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OPRICHTING VERENIGING

Heden, de twintigste mei
tweeduizend vijf, verschenen voor mij, mr. Johannes Leonardus Lambert
VUGTS, notaris met plaats van vestiging de Gemeente Heusden,
1. de heer Gerrit  Wil lem DUIJZER, geboren op twee juni

negentienhonderd zes 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 nummer Ml5187116, gehuwd.

2. mevrouw Joha4na VAN VLIET-DEN DEKKER, geboren op
negentien oktober negentienhonderd vier en zestig te Veen,
wonende te 4264 AX Veen, Tuinstraat 16, identificatie door middel-
van rijbewijs, afgegeven op zestien september negentienhonderd --
acht en negentig te Aalburg onder nummer 3153335387, gehuwd

3. mevrouw Annette VAN TILBORG-HONGOOP, geboren op zeventien -
maart negentienhonderd zeven en zestig te Veen, wonende te 4264 -
RR Veen, Mussentiend 7, identif icatie door middel van ri jbewijs,
afgegeven op vier en twintig januari tweeduizend één te Aalburg
onder nummer 3182428546, gehuwd.

De comparanten verklaarden een vereniging op te richten, waarvoor de -
navolgende statuten gelden
STATUTFN
Naam en zetel
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Dorpsraad Veen.
2. Zij heeft haar zetel te Veen, gemeente Aalburg.
Doel
Artikel 2
1. Het doel van de vereniging is de behartiging van het algemeen belang ...---_

van het dorp Veen en haar bewoners, het betrekken van burgers bij hun -
leefomgeving en het vormen van een klankbord voor de gemeente
inzake de beleidsvorminq over onderweroen die direct of indirect de -
woonomgevi ng betreffen

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door
- de bevordering en verbetering van het woon- en leefklimaat van het -
dorp- r t

het stimuleren van initiatieven die het mogeli jkmaken dat de identiteit -
het karakter van het dorp behoudenbli jven.

Art ikel3
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde t i jd.
2. Het boekjaar van de vereniging is hei kalenderjaar.

Duur -

Lidmaatschap



Artikel 4
1. De vereniging kent leden.
2. Leden zijn meerderjarigenatuurl i jke personen, die zich schrif tel i jk als l id -

bíj het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn --

toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring. -

Per gezin kan slechts één persoon lid zijn van de vereniging.
lngeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene
ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of --

door erfopvolging worden verkregen.
4. Het l idmaatschap eindigt:

a. door de dood van het l id:
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging,
d door ontzetting
e bij vertrek uit het dorp door verhuizing.
Beëindiging op de grond hÍervoor sub b. tot en met d- gemeld wordt
nader uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.

Contributies
Artikel 5
leder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de
contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
Bestuur
Artikel 6
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen natuurlijke ---

personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester aanwijzen.

2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering
benoemd uit de leden van de vereniging.
De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.

3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de --

algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De
algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met êên-
meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een
vergadering waarin ten minste de helft van de leden aanwezig of ----

vertegenwoordigd is. -
ls niet de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt -'..--

uitgeschreven, waarbij het besluit opnieuw in -een tweede vergadering
stemming zal worden gebracht en het besluit kan worden genomen met -

een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmêr, __=*-

ongeaoht het aantal aanwezigelvertegenwoordigde leden.
De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet -

binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten' Het geschorsie ._-.-

bestuursl id wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algeme
ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door

4.

raadsman doen bi jstaan
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5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier
jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee -
opeenvo|gendejaar| i jksea|gemeneledenvergader ingen.De-
bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op ie make
rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid ís éenmaal-__-
onmiddellijk herbenoembaar

6. lndien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimu
is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht --
zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, _="-

waarin de vooziening in de vacature(s) aan de orde komt.
Adikel 7
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging
2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene -

ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan váÍl--
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van
registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarb| de -
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich-
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld -
van een ander verbindt-

Artikel 8
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vefiegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitte

tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris -
tezamen met de penningmeester.

Algemene ledenvergaderingen
Artikel 9
1. De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente ='-

waar de vereniging statutair is gevestigd.
2. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet

geschorst zijn, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de -...*
a|gemene|edenvergaderingzijnuitgenodigd
Een geschorsi iid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot -
zijn schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover dan het woord --
te voeren.

3. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de -
algemene ledenvergadering. leder stemgerechtigd lid kan aan een
andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het
uitbrengen van zijn stem. leder stemgerechtigd lid kan evenwel slechts -
voor één ander lid een stem uitbrengen.

4. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen -
zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet -
verplicht is

5. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de
stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van -
een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken fiê _-

indiening van het verzoek
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4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening
blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten
aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatis'r- --

5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenzàr -

bekende baten meer aanwezig zijn.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden -

bewaard gedurende tien jaren na afioop van de vereffening. Bewaarder -

isdegenediedoordeveref fenaarSa|SzodanigisaangeweZef l . -
Reglementen
Artikel 12
1. De algemene ledenvergadering kan éen of meer reglementen

vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin
door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

2. Een reglement mag geen bepalíngen bevatten, die strijdig zijn met de -

wet of met deze statuten
Op besluiten tot vaststelling
bepaalde in art ikel 10 leden

tot wijziging van een reglement is het --

2, en 5. van overeenkomstige
en
Í. ,

toepassing.
Slotbepaling
Artikel 13
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging al le
bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen -

zíjn opgedragen
Slotverklaring
Tenslotte verklaarden de eomparanten:
Als eerste bestuursleden ziin benoemd:
a. de compa
b. de compa

rant sub 1. genoemd, de heer Gerrit Willem Duijzer;
rante sub 2. genoemd, mevrouw Johanna van Vliet-deil --

Dekker;
c. de comparante sub 3. genoemd, mevrouw Annette van Tilborg-

Honcoop;
d. de heer ir.  Jacobus Conradie, geboren op drie en twintig augustus

negentienhonderd één en zestig te Rotterdam, wonende le 4264 RL -

Veen, Grotestraat 20;
de heer Marius Timmermans, geboren op twaalf mei negentienhonderd -

drie en veertig te Poederoijen, wonende te 4264 AN Veen, Maasdijk
345,

f. de heer Govert Timmermans, geboren op één apri l  negeniienhonderd -

tweeenvi j f t igteVeen,wonendete4264AVVeen,Wie|straat
g de heer Teunis cornelis wil lem cornet, geboren op twintig februari

negentienhonderd vier en veertig te 's-Hertogenbosch, wonende te -

4264 AR Veen, Maasdijk 124;t '  l l 'g9v*,J. .  ._, '

de heer Walter Craanen, geboren op negen september
negentienhonderd zeven en vijftig te Arnhem, wonende te 4264 RL ---
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Veen, Grotestraat 6,
de heer Teunís P. Roza, geboren op elf september negentienhonderd
negen en twintíg te Veen, wonende le 4264 RD Veen, Wethouder van .-

der Polstraat 29
die respectievelijk de functie vervullen van voorzitter, secretaris,
penningmeester en gewoon bestuurslid,
Slot akte
WAARVAN AKTE is verleden te Heusden op de datum in het hoofd
deze akte vermeld
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is -
aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op --
volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden --
een conceptakte te hebben ontvangen en van de inhoud van de akte te
hebben kennis genomen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst *-

door de comparanten en
Volgen handtekeningen.

vervolgens door mij, notaris.
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Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de -
algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 6 bepaald of -
door middel van een advertentie in ten minste de plaatselijk wekelijk
bezorgde streekkrant. De verzoekers kunnen alsdan anderen dàn -
bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het
opstellen van de notulen

6. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door .-

schriftelijk mededeling (waarondei'begrepen oproepingen per fax of per -
e-mail) aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven -
dagen. Br1 de oproeping worden de te behandelen onderwerpen -

Artikel 10
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit

van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de -
mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. -

2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling -
van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten -

minste vijf dagen voor de dag van 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 tot na de -----
afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering -
slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste
twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële -

akte is opgemaakt. leder van de bestuursleden is bevoegd de akte van -

statutenwijziging te doen verlijden.
5. Het bepaalde in de leden 1. en 2. is niet van toepassing, indien in de -

a|gemeneledenvergader inga| lestemgerecht igdenaanwezigof-
vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene -

stemmen wordt genomen,
6, De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrifi van de akte van -

statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten,
zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het
door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register

Ontbinding en verefÍening
Artikel 11
1. Het bepaalde in art ikel '10 leden 1., 2.,3. en 5. is van overeenkomstige .- '

toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot - ,
ontbinding van de vereniging. -"- ,

2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde- .
besluit de bestemmíng vast voór het batig saldo, en wel zoveel mogelijk - .

in overeenstemming met het doel van de vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het besiuur.


