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V E RE NI G I NG
O P RI CHT I NG

Heden,de twintigstemei
tweeduizendvijf, verschenenvoor mij, mr. JohannesLeonardusLambert
VUGTS,notarismet plaatsvan vestigingde GemeenteHeusden,
1. de heer Gerrit Willem DUIJZER,geborenop twee juni
negentienhonderdzes en veertig te Brakel, wonende te 4264 RV --*_-Veen, Witboomstraat 61, identificatie door middel van paspoort, =afgegeven op twee en twintig mei tweeduizend één te Aalburg
onder numme r Ml5 1 8 7 1 1 6g, e h u wd .

DEKKER,geborenop
2. mevrouwJoha4naVANVLIET-DEN
negentien oktober negentienhonderdvier en zestig te Veen,
wonende te 4264AX Veen, Tuinstraat 16, identificatie door middelvan rijbewijs, afgegevenop zestien september negentienhonderd-gehuwd
acht en negentigte Aalburgonder nummer 3153335387,
geboren
op zeventien3. mevrouw Annette VAN TILBORG-HONGOOP,
maart negentienhonderdzeven en zestig te Veen, wonende te 4264RR Veen, Mussentiend7, identificatiedoor middel van rijbewijs,
afgegeven op vier en twintig januari tweeduizend één te Aalburg
onder nummer 3182428546,gehuwd.
De comparantenverklaardeneen verenigingop te richten,waarvoorde navolgendestatutengelden

STATUTFN
Naam en zetel
Artikel 1
1. De verenigingdraagtde naam:DorpsraadVeen.
2. Zij heeft haarzetelte Veen,gemeenteAalburg.
Doel
Artikel2
1. Het doel van de verenigingis de behartigingvan het algemeenbelang...---_
van het dorp Veen en haar bewoners,het betrekkenvan burgersbij hunleefomgevingen het vormenvan een klankbordvoor de gemeente
inzakede beleidsvorminq
over onderweroendie directof indirectde woonomgevi
ng betreffen
2. Zij trachtdit doel ondermeerte bereikendoor
- de bevorderingen verbeteringvan het woon-en leefklimaatvan hetdorp
-rt
het stimulerenvan initiatieven
die het mogelijkmakendat de identiteithet karaktervan het dorp behoudenblijven.

D u u r-

A rtikel3
1. De verenigingis aangegaan
voor onbepaalde
tijd.
2. Het boekjaarvan de vereniging
is hei kalenderjaar.
Lidmaatschap

Artikel4
1.
2.

kentleden.
De vereniging
als lidpersonen,die zich schriftelijk
n atuurlijke
Ledenzijn meerderjarige
-lid
zijn
als
bestuur
bíj het bestuurhebbenaangemelden door het
toegelaten.Hiervanblijktuit een door het bestuurafgegevenverklaring.Per gezinkan slechtséén persoonlid zijn van de vereniging.
doorhet bestuurkan de algemene
lngevalvan niet-toelating

besluiten.
alsnogtot toelating
ledenvergadering
3.
4.

Het lidmaatschapis persoonlijken kan nietwordenovergedragenof -wordenverkregen.
door erfopvolging
eindigt:
Het lidmaatschap
a. doorde doodvan het lid:
b. door opzeggingdoor het lid;
c. door opzeggingdoor de vereniging,
d door ontzetting
e bij vertrekuit het dorp doorverhuizing.
op de grondhÍervoorsub b. tot en met d- gemeldwordt
Beëindiging
reglement.
naderuitgewerktin het huishoudelijk

Contributies
Artikel5
De hoogtevan de
leder lid is jaarlijkseen contributieverschuldigd.
contributiewordtvastgestelddoor de algemeneledenvergadering.

Bestuur
Artikel6

Het bestuurbestaatuit ten minstevijf en ten hoogstenegennatuurlijke--personen,die uit hun middeneen voorzitter,een secretarisen een
penningmeester
aanwijzen.
wordendoor de algemeneledenvergadering
2. De bestuursleden
benoemduit de ledenvan de vereniging.
stelthet aantalbestuursledenvast.
De algemeneledenvergadering
kunnente allentijdeonderopgaafvan redenendoor de -3. Bestuursleden
wordengeschorsten ontslagen.De
algemeneledenvergadering
besluittot schorsingof ontslagmet êênalgemeneledenvergadering
meerderheidvan twee/derdevan de uitgebrachtestemmen,in een
vergaderingwaarinten minstede helftvan de leden aanwezigof ---is. vertegenwoordigd
dan wordt-'..-ls nietde helftvan de leden aanwezigof vertegenwoordigd,
in opnieuw
het
besluit
waarbij
een tweedevergaderinguitgeschreven,
genomen
metstemmingzal wordengebrachten het besluitkan worden
__=*van twee/derdevan de uitgebrachtestemmêr,
een meerderheid
leden.
aanwezigelvertegenwoordigde
het
aantal
ongeaoht
nietledenvergadering
algemene
4. De schorsingeindigtwanneerde
._-.geschorsie
Het
besloten'
heeft
binnendrie maandendaarnatot ontslag
gesteldzich in de algeme
wordtin de gelegenheid
bestuurslid
en kan zich daarbijdoor
te verantwoorden
ledenvergadering
raadsmandoenbijstaan
1.

3

wordenbenoemdvoor een periodevan maximaalvier
Bestuursleden
jaar. Onder een jaar wordtte dezenverstaande periodetussentwee opeenvo|gen d e ja a r|ijk s e a |g e me n e le d e n v e rg a d e rin g e n .D e bestuursledentredenaf volgenseen door het bestuurop ie make
rooster.Een volgenshet roosteraftredendbestuurslidís éenmaal-__onmiddellijkherbenoembaar
benedenhet in lid 1 vermeldeminimu
6. lndienhet aantalbestuursleden
is gedaald,blijfthet bestuurnietteminbevoegd.Het bestuuris verplicht-te beleggen,_="zo spoedigmogelijkeen algemeneledenvergadering
waarinde voozieningin de vacature(s)aan de orde komt.
5.

Adikel 7

1.
2.

Het bestuuris belastmet het besturenvan de vereniging
Het bestuuris, met voorafgaandegoedkeuringvan de algemenebevoegdte besluitentot het aangaanváÍl-ledenvergadering,
tot verkrijging,vervreemdingof bezwaringvan
overeenkomsten
waarb| de registergoederen
en tot het aangaanvan overeenkomsten
verbindt,
zichmedeschuldenaar
als
borg
hoofdelijk
verenigingzich
of
voor
schuldeen
voor een derdesterk maaktof zich tot zekerheidstelling
van een anderverbindt-

Artikel8
de vereniging.
Het bestuurvertegenwoordigt
komt medetoe aan de voorzitte
De vefiegenwoordigingsbevoegdheid
penningmeester,
dan wel de secretarissecretaris
of
de
tezamenmet de
penningmeester.
tezamenmet de
Algemeneledenvergaderingen
Artikel9
wordengehoudenin de gemeente='1. De algemeneledenvergaderingen
waar de verenigingstatutairis gevestigd.
hebbende ledendie niet
2. Toegangtot de algemeneledenvergadering
geschorstzijn, alsmededegenen,die daartoedoor het bestuuren/of de -...*
a|gemene|edenvergaderingzijnuitgenodigd
Een geschorsiiid heefttoegangtot de vergaderingwaarinhet besluittot zijn schorsingwordtbehandelden is bevoegddaaroverdan het woord-te voeren.
van een geschorstlid heeft iederlid één stem in de 3. Met uitzondering
lid kan aan een
lederstemgerechtigd
algemeneledenvergadering.
schriftelijkvolmachtverlenentot het
anderestemgerechtigde
lid kan evenwelslechtsuitbrengenvan zijn stem. leder stemgerechtigd
voor één anderlid een stem uitbrengen.
wordendoor het bestuurbijeengeroepen
4. Algemeneledenvergaderingen
zo dikwijlshet dit wenselijkoordeeltof daartoeop grondvan de wet verplichtis
5. Op schriftelijkverzoekvan ten minsteéén/tiendegedeeltevan de
ledenis het bestuurverplichttot het bijeenroepenvan stemgerechtigde
te houdenbinnenvier weken fiê _een algemeneledenvergadering,
indieningvan het verzoek
1.
2.

5
Na de ontbindingblijftde verenigingvoortbestaanvoor zover dit tot
vereffeningvan haar vermogennodigis. Gedurendede vereffening
blijvende bepalingenvan de statutenzoveelmogelijkvan kracht
die van de vereniginguitgaan,moeten
In stukkenen aankondigingen
-aan haar naamwordentoegevoegdde woorden"in liquidatis'r5. De vereffeningeindigtop het tijdstipwaaropgeen aan de vereffenzàrbekendebatenmeer aanwezigzijn.
6. De boekenen bescheidenvan de ontbondenverenigingmoetenwordenbewaardgedurendetien jaren na afioopvan de vereffening.Bewaarderisdegenedie d o o rd e v e re f f e n a a rS a |S z o d a n ig is a a n g e we Z e f l . Reglementen
Artikel12
kan éen of meerreglementen
1. De algemeneledenvergadering
vaststellenen wijzigen,waarinonderwerpenwordengeregeldwaarin
door deze statutenniet of nietvolledigwordt voorzien.
2. Een reglementmag geen bepalíngenbevatten,die strijdigzijn met de wet of met deze statuten
Op besluitentot vaststellinge n tot wijzigingvan een reglementis het -bepaaldein artikel10 leden Í . , 2, en 5. van overeenkomstige
toepassing .
Slotbepaling
Artikel13
alle
komenin de vereniging
Aan de algemeneledenvergadering
toe, die niet door de wet of de statutenaan andereorganenbevoegdheden
zíjn opgedragen
Slotverklaring
Tenslotteverklaardende eomparanten:
ziin benoemd:
Als eerstebestuursleden
a. de comparant sub 1. genoemd,de heer GerritWillem Duijzer;
b. de comparantesub 2. genoemd,mevrouwJohannavan Vliet-deil-Dekker;
c. de comparantesub 3. genoemd,mevrouwAnnettevan TilborgHoncoop;
d. de heerir. JacobusConradie,geborenop drieen twintigaugustus
één en zestigte Rotterdam,wonendele 4264RL negentienhonderd
Veen,Grotestraat20;
geborenop twaalfmei negentienhonderd
de heer MariusTimmermans,
Maasdijk
Veen,
4264
AN
wonendete
drie en veertigte Poederoijen,
345,
geborenop één aprilnegeniienhonderd
f. de heerGovertTimmermans,
tweeenvijft ig t e V e e n , wo n e n d e t e 4 2 6 4 A V V e e n , Wie |s t ra at
g de heerTeuniscorneliswillem cornet,geborenop twintigfebruari
wonendete vier en veertigte 's-Hertogenbosch,
negentienhonderd
124;
Maasdijk
Veen,
4264AR

4.

t'

l l ' g 9 v *,J ..

._ ,'

de heer Walter Craanen, geboren op negen september

zevenen vijftigte Arnhem,wonendete 4264 RL --negentienhonderd

o
Veen,Grotestraat
6,
de heer TeunísP. Roza,geborenop elf septembernegentienhonderd
negenen twintígte Veen,wonendele 4264RD Veen, Wethoudervan .der Polstraat29
de functievervullenvan voorzitter,secretaris,
die respectievelijk
penningmeester
en gewoonbestuurslid,
Slot akte
WAARVANAKTE is verledente Heusdenop de datum in het hoofd
deze akte vermeld
De comparantenzijn mij, notaris,bekend.De zakelijkeinhoudvan de akte is aan hen opgegevenen toegelicht.De comparantenhebbenverklaardop -volledigevoorlezingvan de akte geen prijste stellen,tijdigvoor het verlijden-een conceptaktete hebbenontvangenen van de inhoudvan de akte te
hebbenkennisgenomen.
Deze akte is beperktvoorgelezenen onmiddellijkdaarnaondertekend,eerst*door de comparantenen vervolgensdoor mij, notaris.
Volgenhandtekeningen.
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6.

Indienaan het verzoekbinnenveertiendagengeen gevolgwordt
van de gegeven,kunnende verzoekerszelf tot de bijeenroeping
overgaanop de wijze als in lid 6 bepaaldof algemeneledenvergadering
door middelvan een advertentiein ten minstede plaatselijkwekelijk
bezorgdestreekkrant.De verzoekerskunnenalsdananderendàn belastenmet de leidingvan de vergaderingen het
bestuursleden
opstellenvan de notulen
geschiedtdoor .van de algemeneledenvergadering
De bijeenroeping
oproepingenper fax of per schriftelijkmededeling(waarondei'begrepen
op een termijnvan ten minstezevene-mail)aan de stemgerechtigden
dagen.Br1de oproepingwordende te behandelenonderwerpen-

Artikel10
1. Wijzigingvan de statutenkan slechtsplaatshebbendoor een besluit
waartoeis opgeroepenmet de van de algemeneledenvergadering,
mededelingdat aldaarwijzigingvan de statutenzal wordenvoorgesteld.ter behandeling2. Zij, die de oproepingtot de algemeneledenvergadering
gedaan,
moeten
ten hebben
van een voorsteltot statutenwijziging
minstevijf dagenvoor de dag van de vergaderingeen afschriftvan datvoorstel,waarinde voorgesteldewijzigingwoordelijkis opgenomen,opeen daartoegeschikteplaatsvoor de ledenter inzageleggentot na de----werd gehouden.
afloopvan de dag,waaropde vergadering
ledenvergadering
door
de
algemene
kan
van
de
statuten
Tot
wijziging
3.
ten
minste
van
slechtswordenbeslotenmet een meerderheid
twee/derdevan het aantaluitgebrachtestemmen.
treedteerst in werkingnadatdaarvaneen notariële4. De statutenwijziging
is bevoegdde akte vanakte is opgemaakt.ledervan de bestuursleden
te doen verlijden.
statutenwijziging
indienin de 5. Het bepaaldein de leden1. en 2. is nietvan toepassing,
a|gemen e le d e n v e rg a d e rin g a |le s t e mg e re c h t ig d e n a a nw e z i g o f met algemenezijn en het besluittot statutenwijziging
vertegenwoordigd
stemmenwordtgenomen,
zijn verplichteen authentiekafschrifivan de akte van6, De bestuursleden
en een volledigedoorlopendetekst van de statuten,
statutenwijziging
zoalsdeze na de wijzigingluiden,neer te leggenten kantorevan het
door de Kamervan Koophandelen Fabriekengehoudenregister
Ontbindingen verefÍening
Artikel11
.'
1. Het bepaaldein artikel'10leden1., 2.,3. en 5. is van overeenkomstige
tot toepassingop een besluitvan de algemeneledenvergadering
,
-"ontbindingvan de vereniging.
,
stelt bij haar in het vorigelid bedoelde2. De algemeneledenvergadering
.
- .
het batigsaldo,en wel zoveel mogelijk
vast
voór
besluitde bestemmíng
met het doelvan de vereniging.
in overeenstemming
3. De vereffeninggeschiedtdoor het besiuur.

