OPRICHTI NG VERENIG I NG

Zaaknummer: -Vandaag,drieëntwintig januari tweeduizend negentien, ------------verschenen voor mij, mr. Sebastiaan Johannes Leonardus Jacobus Beesems, notaris inde gemeente Moerdijk:
1. de heer Albertus Petrus Jozefus Anne-Marie van Loon, -;
2. mevrouw Petronella Paulina Maria Broere, -3. mevrouw Ingeborg Cornelia Waalboer,, --hierna samen te noemen: 'de oprichters'.
De verschenen personen hebben mij, notaris, het volgende verklaard: --------

OPRICHTI NG VERENIG I NG
De oprichters verklaren een vereniging op te richten en daarvoor de volgende statuten vast
te stellen.

STATUTEN -------------------------Artikel 1- Naam en zetel -----------------------1.
De vereniging draagt de naam: Dorpstafel Zevenbergschen Hoek. ------2.

De vereniging is gevestigd in Zevenbergschen Hoek, in de gemeente Moerdijk.---

Artikel 2 - Doel -------------------------1.

2.

De vereniging heeft als doel: het (mede) bevorderen van een optimaal woon- en -leefklimaat in de kern Zevenbergeschen Hoek, zonder zich expliciet te bekennen als aanhangster van enige politieke groepering. Onder de kern wordt bedoeld
Zevenbergschen Hoek met de grenzen zoals die zijn aangegeven in bijlage 1. ---De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. waar nodig publiekelijk optreden teneinde hetgeen wat besloten is binnen de
vereniging tot uitvoer te brengen;
b. het (mede) bevorderen van een goede samenwerking tussen de verschillende verenigingen en groeperingen die werkzaam zijn in het algemeen belang van de kern Zevenbergschen Hoek;
c. het verzamelen en verstrekken van informatie en het generen van publiciteit; d. het bevorderen van het onderling contact tussen de bewoners van de kern -Zevenbergschen Hoek;
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e.

het bevorderen van deelname van bewoners van de kern Zevenbergschen Hoek aan de activiteiten van de vereniging, al dan niet als lid van de vereniging,
alsmede al datgene te doen wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Arti kel 3 - Lidmaatschap -----------------------1.
2.

3.

4.

5.

6.

Lid van de vereniging kunnen zijn meerderjarige natuurlijke personen die in de kern
Zevenbergschen Hoek wonen.--------------------Het lidmaatschap is persoonlijk en niet voor overgang vatbaar.--------Als het lid (rechtspersoon) betrokken is bij een fusie of splitsing en daardoor ophoudt te bestaan, gaat het lidmaatschap niet over op de verkrijgende rechtspersoon of de rechtspersoon die op grond van de beschrijving bij splitsing daartoe is aangewezen. Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als
zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Bij niet-toelating door het bestuur bestaat geen beroepsmogelijkhei d bij de algemene vergadering. ----------De secretaris van het bestuur houdt een ledenregister bij, waarin de namen en --adressen van alle leden zijn opgenomen.
Als een lid heeft ingestemd met de oproeping tot een algemene vergadering door -middel van communicatie langs elektronische weg, wordt het adres dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt, in het ledenregister opgenomen. -------Een lid kan door het bestuur voor een periode van ten hoogste drie maanden worden geschorst als een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de
vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Gedurende deze periode van schorsing kan het lid zijn lidmaatschapsrechten niet uitoefenen. Zijn ----lidmaatschapsverplichtingen blijven bestaan.
Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot schorsing in kennis is gesteld, kan dat lid tegen dat besluit in hoger beroep gaan bij de algemene vergadering en daar verweer voeren. Het bestuur is verplicht hiertoe de algemene vergadering bijeen te
roepen binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift. Gedurende de --beroepstermijn en hangende het beroep blijft het lid geschorst.

Artikel 4 - Einde lidmaatschap ---------------------1.

2.
3.

Het lidmaatschap eindigt door:-------------------a. het overlijden van het lid; -------------------b. opzegging door het lid;---------------------c. opzegging door de vereniging; ------------------d. ontzetting.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan schriftelijk plaatsvinden. Er is geen opzeggingstermijn vereist.
Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging vindt plaats door het bestuur, door middel van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van opzegging.
Opzegging is mogelijk:-----------------------als een lid niet meer voldoet aan de statutaire vereisten voor het lidmaatschap; of
als een lid - ondanks schriftelijke aanmaning - zijn verplichtingen ten opzichte van
de vereniging niet nakomt; of
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het ----

4.

5.

6.

lidmaatschap te laten voortduren.----------------Bij het opzeggingsbesluit wordt ook de datum van beëindiging van het lidmaatschap vastgesteld.
Ontzetting uit het lidmaatschap vindt plaats door het bestuur, door middel van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van de ontzetting.Ontzetting is alleen mogelijk als een lid in strijd handelt of heeft gehandeld met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke
wijze benadeelt of heeft benadeeld. -----------------De ontzetting gaat onmiddellijk in. ------------------Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot opzegging of ontzetting in kennis is
gesteld, kan dat lid tegen dat besluit in beroep gaan bij de algemene vergadering en daar verweer voeren. Het bestuur is verplicht hiertoe de algemene vergadering bijeen
te roepen binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift. Gedurende de -beroepstermijn en hangende het beroep is het lid waarvan het lidmaatschap is --opgezegd, geschorst.
Aan de eis van schriftelijkheid van een opzegging of een bericht van ontzetting wordt niet voldaan als de opzegging of het bericht van ontzetting uitsluitend elektronisch is gecommuniceerd.

Arti kel 5 - Contributie van de leden -------------------1.
2.
3.

De leden betalen een jaarl ijkse contributie, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door
de algemene vergadering.
Het bestuur is bevoegd om, wegens bijzondere omstandigheden, een lid geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen van het betalen van contributie in enig jaar.--De algemene vergadering kan besluiten dat de jaarlijkse contributie in gedeelten kan worden betaald en kan daaraan voorwaarden verbinden.-----------

Arti kel 6 - Bestuur: samenstelling en benoeming --------------1.

2.
3.

4.

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit ten minste drie --personen.
De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast. --------Het bestuur heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester.-------Het bestuur voorziet zelf in de verdeling van de functies, tenzij de algemene ---vergadering zich het recht voorbehoudt de voorzitter te benoemen.------Voor ieder van hen kan het bestuur uit zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen, die
bij ontstentenis of belet de functie vervult van degene voor wie hij als plaatsvervanger
is aangewezen.
Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.-----------Het bestuur draagt er zorg voor dat de algemene vergadering zo spoedig mogelijk in de
vacatures kan voorzien. ----------------------De algemene vergadering benoemt de bestuursleden uit haar midden. -----De benoeming van bestuursleden vindt plaats uit een voordracht. Het bestuur is -bevoegd een voordracht op te maken.
De voordracht is niet bindend.-------------------De algemene vergadering is ook vrij in de benoeming als de voordracht niet uiterlijk bij
de oproeping voor de algemene vergadering door het bestuur is meegedeeld. --a. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. ---
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Bestu u rders treden af volgens een door het bestu u r op te ma ken rooster. Een volgens rooster aftredende best u u rder is onmid del lijk herbenoem ba a r.---b. De in een tussentijdse vacat u re benoemde bestu u rder neemt op het rooster de
pla ats i n va n degene i n wiens va catu re hij werd benoemd.
Artikel 7 - Bestuur: einde functie, schorsing ----------------1. Een bestu u rslid ma atscha p eind igt:------------------- d
oor aftreden va n een bestu u rsl id;----------------door verloop va n de termijn wa a rvoor het bestu u rslid is benoemd;-----d oor overl ijden va n een bestu u rsl id;----------------d oor ondercu ratelestelling va n een best uu rslid of onder bewindstelli ng va n zijn gehele vermogen; ----------------------- wa
nneer het bestuu rsl id niet l a nger l id is va n de vereniging; -------- d oor
ontslag va n het bestu u rslid op grond va n een beslu it va n de algemene -verga dering bij besluit genomen met een meerderheid va n ten mi nste twee derde
va n de uitgebra chte stem men;------------------- wa
n neer het bestu urslid in staat va n fa i llissement wordt verklaa rd, een regeli ng i n het
kader va n de schuldsa neri ngsregeli ng nat u u rl ijke personen op hem va n -toepassi ng wordt verkla a rd of hij sursea nce va n beta li ng verk rijgt,
een en a nder met inachtnemi ng va n het hierna be paa lde. ----------2. Een bestu u rslid ka n te a llen tijde d oor de a lgemene vergaderi ng worden geschorst. Deze schorsi ng vi ndt plaats bij besl uit genomen met een meerderheid va n ten mi nste twee derde va n de uitge brachte stemmen. ---------------De schorsi ng beloopt ten hoogste d ri e maa nden en ka n door de a lgemene verga dering
eenmaa l met d ie termijn worden verlengd. Volgt ged u rende de schorsing geen ontslag,
da n is de schorsing na het verloop va n de termijn geëind igd. Het bestu u rslid wordt i n de gelegen heid gesteld zich i n de betreffende algemene verga dering te vera ntwoorden
en ka n zich d aa ri n door een ra a dsma n laten bijsta a n. -----------Artikel 8 - Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming --------1. iedere bestu u rder is bevoegd een verga dering va n het bestu u r bijeen te roe pen.2. De bijeen roe pi ng va n de vergaderi ngen va n het bestu u r vi ndt sch riftelijk pla ats, met inachtnemi ng va n een termijn va n ten minste zeven d agen, de dag va n bijeen roe pi ng en d ie va n de verga dering niet meegerekend, onder opgave va n de dag, het ---aa nva ngstijdst i p en de plaats va n de verga dering en va n de te behandelen
onderwerpen (agend a ).----------------------De best u u rder d ie voor d it d oel een ad res aan de verenigi ng bekend heeft gemaa kt, ka n tot de verga deringen va n het bestu u r worden opgeroepen door een la ngs --elektronische weg a a n dat a d res gezonden leesbaa r en reprod uceerba a r bericht.-3. De verga deringen va n het bestu u r worden gehouden op de pl aats te bepa len d oor degene d ie de verga dering bijeen roept.
4. Als wordt geha ndeld in strijd met een va n de bepa l i ngen va n de twee vorige leden ka n
het bestu u r toch rechtsgel d ige beslu iten nemen, a ls a lle bestu u rders in de verga dering
a a nwezig of vertegenwoord igd zijn.
5. Een best u urder ka n aan een a ndere best u urder schriftelijk vol macht verlenen om zich
i n de vergaderi ng te laten vertegenwoord igen. Een elektronisch vastgelegde vol ma cht
geldt a ls een sch riftelijke vol ma cht.

Een bestuurder kan alleen één medebestuurder in de vergadering vertegenwoordigen.
In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem.
Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.-Artikel 9 - Bestuur: leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten
vergadering
1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de -vergaderingen worden gehouden. ------------------3. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering over
de uitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van
het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe -stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden door de secretaris of een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.
De notulen worden - nadat zij zijn vastgesteld - door de voorzitter en de notulist van de
vergadering ondertekend.
5. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen als alle bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel hebben verklaard.
Onder een schriftelijke verklaring wordt ook begrepen een langs elektronische weg gezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het bestuur voor dit
doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft gemaakt.
Artikel 10 - Bestuur: taken en bevoegdheden
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. iedere bestuurder is --tegenover de vereniging verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hem
opgedragen taak. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de --vereniging en van alles met betrekking tot de werkzaamheden van de vereniging, naar
de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een
administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere -gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en -verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
2.
Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenaar --verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld 6.
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van een derde verbindt. ----------------------Het bestuur heeft de goedkeuring nodig van de algemene vergadering voor het --besluiten tot het aangaan van overeenkomsten als hiervoor omschreven. Deze --beperking van de bevoegdheid van het bestuur kan aan derden worden
tegengeworpen.
Het bestuur is niet bevoegd tot het aanvaarden van nalatenschappen, tenzij dit --plaatsvindt onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
Artikel 11- Vertegenwoordiging --------------------1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. --------------De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk -handelende bestuurders. ---------------------2. De in het vorige lid van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur en --bestuurders tot vertegenwoordiging van de vereniging bestaat ook als tussen de -vereniging en een of meer bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat.
3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende -volmacht aan een of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel samen als ---afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te -----vertegenwoordigen.
4. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurders kan de algemene vergadering een of meer personen aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen.
Artikel 12 - Verslaggeving en verantwoording ---------------1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.---------2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, verlenging van deze termijn door de algemene vergadering
uitgezonderd, een bestuursverslag 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 met een -toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden
ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
3. Het bestuur legt de jaarstukken ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.Wordt over de getrouwheid van deze stukken geen verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1Burgerlijk Wetboek overgelegd, dan worden daaraan voorafgaand de jaarstukken gecontroleerd door een door de algemene vergadering te
benoemen kascommissie van ten minste twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Een lid van de kascommissie kan ten hoogste twee
achtereenvolgende jaren zitting hebben in de kascommissie.---------Het bestuur is verplicht om de kascommissie inzage te geven in de gehele boekhouding
en de daarop betrekking hebbende bescheiden en om alle door haar gewenste
inlichtingen te verstrekken. Als de commissie dat voor een juiste vervulling van haar taak noodzakelijk acht, kan zij zich laten bijstaan door een externe deskundige. --De commissie brengt van haar onderzoek verslag uit aan de algemene vergadering, vergezeld van een advies tot al of niet goedkeuring van de jaarstukken.- ----Nadat de jaarstukken zijn goedgekeurd door de algemene vergadering wordt het -voorstel gedaan om kwijting te verlenen aan het bestuur voor de door hem daarmee -

afgelegde rekening en vera ntwoord ing. ----------------Artikel 13 - De algemene vergadering: bevoegdheid en jaarvergadering 1. Aa n de algemene vergaderi ng komen i n de verenigi ng a lle bevoegd heden toe, d ie niet
door de wet of de statuten a a n het bestu u r zijn opged ragen.
2. Jaa rlijks, uiterl ijk zes ma a nden na afloop va n het boekja a r, wordt een a lgemene -vergaderi ng - de jaa rverga dering - gehouden. I n de jaa rvergadering komen onder meer
aa n de orde:·--------------------------a. het verslag va n het bestu u r over het afgelopen boekjaa r;
b. het voorstel tot het a l of niet goed keu ren va n de ja a rstu kken over het afgelopen boekjaa r;
c. het voorstel tot verlenen va n kwijti ng aa n het bestu u r;
d. de benoemi ng va n de leden va n de kascom missie voor het nieuwe boekjaa r;-e. de benoeming va n bestu u rsleden a ls er i n het bestu u r vacat u res bestaa n; en-f.
voorstellen va n het bestu ur of de leden, zoa ls aangekond igd bij de oproepi ng voor
de verga deri ng.
Artikel 14 - De algemene vergadering: oproeping --------------1. De a lgemene vergaderi ng wordt bijeengeroepen door het best u u r. ------Een a a nta l leden, samen bevoegd tot het uit brengen va n ten mi nste een tiende deel va n de stemmen, ka n het best u u r sch riftelijk verzoeken een a lgemene vergaderi ng bijeen te roe pen bi n nen vier weken na d at verzoek. Als het bestuur niet bin nen -veertien dagen na ontva ngst va n dat verzoek de uitnod iging tot de vergaderi ng heeft laten uitgaa n, k u n nen de verzoekers zelf de vergaderi ng bijeenroepen.
Aa n de eis va n sch riftelijkheid va n het verzoek bed oeld in de vorige a linea wordt ook volda a n a ls het verzoek elektronisch is vastgelegd.
2. De oproeping tot de a lgemene vergadering vi ndt plaats door mid del va n: ----een pu blicatie i n het verenigi ngsorgaa n; of
een sch riftelijk bericht aan de ad ressen va n de leden volgens het leden register; of
een advertentie i n een ter plaatse veelgelezen d agblad.---------De bijeenroe ping ka n, a ls een lid hiermee i nstemt, ook plaatsvi nden d oor een la ngs elektronische weg toegezonden leesbaa r en reprod uceerba a r bericht a a n het adres dat
door het lid voor d it doel is bekend gemaa kt.
3. De termijn va n oproepi ng bed ra agt ten mi nste veertien dagen, de d ag va n de --oproepi ng en de dag va n de vergaderi ng niet meegerekend.
4. Naast de plaats, d ie in de kern Zevenbergschen Hoek d ient te zijn, d atum en tijd va n de
vergaderi ng, moet de oproepi ng een agenda bevatten waa ruit bl ijkt wel ke
onderwer pen a a n de orde worden gesteld.
Artikel 15 - De algemene vergadering: toegang en stemrecht ---------1. Toega ng tot de a lgemene verga dering he bben a lle niet-geschorste leden va n het
bestu u r en va n de verenigi ng en degene d ie door het bestu u r uitgenod igd zijn. De verga dering ka n besl uiten ook a ndere personen tot (een deel va n) de vergadering toe
te laten. Geschorste leden en leden va n wie het l id maatscha p is opgezegd of d ie uit het
lid ma atscha p zijn ontzet, he bben toega ng tot dat deel va n de verga dering waa r het beroe p tegen schorsi ng, opzeggi ng of ontzetting a a n de orde is.
2. leder lid heeft één stem. ---------------------Een geschorst l id heeft geen stemrecht.-----------------
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3.

Een stemgerechtigd lid ka n een ander stemgerechtigd lid geen volmacht geven om
na mens hem te stemmen.----------------------

Artikel 16 - De algemene vergadering: besluitvorming -------------

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Voor zover i n deze statuten niet anders is bepaa ld, wordt een besl u it genomen met
volstrekte meerderheid va n stemmen va n de i n de verga dering aanwezige en
vertegenwoord igde l eden, ongea cht hu n a a nta l.
Bla nco en ongeld ige stemmen tellen niet mee voor de besl uitvormi ng maa r tellen wel
mee voor het be pa len va n een i n deze statuten voorgesch reven q uor u m.----Het i n de vergaderi ng uitgesproken oordeel va n de voorzitter over de uitsl ag va n een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de i n ho ud va n een genomen besluit, voor
zover werd gestemd over een niet sch riftelijk vastgelegd voorstel. Wordt on middellijk na het uitspreken va n het oordeel va n de voorzitter de juistheid d a a rva n betwist, d a n vi ndt een nieuwe stemmi ng pla ats a ls de meerderhei d va n de verga dering of, a ls de oorspron kelijke stemmi ng niet hoofdel ijk of sch riftelijk pla atsvond, een
stemgerechtigde aa nwezige d it verla ngt. Door deze nieuwe stemmi ng verva llen de
rechtsgevolgen va n de oorspron kel ijke stemmi ng.
Als bij stemming over de verkiezi ng va n personen bij eerste stemming geen ---meerderheid wordt verkregen, da n za l een nieu we stemming pla ats he bben. Als ook da n geen meerderheid verkregen wordt, za l bij een tussenstem mi ng worden besl ist tussen wel ke personen za l worden herstemd.
Sta ken de stem men bij verkiezing va n personen, d a n beslist het lot.------Als de stemmen staken over een voorstel dat niet over de verkiezi ng va n personen gaat, is het voorstel verworpen. -------------------Al le stemmi ngen vinden mondeli ng pla ats, ten zij de voorzitter of ten mi nste d rie leden
vóór de stemming l a at of laten weten een sch rif tel ijke stemm i ng te verla ngen.
Sch riftelijke stemming vi ndt plaats bij ongetekende, gesloten stembriefjes. ---Besl uitvormi ng bij accla mati e is mogelijk tenzij een lid hoofdel ijke stemmi ng verlangt. Een stemgerechtigd lid ka n zijn stemrecht ook uitoefenen door middel va n een
elektronisch comm u nicatiemid del, op voorwaa rde dat de stemgerechtigde vi a het elektronisch com m u nicatiemid del ka n worden geïdentificeerd, rechtstreeks ka n -ken nisnemen va n de verha ndeli ngen op de verga dering en het stemrecht ka n --uitoefenen. --------------------------Bovend ien is vereist dat de stemgerechtigde via het elektronisch com m u nicatiemiddel
ka n deelnemen a a n de bera adslagi ng.-----------------Een eenstem mig besl uit va n a lle l eden, ook a l zijn deze niet i n een verga dering bijeen,
heef t dezelfde kra cht a ls een besl uit va n de a lgemene vergaderi ng, a ls d it met
voorken n is va n het best u u r is genomen.----------------Als i n een vergaderi ng a lle leden a a nwezig of vertegenwoord igd zijn, k u n nen - mits met a lgemene stemmen - geld ige besl uiten worden genomen over a lle aan de orde komende onderwerpen, ook a l is het onderwerp niet of n iet op de voorgesch reven wijze bij de oproepi ng aangekondigd of heef t de oproeping niet op rechtsgeld ige wijze
pl aatsgevonden.--------------------------

Artikel 17 - De algemene vergadering: leiding en notulen ------------

1.

Een a lgemene verga dering wordt geleid door de voorzitter va n de verenigi ng.---Ontbreekt de voorzitter, dan wijst het bestu ur een ander bestu u rslid a a n a ls voorzitter

van de vergadering. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan
voorziet de vergadering zelf in haar leiding. ---------------2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door
de voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die
door de voorzitter en de notulist door ondertekening worden vastgesteld.
Artikel 18 - De vergadering, de kern aangaande
1. Toehoorders en bewoners van de kern Zevenbergschen Hoek die geen lid zijn van de vereniging kunnen de algemene vergaderingen (gedeeltelijk) bijwonen, indien er -onderwerpen aangaande de kern behandeld worden. Onder toehoorders worden natuurlijke meerderjarige personen verstaan die zich bij het belang van de kern -Zevenbergschen Hoek betrokken voelen. Toehoorders kunnen de vergadering --(gedeeltelijk) bijwonen en mogen daar het woord voeren indien zij daartoe ---toestemming hebben verkregen van de voorzitter van de algemene vergadering. -Toehoorders hebben geen stemrecht.
2.
Het bestuur van de vereniging is verplicht tenminste tweemaal per jaar de kern -Zevenbergschen Hoek in te lichten over de onderwerpen, de kern aangaande.
Artikel 19 - Statutenwijziging
1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de -algemene vergadering. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot -wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld.
2. Degenen die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een -voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel,waarin de voorgestelde wijziging woordelijk
is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen. Dit afschrift moet ter inzage liggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt
gehouden.
3. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van ten
minste twee derde van de uitgebrachte stemmen. ------------In die vergadering moet ten minste twee derde van de leden aanwezig of ----vertegenwoordi gd zijn.
Is het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordi gd, dan kan een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden
genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte -stemmen, onafhankelijk van het aantal op deze vergadering aanwezige of ----vertegenwoordi gde leden. Bij de oproeping voor de nieuwe vergadering moet worden
vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het -aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden. ------De hiervoor bedoelde tweede vergadering wordt niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken na de eerste vergadering gehouden.
4. Een statutenwijziging wordt van kracht onmiddellijk nadat deze in een notariële akte is
vastgelegd. iedere bestuurder is bevoegd om een statutenwijzigi ng bij notariële akte vast te leggen.
Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst van de gewijzigde statuten moeten worden neergelegd bij het handelsregister.
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Artikel 20 - Fusie, spl itsing, omzetting ------------------Op een besluit van de algemene vergadering tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van de algemene vergadering tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk
Wetboek, is het bepaalde in het vorige artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige --toepassing, onverminderd de eisen van de wet.----------------

Arti kel 21 - Ontbinding ------------------------1.

2.

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het in deze statuten bepaalde over een besluit tot statutenwijziging is van ---overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding.
Bij het besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig
liquidatiesaldo vastgesteld. ---------------------Als de vereniging op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het handelsregister.De boeken en stukken van de ontbonden vereniging blijven gedurende zeven jaren nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door het bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres -opgeven aan het handelsregister. ------------------De verenigi ng wordt bovendien ontbonden door:-------------insolventie nadat de vereniging in staat van faillissement is verklaard of door -opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;----een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.

Artikel 22 - Vereffening
1.
2.

3.

Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de vereniging, voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen.-Na het besluit tot ontbinding bevindt de vereniging zich in liquidatie.
De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan als en voor zover dit voor de -vereffening van haar vermogen nodig is.----------------Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht. -----------------------In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet 'in liquidatie' aan de
naam van de vereniging worden toegevoegd.
Een batig saldo na vereffening krijgt een bestemming die zoveel mogelijk in ---overeenstemming is met het doel van de vereniging.------------Deze bestemming wordt vastgesteld bij het ontbindingsbesluit, of bij het ontbreken daarvan, door de vereffenaar(s).- ------------------De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten
meer aanwezig zijn.
De vereniging houdt bij vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de ---vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het handelsregister.-

Artikel 23 - Reglementen
1.
2.

De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen. ------Een reglement kan nadere regels geven over onder meer het lidmaatschap, de --introductie van nieuwe leden, de contributie, de werkzaamheden van het bestuur, -

werkgroepen of commissies, de vergaderingen. -------------Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met de statuten en mag geen-bepalingen bevatten die bij statuten behoren te worden geregeld.
SLOTVERKLARINGEN ----------------------De verschenen personen verklaarden ten slotte:----------------

Eerste bestuur
Het eerste bestuur bestaat uit drie leden.-----------------ln afwijking van de inde statuten voorgeschreven procedure worden voor de eerste maal tot bestuurslid benoemd: -----------------------1. de heer A.P.J.A. van Loon, als voorzitter;----------------2. mevrouw P.P.M. Schets-Broere, als penningmeester;
3. mevrouw I.C. Bakelaar-Waalboer, als secretaris. --------------

Eerste boekjaar --------------------------Het eerste boekjaar van de vereniging eindigt op eenendertig december tweeduizend -negentien.

Adres

-------------------------------

Het adres van de vereniging is Hoofdstraat 25, 4765 CA Zevenbergschen Hoek. ----WOONPLAATSKEUZE ----------------------Partijen kiezen voor alles wat deze akte betreft woonplaats op het kantoor van de notaris, bewaarder van deze akte.-----------------------BIJLAGEN
Aan deze akte is een bijlage vastgemaakt.- ----------------SLOT ----------------------------De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.--------------WAARVAN AKTE is verleden te Fijnaart op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen en het geven
van een toelichting op de inhoud van deze akte, hebben deze eenparig verklaard een -ontwerp van de akte te hebben ontvangen, van de inhoud van deze akte te hebben kennis
genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend. --(Volgt ondertekening)
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