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VERENIGING

Op veertien oktober negentienhonderd acht en tachtig verscheen voor
mij, mr Cornelis Casper Jurphaas van Rietschoten, notaris ter standplaats Àmsterdam:---------------------------------------------------rnevrouw mr
, kandidaat-notaris, wo- nende te
Amsterdam,--------------------------------------------------ten deze
optredend als schriftelijk gevolmachtigde van:-------------1. de heer
, zonder beroep, wonende te
Ä,J Am- sterdam,
, geboren te Haarlem op
:---------------------------Amsterdam,
2. de heer , docent, wonende te
, geboren te
Amsterdam op ;----------3. de heer , leraar, wonende te
Amsterdarn, , geboren te Amsterdam
op .------------------------�-------
Van de volmacht blijkt uit één onderhandse akte, welke na overeenkom
stig de wet voor echt erkend te zijn aan deze akte wordt gehecht.---
De comparant, handelend als gemeld, heeft verklaard dat genoemde vol
machtgevers een vereniging oprichten met de volgende----------------STÀTUTEN:-----------------------------------------------------------
Naam,---------------------------------------------------------------
Àrtikel 1.----------------------------------------------------------De vereniging draagt de naam:---------------------------------------
ÀMSTERDl\MSE ROEISLOEPVERENIGING "'t JUISTE TUIG".-----------------Zetel.--------------------------------------------------------------
Àrtikel 2.----------------------------------------------------------Zij heeft haar zetel te Amsterdam.----------------------------------Doel.---------------------------------------------------------------
Àrtikel 3.----------------------------------------------------------De vereniging heeft ten doel het repareren, onderhouden en opnieuw
in de vaart brengen van sloepen, het roeien met sloepen, het organi
seren en houden van (oefen)wedstrijden met sloepen, voorts al dat
gene wat met het vorenstaande verband houdt, alles in de ruimste zin
des woords.---------------------------------------------------------
Leden. --------------------------------------------------------------
Àrtikel 4,----------------------------------------------------------l. Leden van de vereniging kunnen zijn zij die de zestienjarige leef
tijd hebben bereikt.---------------------------------------------2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van
alle leden en begunstigers zijn opgenomen.-----------------------
Àspirantleden -Begunsti gers,-----------------------------------------Àrtikel 5,-------------------------- -------------------------------1. Äspirantleden zijn zij die aan de activiteiten van de vereniging
deelnemen, doch nog niet de zestienjarige leeftijd hebben bereikt.
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2. Begunstigers ZlJn zij die zich bereid verklaard hebben de vereni
ging financieel te steunen met een door de algemene vergadering
vast te stellen minimum-bijdrage .--------------------------------3. Aspirant leden en begunstigers hebben geen andere rechten en ver
plichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn
toegekend en opgelegd.-------------------------------------------Toelating.----------------------------------------------------------
Artikel 6,----------------------------------------------------------l. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, aspirantleden
en begunstigers.-------------------------------------------------2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot
toelating besluiten.---------------------------------------------
Einde van het lidmaatschap.-----------------------------------------Àrtikel 7.----------------------------------------------------------l. Het lidmaatschap eindigt:----------------------------------------a. door de dood van het lid;-------------------------------------b. door opzegging door het lid;----------------------------------c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wan
neer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lid
maatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan �orden het
lidmaatschap te laten voortduren:-----------------------------d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer
een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der
vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze bena deelt.--------------------------------------------------------2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.-------3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging
kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en
met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.-------
Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien
van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren.---------------------4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet
het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip vol
gende op de datum waartegen was opgezegd.------------------------5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een
besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard
zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.---------------6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.------7 . Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereni
ging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit
tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een
maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep
open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste
schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennisge steld.-----------------------------------------------------------Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.---------------------------------------------------------8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar ein
digt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel
verschuldigd.---------------------------------------------------- -
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Toegang en stemrecht.-----------------------------------------------Artikel 17,---------------------------------------------------------l, Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de ver
eniging, het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, alle
<:,
aspirantleden en alle begunstigers, Geen toegang hebben geschorste
leden en geschorste bestuursleden,-------------------------------2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen be
slist de algemene vergadering.-----------------------------------3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft êén stem.
Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, heeft een raadgevende stem.----------------------------------------------------4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd
ander lid uitbrengen.--------------------------------------------
Voorzitterschap - Notulen.------------------------------------------A rtikel 18.---------------------------------------------------------l. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de
vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en
zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden,
door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op
deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de
vergadering daarin zelve.----------------------------------------2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris
of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen
gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld
en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een
notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.-------
De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter ken
nis van de leden gebracht.---------------------------------------Besluitvorming van de algemene vergadering.-------------------------Artikel 19.---------------------------------------------------------l. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzit
ter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover
gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.-----2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste
lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een
nieuwe stemming plaats, wanneer de meederheid der vergadering of,
indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk
geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.--------------------------------------------------------3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle
besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meer
derheid van de uitgebrachte stemmen.-----------------------------4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.----5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meer
derheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van
een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedra
gen kandidaten plaats.-------------------------------------------
Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen dan
vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de volstrek
te meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is ge
stemd en de stemmen staken.---------------------------------------
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3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde
van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste
twee/derde van de leden tegenwoordig of verteienwoordigd is.-----
Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd,
dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeen
geroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de
vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal
tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten,
mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitge brachte stemmen.-------------------------------------------------4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan
een notariile akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de
akte is ieder bestuurslid bevoegd.------------------------�------Ontbinding.---------------------------------------------------------
Artikel 22.---------------------------------------------------------l. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de alge
mene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voor
gaande artikel is van overeenkomstige toepassing.----------------2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde
van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt
een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook
een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.--------Huishoudelijk Reglement.--------------------------------------------Artikel 23.---------------------------------------------------- -----l. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststel len.-------------------------------------------------------------2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet,
ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.----Slotbepaling.-------------------------------------------------------Voor de eerste maal worden benoemd tot leden van het bestuur:-------1. de heer , de volmachtgever sub 1: voorzitter;---2. de heer , de volmachtgever sub 2:
secretaris;-----------------------------------------------3. de heer , de volmachtgever sub 3: penningmeester.------------------------------------------------- --------De comparant is mij, notaris, bekend.-------------------------------
Deze akte, opgemaakt in minuut, is verleden te Amsterdam, op de datum
als in het hoofd van deze akte vermeld.-----------------------------
Nadat de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparant is opgegeven,
heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisge
nomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.-----
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet
door de comparant en mij, notaris, ondertekend.----------------------

