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OPRICHTING

Heden, éénentwintig oktober tweeduizend veertien, verschenen voor mij, mr. Edwin-

DiederikJonathantenHoor,notarismetplaatsvanvestigingde$emeenteLandsmeer:

1.deheerRudiVANRIJN,geborenteAmsterdamopzestienapril-

negentienhonderd achtenzestig, zich legitimerende met zijn paspoort metnuÍnmer NU0368480 , afgegeven te V/eesp op vierentwintig mei tweeduizend elf,.
wonende te 1383 BB Weesp, Kleine Weekamp 24, ongehuwd en geengeregistreerd partner;
de heer Robert Carolus LOGGE& geboren te Amstelveen op twintig aprilnegentienhonderd zesenzestig, zich legitimerende met zij n Nederlandseidentiteitskaart met nummer IR27188H9, afgegeven te Amstelveen op negentienapril tweeduizend twaalf, wonende te 1185 NE Amstelveen, Lindenlaan 17}ongehuwd en geen geregistreerd partner;

2.

3.mevrouwEricavEERMAN,geborenteAmsterdamopvijfaugustuS-

negentienhonderd drieënzestig, zich legitimerende met haar rijbewijs me1nummer 4137175102, afgegevente Zaanstad op negen juli tweeduizend zeven,-

wonendete|544NRZaandijk,ClaudeDebussystraat118,gehuwd.-

In een op drie oktober tweeduizend veertien gehouden oprichtingsvergadering isbesloten na te melden vereniging per heden op te richten en de statuten van dezevereniging te doen opnemen in een notariële akte. De notulen van die vergaderingworden aandeze akte gehecht. Vervolgens verklaarden de comparanten bij dezen een-

verenigingopterichten\ilaarvoordenavolgendestatutenge1den.N-{A,M EN ZETEL
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: afdeling Amsterdam-Noord van de KoninklijkeNederlandse Vereniging EHBO, hierna te noemen: "de vereniging", en is gevestigd+^

A
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Artikel2

1

De vereniging heeft als doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken tebevorderen
Zíj tracht dit doel te bereiken door
a. het organiseren van cursussen waarop zowel theoretisch als pralÍischonderricht wordt gegeven in het verlenen van eerste hulp bij ongelukken;-

b.hetgenotenonderrichtopdiecursuSsentheoretischenkritischte-

onderhouden en te vervolgen, teneinde verlenging mogelijk te maken vÍurhet Diploma Eerste Hulp met bijbehorende aantekeningen enlof certificatenmet betrekking tot eerste hulpverlening;

c.hetaanschaffenenuitreikenvanmateriaa1tenbehoevevaneersted.

e.

hulpverlening;
het aI dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerstehul p,
andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het doel.-

Í/
DUUR EN BOEKJAAR

1
2

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.

LEDE

&tikel4

1

2
3

De vereniging kent (gewone) leden. Niemand kan gelijktijdig lid zijnvanmeerdan één plaatselijke vereniging
(Gewone) leden zijn natuurlijke personen, die zich als lid bij het bestuur hebbenaangemeld en als zodarig door het bestuur zijn toegelaten en die een contributiebetalen als nader vastgesteld in het huishoudelijk reglement en de leeftijd vÍulvijftien jaar hebben bereikt.
Daamaast kent de vereniging natuurlijke personen als ereleden, jeugdleden enjuniorleden. De lidmaatschapseisen van deze categorieën leden zijnin hethuishoudelijk reglement opgenomen

Het lidmaatschap is persoonlijk.
A*il,ol A

1

2

Het lidmaatschap eindigt'
a.
door het overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging
d. door royement
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen

het-

eindevaneenboekjaarmitsschriftelijkenmetinachtnemingvaneenopzegtermijn van tenminste vier wekeir. Niettemin is onmiddellijke beëindigingvan het lidmaatschap door opzegging mogelijk indien redelijkerwijs niet gevergdkan worden het lidmaatschap te laten voortduren
Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechtsgeschieden tegen het einde van een boekjaar. De opzegging geschiedt door hetbestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminstevier weken. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts danplaatsvinden wanneer redelijkerwijs niet van de vereniging gevergd kan wordenhet lidmaatschap te laten voortduren
Royement van leden kan slechts worden uitgesproken wegens wanbetaling ofwangedrag. Het wordt uitgesproken door het bestuur. Het betrokken lid moet hetbesluit tot diens royement binnen een week na de datum van dat besluit bijaangetekend schrijven worden medegedeeld, terwijl een gewaaÍmerkte kopie van
dat schrijven gelijktijdig aan het Bestuur van de Koninklijke NederlandseVereniging EHBO en het betreffende districtsbestuur dient te worden gezonden.Dit schrijven dient voorts te omvatten een duidelijke omschrijving van de grond-

[/,
en de reden tot dit royement, benevens de mededeling, dat de geroyeerde binneneen maand na de datum van verzending van het besluit in beroep kan gaan bij het
Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO
Op een besluit tot royement staat aan het geroyeerde lid beroep open bij
Bestuur van de Koninklij ke Nederlandse Vereniging EHBO . Zodanig beroep-

het-

maand na de datum van verzending van het aangetekend schrijven, waarÍnedeaan het lid mededeling van diens royement is gedaan. Alle betrokkenenzijnverplicht aan het Bestuur alle inlichtingen nÍur waarheid te verschaffen en aanhet Bestuur alle naar het oordeel van het Bestuur ter zake dienende stukken voorde tijd van de behandeling van het beroep ter irzage af te staan. Na alle partijente hebben gehoord beslecht het Bestuur op de kortst mogelijke termijn naar rechten billijkheid en in hoogste ressort. De beslissing van het Bestuur is voor

allebetrokkenen bindend. Het Bestuur deelt alle betrokkenen, waaronder ook het-

betreffende districtsbestuur, deze beslissing zo spoedig mogelijk, doch uiterlijkbinnen twee maanden na ontvangst van het beroepsschrift, mee. Royement als lid
van een afdeling is tevens royement als lid van de Vereniging en is van krachttegenover alle afdelingen der Vereniging
Vy'anneer het lidmaatschap door royement in de loop van een boekjaar eindigt,blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het'.gehele jaar door het (ex-)lidverschuldigd

DONATEURS
Artikel T
Donateurs zijn zij, die de afdeling steunen met een jaarlijkse bijdrage, waaryan
minimale hoogte door de algemene ledenvergadering is vastgesteld.

de-

GELDMIDDELEN
Artikel S

I

2
3
4

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de cursus-/lesgelden, jaarlijksebijdragen van de leden, legaten, donaties, erfstellingen, schenkingen en andereinkomsten
Ieder lid is een jaarlijkse bijdrage Íurn de afdeling verschuldigd, waarvan
hoogte wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
Erfstellingen mogen slechts worden aatvaard onder voorrecht vanboedelbeschrijving.
Behoudens in het geval dat de algemene ledenvergadering uitdrukkelijk bepaalt,dat ook de ereleden voormelde bijdrageplicht hebben, zijnzíj daaffanvrijgesteld. Het bestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen gehele of
gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage teverlenen.

BESTUUR

de-

[/
^
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie meerderjarigepersonen. De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.De bestuursleden worden op de algemene ledenvergadering gekozen uit haatleden.
Bestuursleden kunnen te allen tijde onder schriftelijke opgaaf van redenen doorde algemene ledenvergadering worden geschorst enlof ontslagen. Terzake vanschorsing of ontslag besluit de algemene ledenvergadering met een gewonemeerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Indien in het geval van schorsing van een bestuurslid de algemene vergaderingniet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt deschorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in dealgemene vergadering te verantwsoldsn.
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Onder een jaarwordt verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemeneledenvergaderingen.
De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een
aft redend be stuurslid i s onmiddellij k herbenoembaar. Een bestuurslid kan
hoogste twee maal herbenoemd worden.
Bestuursleden zijn bevoegd te allen tijde zelf ontslag te nemen, mits ditschriftelijk gebeurt bij de overige bestuursleden, met inachtneming van eenopzegtermijn van twee maanden. Niettemin is onmiddelliike beëindiging van hetbestuurslidmaatschap door opzeg ging mo gelij k indien redelij kerwij s nielgevergd kan worden het bestuurslidmaatschap te laten voortduren
In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltalligbestuur blij ft bestuursbevoegd.
De voorzitter word t in functie gekozeri. De overige bestuurstaksn vy6ldsnonderling verdeeld

ten-

6
I

I

2

3

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tothet sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, verhuren, huren, vervreemdendan wel op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven of bezwarenvan registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de afclelingzich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterkmaakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Ophet ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep ry61de1gedaan
Het bestuur behoeft eveneens de goedkeuring van de algemene ledenvergaderingtot de navolgende besluiten:
a. het aangaan van rechtshandelingen en het doen van investeringen een bedrag

ofwaardevanduizendeuro(€1.000,00)tebovengaarrd;-

ll
b.
c.

en-

het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen
geven van omoerende zaken
het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de afdeling een bankkrediet.tr^-Àf

d.

4
5

2
3
4

het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen
gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan

vande-

afdeling verleend bankkredieq
e.
het aangaan van dadingen;
f. het optreden in rechte, waaronder begrepen het uitvoeren van fffilmlsprocedures, doch met uitzondering van het nemen van conseryatsilsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
g. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroepworden gedaan
Het bestuur is verplicht van de vennogenstoestand van de afdeling zodanigeaantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en/of
verplichtingen gekend kunnen worden.
Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in lid 4 van dit artikel gedurendezeven jaalr te bewaren.

Artikel

I

rro.loo-.{.

11

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover niet uit de wet andersvoortvloeit.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamenmet de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen ms{ dspenningmeester of hun plaatsvervangers.
Het bestuur kan schdftelijk volmacht verlenen aan één of meer bestuursledenalsook aan anderen om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht tevertegenwoordigen.
Elke bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke
vervulling van de hem opgedragen 1441t1.
Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meerbestuurders behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake vande tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig isgeweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.-

ALGEMENE LEDEIIVERGADERING
Artikel 12

1

De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar
vereniging statutair is gevestigd

de-

2Aandealgemeneledenvergaderingkomenbinnendeverenigingallebevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen
opgedragen.

zijn-

tl
I

2

Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorstzijn alsmede diegenen, die door het bestuur enlof de algemene ledenvergaderingzijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin hetbesluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord tevoeren
Stemgerechtigd in de algemene ledenvergadering zijnde in het eerste lidopgenomen leden, indien niet geschorst. Ieder van de leden heeft één stem. Iederdie stemgerechtigd is, kan aÍm een andere stemgerechtigde schriftelijk volmachtverlenen tot het uitbrengen vanzijn stem. Een stemgerechtigde kan voor torhoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijnzij niet invergadering bijeen heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelftle

krachtalseenbesluitvandealgemeneledenvergadering.a. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling,teruíj de voorzitter eenschriftelijke stemming gewenst acht, of één der stemgerechtigden dit vóór de
stemming verlangt. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk tenzij-

b.
c.
5

6

devergaderingakkoordgaatmetbesluitvormingbijacclamatie.-

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefies
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk,tenTij een stemgerechtigde eenhoofdelij ke stemming verlangt.
d. Ten behoève van een schriftelijke stemming benoemt de vergadering uithaar midden een stemcommissie van drie leden.Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen groteremeerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid vande uitgebrachte stemmen. Bij staken van de stemmen over zaken is het voorstelverworpen. Staken de stemmen bij verkiezingenvan personen, dan beslist [e1lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand eenvolstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee die het-

hoogsteaarÍalstemmenkregen,zonodignatussenstemming.-

Alleen geldige stemmen worden bij een stemming in aanmerking genomen.Blanco stemmen, alsmede onduidelijk uitgebrachte stemmen worden beschouwdals niet te zijn uitgebracht. Dit laatste ter beoordeling van de stemcommissie.A-+il,^l 1 À

1
2

De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, brj diensafwezigheid, door de vice-voorzitter.Is deze laatste ook afivezig, dan wordt devergadering geleid door één van de andere bestuursledor.Op voorstel van het bestuur kan de vergadering besluiten met een meerderheidvan twee derde van de uitgebrachte stemmen, een andere persoon aan te wijzentot voorzitter van de algemene ledenvergadering. Zijn geen bestuursledenaarrwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leidin

/$
Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken ssldsslomtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Wordt echter onmiddellijk na
het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan
vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergaderin5,indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, op
voorstel van een stemgerechtigde aanwezige dít verlangt. Door deze nisuriy'gstemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werdgestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehoudendoor de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persool. )s2snotulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergaderingvastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van dievergadering ondertekend

Artikel

I

15

Jaarlijks wordt tenminste één algemene ledenvergadering gehouden en welbinnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van dezetermijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergaderingbrengt het bestuur haar jaarverslag uit over de gang van zaken in de verenigingen over het gevoerde beleid. Het bestuur legt de balans en de staat van baten enlasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken
worden ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekÍ de ondertekening één oÈ
meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.-

2V/ordtomtrentdegetrouwheidvandestukkeninhetvorigelidaande-

3
4

5

vergadering niet overlegd een verklaring afkomstig van een accountant alsbedoeld in artikel 2:393lid 1 van het burgerlijk wetboek, dan benoemt dealgemene ledenvergadering jaarlijks een commissie bestaande uit tenminste tweeleden van de vereniging die geen bestuurslid zijn. Het bestuur doet de in lid 1bedoelde stukken ten minste één maand voor de dag waarop de algemeneledenvergadering zal worden gehouden waarin deze ntllenworden behandeld,toekomen aan de commissie.
De commissie onderzoekt de in lid 2 bedoelde stukken en brengt aan dealgemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.
Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van het onderzoek alledoor haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en dewaarden te tonen, eninzage in de boeken en bescheiden van de vereniging tegeven.
Vergt dit naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundigekennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doenbijstaan.

1
2

Naast de algemene ledenvergadering bedoeld in het vorige artikel, wordenalgemene ledenvergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit
rvenselijk ss1dssl1.
Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodaníg aarrtal leden als bevoegd is tothet uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen in een voltalligealgemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van eenalgemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken naindiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geengevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping van dealgemene ledenvergadering overgaan. De verzoekers kunnen dan anderen dan debestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen dernotulen.
De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering als bedoeld in lid 1geschiedt door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op een termijnvan tenminste zeven werkdagen. Bij de oproeping worden de te behandelenonderwerpen vermeld. Later ingediende en door de secretaris ontvangenvoorstellen voor agendapunten worden slechts in behandeling genomen, als devergadering daartoe haar toestemming geeft.
Indien de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering niet schriftelijk heeftplaatsgevonden, kan de algemene ledenvergadering niettemin rechtsgeldigebesluiten nemen, mits tenminste een zodarigaarfial stemgerechtigden fs1vergaderingaarwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van hetaantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen
van hen, noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet. Het bepaalde in deeerste zinvan dit lid is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming doorde algemene vergadering inzake onderwerpen die niet op de agenda werdenvermeld.
Indien bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedde op oenkortere dan de voorgeschreven termijn, kan de algemene vergadering nietteminrechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen, alsgerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van één tiende gedeelte derstemmen zich daartegen verzet.

STATUTEN\ilIJZIG
Artikel 17

I

Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van

de-

2

wijziging van de statuten zal worden voorgesteld
Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van eenvoorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf werkdagen-

algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar

voordedagdervergaderingeenafschriftvandatvoorstel,waarindevoorgestelde wijziging is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats

y6s1ds-

[/

,

leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd6Wrrv uuwrr.

Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts wordenbesloten met een meerderheid van tenminste twee derde van het aaÍrtaluitgebrachte stemmen
De statutenwijziging treedt eerst in werking na goedkeuring van de Koninkhjke-

NederlandseVerenigingEHBoennadatdaarvaneennotariëleakteis-

5
6

opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwij zigingte doen verlijden.
Het bepaalde in de leden I en2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in dealgemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en het besluit met algemene stemmen wordt genomen.De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de alde vanstatutenwijziging en een doorlopende tekst van de statuten, zoals deze nawijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het openbaar handelsregistergehouden door de Kamer van Koophandel binnen welk gebied de vereniginghaar zetel heeft.

ONTBINDING EN VEREFFENING
A*ibol

1

2

5
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De vereniging rvordt ontbonden:
door een besluit van de algemene ledenvergadering, en na verkregentoestemming van het Bestuur van de Koninklijke Nederlandse VerenigingEHBO, gehoord het advies van het betreffende districtsbestuur, en metinachtneming van lid 3 van dit aftikel;
b. na faillietverklaring door hetzij opheffrng van faillissement wegens detoestand van de boedel, hetzij door insolventie;
c. door het geheel ontbreken van leden;
d. door de rechter in gevallen die de wet bepaalt;
Op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding vaÍr devereniging is het bepaalde in artikel 17 leden 1,2,3 en 5 van overeenkomstigetoepassing.
Het besluit tot ontbinding van de vereniging behoeft de goedkeuring van hetBestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO, dat, gehoord hetadvies van het districtsbestuur, aan die goedkeuring voorwaarden kan verbinden.De algemene ledenvergadering stelt een bestemming voor het batig saldo vast,dat zoveel mogelijk in overeenstemming met de doelstelling van de verenigingdient te zijn. Als de vereniging niet wil of kan beslissen over de bestemming vanhet batig saldo, dan wordt over deze bestemming beslist door het Bestuur van deKoninklijke Nederlandse Vereniging EHBO, eveneens zoveel mogelijk inovereenstemming met het doel van de vereniging.
De vereffening geschiedt door het bestuur of, blj ontbreken van het bestuur, door-

a.

6

7
8

het districtsbestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO
Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffeningvan haar veïmogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van
de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van devereniging uitgaan, moeten aanhaar n&rm worden toegevoegd de woorden 66inliquidatie".
De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan welaan de vereffenaar(s), bekende baten meer aÍmwezigzíjn. De vereffenaar (s) doet
(n) van de beëindiging opgave aan het in lid 6 van artikel 17 vermelde register.De boeken en de bescheiden van de ontbonden vereniging moeten
"r,'s1denbewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degenedie door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.-

REGLEMENTE
Artikel 19

1

2

3

De algemene ledenvergadering kan één of meer reglementen vaststellen enwijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of
niet volledig wordt voorzien.
Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijnmet de wet of deze
statuten
Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het in artikel17 de leden 1,2 en 5 bepaalde van overeenkomstige toepassing.

SLOTBEPALINGEN
À

*il.^l

1
2
3
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De vereniging en haar organen moeten zich als zodanig jegens elkaar gedragen,naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt
De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn msl
statuten en reglementen van de Koninklijke Nederlandse Vereniging
In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur

gevorderd.-

deEHBO.-

Al ^+,,^-l.l ^-i-^

Tenslotte verklaarden de comparanten'
In de hiervoor vermelde oprichtingsvergadering hebben de leden van de verenigingtot bestuurders van de vereniging benoemd (onder de opschortende voorwaarde vande oprichting van de vereniging), in de achter hun naam vermelde
1. de heer R. van Rijn, voorzitter;
2. de heer R.C. Logger, secretaris;
3. mevrou\il E. Egthuijsen-Veerman, penningmeester.

funslles;-

Ql^f .Lfo

WAARVAN AKTE is verleden te Landsmeer op de datum in het hoofd

vaÍ'r

deze-

^1,+^ -,^*^lA

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan henopgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing-

I

van de akte geen prijs te stellen, van de inhoud van de akte te hebben

keruds-

genomenentezijngewezenopdegevolgen,dievoorpartijenuitdeaktevoortvloeieÍr.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daamaondertekend, eerst door
comparanten en vervolgens door mij, notaris.
Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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