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STATUTENWIJZIGING

Blad 1

Heden, #,
verscheen voor mij, mr. ERWIN AKKERMAN, notaris in de gemeente Tynaarlo
kantoorhoudende te Zuidlaren:
1. de heer Hendrikus Johannes Petrus MULLER, geboren te Goirle op dertig
april negentienhonderd acht en vijftig (30-04-1958), wonende te 9467 PJ
Anloo, Esweg 23, houder van een geldig rijbewijs met nummer 5220241784,
afgegeven door de gemeente Aa en Hunze op drie en twintig september
tweeduizend twintig, gehuwd met mevrouw Geesje Hulshof;
2. mevrouw Marile Heleen BISSCHOP, geboren te Haren op dertig oktober
negentienhonderd vier en tachtig (30-10-1984), wonende te 9467 PL Anloo,
Lunsenhof 7, houdster van een geldig rijbewijs met nummer 5621281852,
afgegeven door de gemeente Delft op zestien juni tweeduizend zeventien,
ongehuwd en niet geregistreerd in de zin van het geregistreerd partnerschap;
ten deze handelend als bevoegde bestuursleden en als zodanig rechtsgeldig
vertegenwoordigende:
de Vereniging: Vereniging Dorpsbelangen Anloo, gevestigd te Anloo
(gemeente Aa en Hunze), kantoorhoudende te (9467 PL) Anloo, Lunsenhof
7, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer
40045530.
RELEVANTE GEGEVENS VAN DEZE VERENIGING.
De Vereniging is op opgericht bij notariële akte op twee maart negentienhonderd
negen en zeventig verleden voor mr. M. Buining, destijds notaris te Vries.
De statuten van de Vereniging zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op zeventien
maart tweeduizend veertien (17-03-2014) verleden voor mij, notaris.
VOORNEMEN WIJZIGING STATUTEN VAN DE VERENIGING.
Op # had een algemene ledenvergadering van de Vereniging plaats. Tijdens
deze vergadering werd besloten tot wijziging van de statuten van gemelde
Vereniging. Dit voorstel is met het vereiste minimum van twee/derde van de
uitgebrachte stemmen overeenkomstig artikel 17 van de statuten aangenomen.
De comparanten werden bij gemelde vergadering gemachtigd om de terzake
nodige formaliteiten te (doen) vervullen.
Een exemplaar van de notulen van deze vergadering is aan deze akte
vastgehecht. De tekst ervan wordt geacht daarin te zijn opgenomen en daarmee
één geheel uit te maken.
De comparanten handelend als gemeld, verklaarden, met inachtneming van het
vorenstaande en mede gelet op voormeld exemplaar van de notulen van
gemelde vergadering de statuten van de Vereniging integraal als volgt te
wijzigen:
INLEIDING
Begripsbepalingen.
In deze statuten wordt verstaan onder:
Algemene Vergadering:
het orgaan van de Vereniging dat wordt gevormd door
stemgerechtigde leden van de Vereniging;
Bestuur:
het Bestuur van de Vereniging;
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-

Schriftelijk:
bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander
gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en
elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de
identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden
vastgesteld;

-

Statuten:

-

Vereniging:

de statuten van de Vereniging;
de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben.
Naam en zetel
artikel 1
De Vereniging draagt de naam: Vereniging Dorpsbelangen Anloo
en is gevestigd te Anloo (gemeente Aa en Hunze).
Doel
artikel 2
1. De Vereniging heeft ten doel de behartiging van de belangen van Anloo
en zijn inwoners.
Onder Anloo wordt in deze statuten verstaan het dorp Anloo en haar directe
omgeving, waaronder begrepen de gebieden die zijn georiënteerd op en
behoren tot het verzorgingsgebied van het dorp Anloo.
2. Onder het in lid 1 van dit artikel bepaalde zijn met name (maar
uitdrukkelijk niet limitatief) begrepen belangen betreffende:
het instandhouden van het originele dorpsgezicht en de daarbij
behorende directe omgeving;
verkeers- en vervoersaangelegenheden;
bestemmingsplannen;
voorzieningen en dienstverleningen;
telefonie- en telematicavoorzieningen;
onderwijs en kinderopvang;
historische en archeologische aspecten, alsmede
landschapsbeheer;
groenbeheer en milieu.
3. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het bepleiten en verdedigen van de belangen van Anloo en zijn
inwoners bij de daarvoor in aanmerking komende instanties;
b. het scheppen van voorwaarden om de belangen van Anloo en
omgeving te waarborgen;
c. alle andere wettige middelen welke tot het doel van de Vereniging
bevorderlijk zijn.
Duur
artikel 3
De Vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Lidmaatschap
artikel 4
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1.

De Vereniging kent gewone leden en ereleden. Waar in deze statuten of
krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten
sprake is van lid of leden worden daaronder zowel de gewone als de
ereleden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders
is bedoeld.
2. Gewone leden zijn meerderjarige natuurlijke personen die in Anloo en directe
omgeving wonen alsmede informele Verenigingen die hun activiteiten in
Anloo uitoefenen en die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en
door het bestuur als zodanig tot de Vereniging zijn toegelaten. In geval van
niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot
toelating besluiten.
3. Ereleden zijn zij die, op grond van bijzondere verdiensten voor de
Vereniging, als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd en hun
benoeming hebben aanvaard.
4. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden
zijn opgenomen.
artikel 5
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of
overgang.
artikel 6
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging door de Vereniging;
d. door ontzetting
e. door het in staat van faillissement geraken van een lid, alsmede bij diens
aanvraag tot surséance van betaling;
f. door ontbinding van het lid-rechtspersoon.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen
het einde van een boekjaar, mits Schriftelijk en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Niettemin is onmiddellijke
beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk:
a. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden
zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is
geworden of medegedeeld tenzij het betreft een wijziging van de
geldelijke rechten en verplichtingen;
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is medegedeeld tot
omzetting van de Vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het
lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende Verenigingsjaar.
3. Opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging kan eveneens slechts
geschieden tegen het einde van een boekjaar. De opzegging geschiedt door
het bestuur, Schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van

Blad 4
tenminste vier weken. Opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging
kan slechts plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Indien een
opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het
einde van het eerstvolgende Verenigingsjaar.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een
lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging
handelt, zoals ondermeer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de
jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de
Vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het
bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van
redenen in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na
ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene
vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
geschorst. De algemene vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door
een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van tenminste
twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een Verenigingsjaar eindigt, blijft
|desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.
Het bestuur kan een lid dat in strijd handelt met de statuten, reglementen of
besluiten van de Vereniging of de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt,
schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes
maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de algemene
vergadering. Het in lid 4 bepaalde aangaande “beroep” is van
overeenkomstige toepassing.
Donateurs
artikel 7
Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Het bestuur is
bevoegd het donateurschap door Schriftelijke opzegging te doen eindigen.
Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de Vereniging een geldelijke bijdrage te
verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene vergadering wordt
vastgesteld.
Geldmiddelen
artikel 8
1. De geldmiddelen van de Vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de
gewone leden en de donateurs, erfstellingen, legaten, schenkingen en
andere inkomsten.
2. Ieder gewoon lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt
vastgesteld door de algemene vergadering. Behoudens het geval dat de
algemene vergadering uitdrukkelijk bepaalt dat ook de ereleden voren
gemelde bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan vrijgesteld.
Bestuur
artikel 9
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie natuurlijke personen, die uit hun
midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
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De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de
leden van de vergadering. De algemene vergadering stelt het aantal
bestuursleden vast.
3. bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de
algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Terzake van
schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid
van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de algemene vergadering
niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de
schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in
de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een
raadsman doen bijstaan.
5. Bestuursleden worden in beginsel benoemd voor een periode van drie jaar.
Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee
opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. De bestuursleden treden
af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster
aftredend bestuurslid is herbenoembaar voor maximaal twee perioden van
drie jaar.
6. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig
bestuur blijft bestuursbevoegd.
artikel 10
1. Het bestuur is belast met het besturen van de Vereniging. Het bestuur kan,
tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan een eventueel
dagelijks bestuur.
2. Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd
te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijke
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, hiervoor in lid 2 omschreven.
Zonder voormelde goedkeuring kan de Vereniging terzake van deze
rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.
artikel 11
1. Het bestuur vertegenwoordigt de Vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter
tezamen met de secretaris of penningmeester, dan wel de secretaris
tezamen met de penningmeester.
Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook
aan anderen, om de Vereniging binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen.
3. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang
van de Vereniging en de met haar verbonden organisatie.
4. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de
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overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast.
In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige
bestuurder wordt de Vereniging tijdelijk bestuurd door een persoon die
daartoe door de Algemene Vergadering moet zijn aangewezen.
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid
dat de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen
onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken.
5. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming
indien de betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk
belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vereniging en de met
haar verbonden organisatie.
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het
besluit genomen door de Algemene Vergadering.
6. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend.
Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken
vergoed.
De algemene vergadering
artikel 12
De algemene vergaderingen worden gehouden in het dorp waar de Vereniging
statutair is gevestigd.
artikel 13
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst
zijn, alsmede degenen, die daartoe door het Bestuur en/of de algemene
vergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de
vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd
daarover het woord te voeren.
2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de voormelde leden. Ieder
van hen heeft één stem. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere
stemgerechtigde schriftelijke volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn
stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als
gevolmachtigde optreden.
3. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering
stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met
voorkennis van het Bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de
algemene vergadering.
4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop stemmingen in de algemene
vergadering worden gehouden.
5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere
meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid
van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het
voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan
beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door
niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de
twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussen
stemming.
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artikel 14
1. De algemene vergadering worden geleid door de voorzitter of, bij diens
afwezigheid, door een ander, door het Bestuur aan te wijzen, bestuurslid. Zijn
geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar
leiding.
2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel dat
door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt
voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een
niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden
door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze
notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering
vastgesteld en ten blijke daaraan door de voorzitter en de secretaris van die
vergadering ondertekend.
artikel 15
1. Het boekjaar van de Vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks wordt
tenminste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden
na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de
algemene vergadering. In deze algemene vergadering brengt het Bestuur
zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de Vereniging en over het
gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten
alsmede de begroting voor het volgende jaar allen met een toelichting
ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden
ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of
meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding
gemaakt.
2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan
de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een
accountant als bedoeld in artikelen 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek,
dan benoemt de algemene vergadering, jaarlijks, een commissie van
tenminste twee leden die geen deel van het Bestuur mogen uitmaken.
3. Het Bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukken tenminste één maand voor de
dag waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze
zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie. De commissie
onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag
van haar bevindingen uit.
4. Het Bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek
alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de
kas en de waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden der
Vereniging te geven.
5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissie bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de Vereniging door
een deskundige doen bijstaan.
artikel 16
1. Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden
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algemene vergaderingen bijeengeroepen door het Bestuur zo dikwijls men dit
nodig oordeelt.
2. Op Schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd
is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in een
voltallige algemene vergadering, is het Bestuur verplicht tot het bijeen roepen
van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken
na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen
geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping van
de algemene vergadering overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen
dan Bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen
der notulen.
3. De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door schriftelijke
mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van tenminste zeven
dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
4. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene vergadering
plaatsvond, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten
nemen, mits tenminste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering
aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal
stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen
van hen, noch het Bestuur, zich tegen besluitvorming verzet. Indien
bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op kortere dan de
voorgeschreven termijn, kan de algemene vergadering niettemin
rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als
gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van één/tiende gedeelte
der stemmen zich daartegen verzet. Het bepaalde in de eerste zin van dit lid
is van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming door de algemene
vergaderingen inzake onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld.
STATUTENWIJZIGING.
Artikel 17.
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de
algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat
aldaar wijziging van de statuten zal worden vastgesteld. De termijn voor
oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen
bedragen.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien
dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte
plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de
vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor
bedoeld, aan alle leden toegezonden.
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 vertegenwoordigd is. Indien geen twee/derde van
de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken
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daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over
het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest,
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan een besluit
worden genomen, mits met meerderheid van tenminste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen.
4. Het in de leden 1 tot en met 3 bepaalde is niet van toepassing, indien op de
algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het
besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële
akte is opgemaakt.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 18.
1. De Vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de
algemene vergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is, kan op een volgende te houden algemene vergadering
alsnog, ongeacht het op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigde
aantal leden, met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte
stemmen tot ontbinding worden besloten.
3. Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde
vergaderingen moet worden meegedeeld, dat ter vergadering zal worden
voorgesteld de Vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot
zodanige vergaderingen moet tenminste veertien dagen bedragen.
4. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen,
geschiedt de vereffening door het Bestuur met inachtneming van de
bepalingen daaromtrent in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
5. Het eventueel batig saldo na vereffening wordt aangewend voor één of meer
door de algemene vergadering, welke tot ontbinding besluit, met volstrekte
meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, aan te wijzen doelen.
6. Na de ontbinding blijft de Vereniging voortbestaan, voorzover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de
statuten en reglementen voorzover mogelijk van kracht. In stukken en
aankondigingen, die van de Vereniging uitgaan, moeten dan aan haar naam
worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
HUISHOUDELIJK REGLEMENT. LIJST RELEVANTE BESLUITEN.
Artikel 19.
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement casu quo een lijst
van relevante besluiten vaststellen.
2. Wijziging van de sub 1 bedoelde regels (waaruit het courante beleid van de
Vereniging door buitenstaanders kan worden gekend) kan geschieden bij
besluit van de algemene vergadering.
3. Het huishoudelijk reglement en/of de besluitenlijst mag niet in strijd zijn met
de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met deze statuten.

Blad 10
SLOTBEPALING.
Artikel 20.
In alle gevallen waarin deze statuten, het huishoudelijk reglement en/of de
besluitenlijst niet voorzien, alsmede ingeval van geschillen omtrent uitlegging of
toepassing van deze statuten, huishoudelijk reglement en/of de besluitenlijst,
beslist het Bestuur.
SLOTVERKLARINGEN.
De comparanten verklaarden verder nog:
dat partijen door mij, notaris, zijn gewezen op de gevolgen die uit
onderhavige akte voortvloeien of kunnen voortvloeien;
dat partijen voor de ondertekening van de onderhavige akte een ontwerp
daarvan hebben ontvangen.
De comparanten zijn mij notaris bekend
WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Zuidlaren op de datum in
het hoofd dezer akte gemeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten, 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 minuut-akte na beperkte voorlezing ondertekend door de
comparanten en mij, notaris.

