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Heden, de negende mei
negentienho~~~r~ negentig~.
verscheen voor iiiij, Mr.Willem Boon, notaris ter
standplaats ?aiid-Scharwoude:
deheer
-~

-

-.

handelende in zijn hoedanigheid van voorzitter van het
bestuur van de vereniging “Vrienden van
teiss~nte
Automobielen N-H”, gevestigd te Bergen (NH), hierne(~
noemen vereniging, en als gemachtigde van de overige
twee bestuursleden van voormelde vereniging;
a~ de secretarie de beer
-

-

en
b. depenningnteester de heer

-

-

en als zodanig gemelde vereni~ging te dezer zake
rechtsgeldig vertegenwoordigende ter uitvoering van
het besluit van de algemene ledenvergödering der ver
eniging genomen op dertig maart ~ negentig~
blijkende van de aan de gevolmachtigde verstrekte vol
macht uit een onderhandse akte, welke
na vooraf
overeenkomstig de wet voor echt erkend te zijn
aan
deze akte is gehecht.
tJa comparant, handajend als gemeld, gaf het volgende te
kennen.
Bij besluit genomen in voormelde algemene ledenvergaderj~ ~
der vereniging van dertig maart negentienhon~~~~ negentig
zijn vastge~te)~d voor de vereniging statuten en is tevens
besloten ter verkrijging van voLLedige rachtabevoegdhejd
voor de vereniging deze statuten bij notari~le &~te te
doen vaatieggen,
Ingevolge het vorenst~nde verklaarde de compar~nt bij de
ze akte voor de vereniging vast te leggen, zoals deze zijn
vastgesteld bij voormelde vergadering, de navolgende;
STATUTEN
Artikel 1.
b~~rei~ïging draagt de r1aa~u: “Vrienden van Interessante
Automobielen N_HtF, afgekort ~
Artikel_2,
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd en is ge
vestigd te Bergen (NH)~
Artikel 3.,
1-let doel der vereniging is te bevorderen dat interessante
automobielen in stand worden gehouden door onderhoud af
restauratie en zo mogelijk op de weg worden gehouden al
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dan niet door eigen inspanningen van de leden van de ver
eniging..
Uit doel tracht de vereniging mede te bereiken door het
uitwisselen van gegevens, het organiseren van hij eenkom.
sten, verenigingsavonden~. excursies of autoritten,
Het werkgebied van de vereniging omvat voornamelijk de
regio Noord-Holland.
Artikel 4.
Ï~ boekjaar van de vereniging is geljjk aan het kalendarjaar.
Artikel 5.
a. Leden der vereniging zijn zij, die zich bij de secretans der vereniging hebben opgegeven en jaarlijks een
minimaal bedrag betalen dat bij huishoudelijk reglement
wordt vastgesteld.
b. Zij die hun lidmaatschap wensen te beëindigen, moeten
daarvan minstens drie maanden voor het eindigen van het
verenigingej aan schriftelijk aan het bestuur kennis ge
ven, anders worden zij beschouwd lid der vereniging te
zijn gebleven en zijn zij verplicht hun contributie te
voldoen..
Artikel 6.
a. Het bestuur der vereniging zal bestaan uit tenmjnste
drie, doch altijd oneven aantalr leden, gekozen uit en
door de leden~
b~ De leden van het bestuur kunnen door de ledenvergadering uit hun funkties worden Ontzet wegens handelingen,
strijdig met de statuten, het reglement of belangen der
-,
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vereniging.
c. Jaarlijks treedt het bestuur gedeeltelijk af en wel ie
der jaar twee leden volgens een nader door het bestuur
vast te stellen rooster; de aftredenden zijn terstond
herkiesbaar~
d. In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk
voorzien. Tussentijds gekozen bestuursleden treden af
op de beoogde tijd van aftreden van hun voorganger.
Artikel 7.
~ Het bestuur vertegeLlwoorciig-t de vereniging in en buiten
rechten en behartigt haar belangen..
b~ Om de vereniging te verbinden zal de handtekening of
Companitie van voorzitter en secretaris voldoende zijn.
c. Het bestuur behoeft de voorafgaande machtiging van de
ledenvergadering voort het verkrijgen, vervreemden, hu
rent verhuren of bez~waren van onroerende goederen, het
aangaan van geldieningen of borgtoohten, het eisend of
verwererid optreden in rechten, en voorts voor het aan
gaan van verbintenissen, die een bedrag te boven gaan.
dat zal worden vastgesteld bij besluit van de algemene
ledenvergadering.
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Artikel 3.
De voorzitter is belast met de leiding der vergaderingen;
de secr5tarjs is belast me-t het ntaken van de notulen daar
van en met alle correspondentie en verdere schriftelijke
werkzaamheden
en de penningmeester mat de verzorging van het gehele f i
nanciële gedeelte, de vereniging betreffende.
Artikel 9.
a. Het beltuur is bevoegd te allen tijde de apenlegging
van boeken van de penningmeester te vorderen. Jaarli~~~
neemt het bestuur de kas op en doet de penningnieest~
aan het bestuur kort verslag van zijn beheer.
b. De penningmeester is verplicht alle op de boeken betrekking hebbende inlichtingen aan het bestuur te ver
schaffen.
Artikel 10.
voor een juli wordt een ledenvergadering ge
haudenr waarop het bestuur het jaarverslag uitbrengt en
rekening en verantwoording aflegt over het afgelopen
jaar; voorts heeft in die vergadering een bestuursver
kiezing plaats. Het bestuur is verplicht alle inlichtingen te geven, die de ledenvergadering naar aanleiding van het jaar-vers~~ag of de rekening en verantwoor—
ding verlangt,
b. Een commissie van twee personen, daartoe op de vooraf
gaande lederxvergaderjng aangewezen, brengt verslag uit
over het door hen ingestelde Onderzoek naar het geldelijk beheer en de rekening en verantwoording.
De l~denvergaderjng stelt de rekening vast.
7
Artikel jj
a. Suiten de in het vorige artikel 10 bedoelde vergaderin
gen wordt vergaderd zo dikwijls het bestuur het nodig
acht of di-t door tien leden schriftelijk bij gemotiveerd schrijven wordt verlangd.
b. Geeft het bestuur binnen veertien dagen aan deze uitnodigirmg geen gevolg, dan zijn de verzoekers bevoegd
zelf tot bijeenroeping over te gaan onder aanhajing van
dit artikel in de oproeping~brjef. Een aldus bijeenge
roepen vergadering kiest zijn eigen Voorzitter.
Artikel 12.
Oproepingen to-t vergadering’en vinden plaats op de wijze
als door het huishoudelijk reçjlement zal worden bepaald,
echter zodanig dat tussen de dag van oproeping en die der
vergadering tenminste acht dagen verschil liggen.
Artikel_a. Alle besluiten over zaken worden genomen bij meet-derheid van stemmen voorzover in deze statuten niet anders
is bepaald,
b, Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten
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onçjetekende briefjes gestemd.
c. Voor verkiezing van personen wordt hij de eerste stem
ming de volstrekte meerderheid der uitgebrachte gelc1ige
stemmen vereist, Is bij deie stemming de volstrekte
meerderheid niet verkregen dan heeft een tweede vrije
stemming plaats. Wordt ook daarbij geen volstrekte
meerderheid verkregen dan heeft herstemming plaats tus
sen de twee personen, of, zo het meerdere verkiezingen
betreft, tweemaal zoveel personen als verkozen moeten
~4orden, die bij de laatste stemming de meeste stemmen
hebben verkregen of tussen zoveel meer als in aantal
met een van dezen gelijk staan.
d. Bij deze stemming wordt gekozen bij gewone meerderheid
van Stemmen. De leden van het bestuur onthouden zich
‘van stemmen over zaken die hun beheer betreffen.
e. Bij staking van stemmen over zaken volgt een maal her-~
steilurting, daarna wordt bij wederom staking der stemmen
een voorstel geacht te zijn verworpen.
f. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
g. Bij staking van stemmen over personen b~~list het lot.
Artikel 14,
Van elke bestuursbes1~ssing is beroep mogelijk op de alge
mene ledenvergadering.
Artikel 15.
Bij besluit van de algemene ledenvergadering moet worden
vastgesteld een huishoudelijk reglement en kunnen andere
reglementen worden vastgesteld. Reglementen mogen geen
bepalingen inhouden welke in strijd zijn met deze statu
ten. Voor vaststelling en wijziging is vereist een besluit
van de algemene ledenvergadering1 genomen met een meerder
heid van tenminste drie/vierde der uitgebrachte stemmen~
mits op de agenda de voorgestelde wijzigingen worden bekend gemaakt.
Artikel 16.
a. D~ze statuten kunnen worden gewijzigd of aangevuld hij
besluit van de algemene ledenvergadering~ op voorstel
van het bestuur of van tenminste tien leden. Dit voor
stel moet tenminste vier weken voor de te houden verga
dering schriftelijk ter kennis worden gebracht van de
leden.
b. Voor wijziging der statuten is vereîst een meerderheid
van tenminste drie/vierde der uitgebrachte stemmen der
ledenvergadering, waarin zestig procent der leden aan
wezig is.
0. De vergadering kan alleen tot die veranderingen beslui
ten waartoe voorstellen zijn geplaatst op de oproe
pingsbriet voor de vergadering of die het gevolg zijn
van amendementen, welke slechte van redactionele aard
zijn.
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d. Er wordt een tweede vergadering bijeengeroepen als het
vereiste quorum niet aanwezig is of de volstrekte meer-S
derheid niet verkregen wordt. Deze tweede vergadering kan met gewone meerderh~jd der door de opgekomen leden
uitgebrach~~ stemen besluiten,
Artjkel 17.
De vereniging kan worden ontbonden op voorstel van het be
stuur of tenminste een/vijfde der leden. Dit besluit wordt
genomen op dezelfde wijze als in artikel 16 ten aanzien
van wijziging der statuten is bep~a1d~
P~rtikej ~!&!
Bij Ontbinding wordt de bestemming welke aan het vermoge~L
van de vereniging zei worden gegeven, of de wijze v~n ver
deling daarvan, met inachtneming v~n het bepaalde in boek
2 van het Burgerlijk Wetboek~ va~tgeste1d door da algemene
ledenvergadering.
Artikel 19.
Tn alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien be~1ist het bestuur, behoudens zijn verantwoordelijkheid
tegenover de ledenvergadering.
De coinparant is mij1 notaris, bekend,
Waarvan akte, verleden te Zujd-Soharwoude ten dage in het
hoofd dezer akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de
comnparar~ heeft hij verklaard van de inhoud van deze akte
te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan
geen prijs te stellen.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparant en mij, notarjs~ ondertekend.
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