

-

4.$

8.
c’an een yob %e~i~tot statutenwi.jziging hebben gedaan moeten tenniinste
vijf dagen~v~r”i1e vergadering een afschrift van dat voorstel waarin
voorgedragen~~j3~S~jng woordeli,jk is opgenomen op een daartoe geschikl
plaats vooPddq%Elen ter inzage leggen tot na afloop van de dag waaro~
de vergadéf1n~!~o’ødt gehouden.
3 Een be?IuVtt’t~statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde
van de gé1di~’Ujt~èbrachte stemmen in een vergadering waarin tenininstc
twee/derde~vahWdeTJbtemgerechtjgde leden tegenwoordig of vertegen—
rI’~4 1T~’1”
woordigd i~..~———-~-Is niet twe da~d~W1Van de stemgerechtigde leden tegenwoordig of
vertegenwbóf~!d~h word-t binnen acht dagen daarna een tweede ver—
gaderingbj3~óeh’~epen te houden uiterlijk dertig dagen na de
eerste ye adePifiI.c4aarjn over het voorstel zoals dat 1n de vorige
vergadering~k~iffiIe?brde is geweest ongeacht het aantal tegenwoordige
of vertegéh~6bi~Igde stemgerechtigde leden kan worden besloten, nuts
met een. neeØd~f44~j&:van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte
steiwnenLU_t%~ttth.
4. Een s~&tUt c$i3~iging treedt niet in werking dan nadat hiervan
een nota~1 1W~Si~th~is opgeniaakt.
5 Het in dit~à~tikel sub 1 tot en met 3 bepaalde is van overeen
komstige toep~hng op een besluit tot ontbinding

-

Artikel ~
In de jaarV~r~&’iii4ng bendemt de Algemene Vergadering een Commissie
van Beroep o~Vobrdracht van het bestuur
De conmnssidfai~bestaan tnt drie gewone leden
De ledeHfréd~h•~offi~ide twee jaar af en zijn terstond herkiesbaar.
thi_l&~__H[JIsHoUDELIJK REGLEMENT
Artikel ~24~_~≥2~
1. De Algeri
Vkg~adering kan een huishoudelijk reglenient vast
stellen _fl2i’_i’D.L
2. Heth~ii~h~dQT8ejfjk reglement mag niet in strijd zijn met de wet
ook waa dfeCqe~h?dwingend recht bevat noch met de statuten.

-

-

Artikel 25rL’3I.J~’
1. Een b~s.1fli~f~tóntbindin~ der vereniging wärdt geacht tevens
een beslüit-’€ot!lltqujdatie te zijn.
Liquidatie~ê~EIijêdt door het bestuur.
2 Een eventüeSV~átig saldo zal dienen te worden aangewend voor
door deAl~ê’~ó’eti&~Qergaderjng te bepalen zodanige doeleinden als het
meest niet~hefd6~pder vereniging overeenstemmen.
Artike126~±’?~L2..
In a1le~e~ai;eIi1~~waarin niet wordt voorzien door de statuten of het
huishouddli~jk~lethentbesljst het bestuur.—
De cOmpäiihtë!i42i3n mu, notaris, bekend.
Waarvan akteMntminuut opgemaakt is yen eden te Bladel op de datum in
den hoofde~diet’gehie1d.
Na opgave Vätitde~.2ake1ijke inhoud dezer akte aan de coniparanten door
niij, notarisr-hebben dezen vervolgdns eenparig verklaard van de inhoud
dezer akte~t&~hebben kennis genonien en op volledige voorlezing dezer
akte geen pr9js te stellen waarna ik, notaris, de beperkte voorlezing
bedoeld bij artikel 30 lid 3 der wet op het notarisanibt heb gedaan.
Vervolgens is deze akte ondertekend door de comparanten en mij, nota
i-is.
(wg.) P.v.Bladel, JHermans, N.J.A.v.Cuijck.
Voor Afschrift.
.—-—

.-

4

