Oprichting Wijkvereniging De Herven

De ondergetekenden:
1. Drs. Jozef Nicolaas Lebuïnus Schulkes, wonende te ’s-Hertogenbosch, Tweede
Hervendreef 11, geboren te Deventer op 13 maart 1946;
2. Ir. Henricus Johannes Maria Bekker, wonende te ’s-Hertogenbosch Tweede
Hervendreef 23, geboren te Bergen op Zoom op 19 juni 1938;
3. Drs. Jan Willem van Herwijnen, wonende te ’s-Hertogenbosch, Eerste Herven 1,
geboren te Waalwijk op 13 september 1947
4. Drs. Alphonse Marie Joseph Antoine Duchateau, wonende te ’s-Hertogenbosch,
Tweede Hervendreef 13, geboren te Maastricht op 26 december 1946;
5. Ing. Leonardus Antonius Augustinus Teulings, wonende te ’s-Hertogenbosch,
Tweede Hervendreef 35, geboren te Rosmalen op 4 januari 1941;
6. 6. Mr Paul Antonius Marie Wiegman, wonende te ’s-Hertogenbosch, Tweede
Hervendreef 17, geboren te Almelo op 26 september 1936;
verklaren bij deze op te richten een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid en
met de volgende statuten:
Naam en zetel
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: “Wijkvereniging de Herven”, hierna aan te
duiden als: vereniging
2. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente ’s-Hertogenbosch
Duur
Artikel 2
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Verenigingsjaar – boekjaar
Artikel 3
Het verenigingsjaar, tevens het boekjaar van de vereniging, loopt van een
januari tot en met een en dertig december van ieder kalenderjaar.
Doel en middelen
Artikel 4
1. Het doel van de vereniging is de bescherming van de woonomgeving en de
leefbaarheid van de wijk de Herven te ‘s-Hertogenbosch in de meest
uitgebreide zin van het woord.
2. De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken
a. middels overleg met plaatselijke overheden en andere partijen welke
invloed kunnen uitoefenen op de woonomgeving en leefbaarheid van de
Herven;
b. het indienen van bezwaarschriften tegen voorgenomen plannen van
overheidswege of andere derden en het voeren van eventueel
noodzakelijke procedures;
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c. het aanwenden van alle andere wettige middelen die het doel van de
vereniging kunnen bevorderen.
3. De geldmiddelen van de vereniging worden gevormd door:
a. de (jaarlijkse) bijdragen van de leden;
b. subsidies;
c. andere inkomsten en toevallige baten.
Lidmaatschap, vereisten
Artikel 5
1. de vereniging kent leden.
2. Als lid kan door het bestuur tot de vereniging worden toegelaten elke inwoner
van de wijk de Herven, die de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt.
Lidmaatschap, algemeen
Artikel 6
1. Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk en niet voor overdracht of
overgang vatbaar.
2. Tenzij in deze statuten uitdrukkelijk anders is bepaald hebben alle leden
dezelfde rechten en verplichtingen.
Lidmaatschap aanvang
Artikel 7
1. Men wordt lid van de vereniging door aanmelding bij- en toelating als zodanig
door het bestuur en nadat een entreegeld is voldaan waarvan de hoogte
wordt bepaald door het bestuur tenzij de algemene vergadering zulks heeft
vastgesteld.
2. Ingeval van niet-toelating tot het lidmaatschap door het bestuur kan de
algemene vergadering op verzoek van de betrokkene alsnog tot toelating
besluiten.
Lidmaatschap, rechten en verplichtingen
Artikel 8
1. Onverminderd hetgeen overigens bij de wet of de statuten is bepaald hebben
de leden van de vereniging het recht om van de faciliteiten en eigendommen
van de vereniging gebruik te maken en wel overeenkomstig de reglementen,
besluiten en gebruiken van de vereniging en onder eventueel nadere
voorwaarden, die door het bestuur worden gesteld.
2. Het lidmaatschap van de vereniging verplicht de leden:
a. tot naleving van alle verplichtingen in de statuten en reglementen van de
vereniging aan de leden opgelegd, waaronder het voldoen aan hun
financiële verplichtingen tegenover de vereniging;
b. tot naleving van rechtsgeldig genomen besluiten van de algemene
vergadering en van het bestuur;
c. tot het nalaten van alles waardoor de vereniging kan worden benadeeld;
d. tot het opgeven van het juiste adres aan de vereniging.
3. Ieder lid is aan de vereniging een jaarlijkse bijdrage verschuldigd, waarvan de
hoogte door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
4. De algemene vergadering kan besluiten tot heffing van hoofdelijke omslagen
over de leden.
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5. De leden van de vereniging kunnen niet door opzegging van het lidmaatschap
de toepasselijkheid te hunnen opzichte uitsluiten van een besluit van de
algemene vergadering waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de
leden van de vereniging zijn verzwaard.
6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft
desniettemin de jaarlijkse bijdrage en de omslag voor het geheel verschuldigd,
behoudens door het bestuur verleende schriftelijke ontheffing.
Lidmaatschap einde
Artikel 9
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door het metterwoon verlaten van de wijk de Herven;
c. door schriftelijke opzegging door het lid;
d. door schriftelijke opzegging door het bestuur namens de vereniging;
e. door ontzetting door het bestuur namens de vereniging.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen
het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig
heeft plaats gehad loopt het lidmaatschap door tot het einde van het
eerstvolgende verenigingsjaar. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het
lidmaatschap mogelijk indien redelijkerwijs van het lid niet kan worden
gevergd het lidmaatschap te laten voorduren. Een lid kan voorts zijn
lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat
een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn
verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan
niet op dat lid van toepassing. Een lid kan zijn lidmaatschap ook met
onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is
medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of
fusie.
3. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing ingeval
van opzegging door het bestuur namens de vereniging. Opzegging van het
lidmaatschap door de vereniging kan plaats vinden indien het lid heeft
opgehouden te voldoen aan de vereisten in deze statuten voor het
lidmaatschap gesteld, indien het lid – ondanks betalingsherinnering – niet, niet
tijdig of niet volledig het door hem aan de vereniging verschuldigde voldoet,
alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voorduren.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken indien een lid
in strijd met de statuten, de reglementen of besluiten van de vereniging
handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Het bestuur stelt het
betrokken lid binnen één week na het besluit schriftelijk met opgave van
redenen van het besluit in kennis. De betrokkene is bevoegd binnen één
maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit in beroep te gaan bij
de algemene vergadering. In de vergadering waarin het beroep wordt
behandeld heeft de betrokkene tijdens de behandeling van het beroep recht
van toegang en het recht om het woord te voeren. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, zodat het zijn
rechten als lid van de vereniging niet kan uitoefenen , met uitzondering van
hetgeen in de vorige volzin is bepaald.
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5. Indien het lidmaatschap door het bestuur wordt opgezegd, omdat het van
mening is dat redelijker wijs van de vereniging niet kan worden gevergd het
lidmaatschap te laten voorduren, is het bepaalde in de tweede, derde, vierde
en vijfde volzin van lid 4 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
Bestuur, samenstelling, benoeming, ontslag en schorsing
Artikel 10
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit drie of meer leden. Met
inachtneming daarvan bepaald de algemene vergadering het aantal leden.
2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de leden
benoemd.
3. De voorzitter van het bestuur wordt als zodanig door de algemene
vergadering benoemd.
4. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester welke
functies in één persoon kunnen worden verenigd.
5. De leden van het bestuur verdelen onderling de verder te vervullen taken en
functies.
6. Een lid van het bestuur treedt af uiterlijk drie jaar na zijn benoeming, indien bij
zijn benoeming geen kortere termijn is gesteld met dien verstande evenwel
dat het bij deze akte benoemde bestuur aftreedt in de eerstvolgende
algemene vergadering indien die vergadering zulks wenst.
7. Aftredende leden van het bestuur zijn onmiddellijk herbenoembaar als lid van
het bestuur.
8. Indien een vacature in het bestuur ontstaat, moet daarin zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk in de eerstvolgende jaarvergadering worden voorzien.
9. De bestuursleden kunnen ook wanneer zij voor een bepaalde tijd zijn
benoemd, te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of
ontslagen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen.
10. Indien in geval van schorsing van een bestuurslid de algemene vergadering
niet binnen drie maanden na de schorsing tot zijn ontslag besluit, eindigt de
schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in
de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarin laten bijstaan.
11. Het bestuurslidmaatschap eindigt, behoudens het hiervoor in dit artikel
bepaalde:
a. doordat het bestuurslid opzegt of het vrije beheer over zijn vermogen
verliest;
b. doordat het bestuurslid ophoudt lid van de vereniging te zijn.
Bestuur, taak en bevoegdheden
Artikel 11
1. Ook indien het bestuur uit minder dan drie leden bestaat, blijft het bestuur
niettemin volledig bevoegd, doch is gehouden er voor zorg te dragen, dat zo
spoedig mogelijk wordt voorzien in de alsdan openstaande vacatures.
2. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft, behoudens
hetgeen elders bij of krachtens de statuten aan andere organen van de
vereniging is opgedragen, alle daaruit voortvloeiende en daarmede
samenhangende bevoegdheden, daaronder met name ook begrepen de
uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering en het zorg dragen
voor de naleving van de statuten en de reglementen van de vereniging.
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Bestuur, vergaderingen en besluitvorming
Artikel 12
1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in de plaats waar de
vereniging haar zetel heeft.
2. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dan wel tenminste twee
andere bestuursleden dit noodzakelijk achten.
3. De vergaderingen van het bestuur worden bijeen geroepen door de voorzitter
dan wel door de bestuursleden in het vorige lid bedoeld of namens deze(n)
door de secretaris.
4. De bijeenroeping geschiedt op een termijn van tenminste tien dagen, de
dagen van oproeping en van vergadering niet mede gerekend, onder opgave
van de te behandelen onderwerpen en plaats en tijdstip van de vergadering.
5. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de
meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig
is,
6. Alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van
stemmen. Ieder bestuurslid heeft één stem. Blanco en ongeldige stemmen
worden geacht niet te zijn uitgebracht. Indien bij verkiezing van personen door
niemand een volstrekte meerderheid is verkregen wordt herstemd tussen de
twee personen die het grootste aantal stemmen verkregen, zonodig na
tussenstemming. Indien bij herstemming de stemmen staken beslist het lot.
7. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de
bestuursvergaderingen worden gehouden, met dien verstande dat, indien één
of meer van de leden zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk
geschieden. Schriftelijke stemmingen geschieden bij ongetekende, gesloten
briefjes.
8. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de
voorzitter.
9. De voorzitter van het bestuur leidt de bestuursvergaderingen; bij diens
ontstentenis wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
10. Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel, dat door het
bestuur een besluit is genomen,is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud
van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk
vastgelegd voorstel.
11. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel
de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer
de meerderheid van de bestuursleden of, indien de oorspronkelijke stemming
niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid van het bestuur dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
12. Van het verhandelde in de bestuursvergaderingen worden een verslag
gemaakt door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter van de
vergadering aangewezen ander bestuurslid, tenzij een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt. Zij die de vergadering bijeen roepen kunnen een
notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. Het verslag
wordt vastgesteld en getekend door degenen die in de vergadering waarop
het verslag betrekking heeft als voorzitter en verslaglegger hebben
gefungeerd.
13. In afwijking van het in dit artikel bepaalde kunnen, zolang in een
bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, geldige
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besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits
met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften
voor het oproepen en houden van bestuursvergaderingen niet in acht
genomen.
Vertegenwoordiging
Artikel 13
De vereniging wordt in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigt door het
bestuur dan wel door de twee bestuursleden gezamenlijk.
Commissies door het bestuur ingesteld.
Artikel 14
Het bestuur kan voor allerlei doeleinden een commissie instellen. Het
onderwerp, de bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze van een
commissie wordt vastgesteld door het bestuur bij het instellen van de
commissie. Het bestuur is bevoegd daar te allen tijde wijziging in aan te
brengen.
Algemene vergaderingen, bevoegdheden en stemrecht
Artikel 15
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe,
die niet door de Wet of de statuten aan het bestuur van de vereniging zijn
opgedragen.
2. In de algemene vergadering hebben alle leden, dus ook de bestuursleden één
stem.
3. Een lid kan zijn stem door een daartoe schriftelijk gemachtigd ander lid doen
uitbrengen. Een lid kan slechts voor één ander lid als gemachtigde optreden.
Algemene vergadering, plaats en jaarvergadering.
Artikel 16
1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats waar de
vereniging haar zetel heeft.
2. Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering gehouden en wel binnen
zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van de
termijn door de algemene vergadering.
3. In de in het vorige lid bedoelde algemene vergadering, hierna ook te noemen
”jaarvergadering”, brengt het bestuur het jaarverslag uit over de gang van
zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt een balans en de
staat van baten en lasten met toelichting ter goedkeuring aan de
jaarvergadering voor. Deze stukken worden getekend door alle bestuursleden;
ontbreekt er een handtekening dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen
mededeling gedaan..
4. Tenzij in het betreffende verenigingsjaar reeds een algemene vergadering is
gehouden, waarin die punten zijn behandeld, worden in de jaarvergadering in
elk geval voorts de volgende punten behandeld:
a.benoeming van de in het volgende lid van dit artikel bedoelde commissie;
b.vervulling van in het bestuur bestaande vacatures;
c.goedkeuring van de begroting, opgemaakt door de penningmeester, voor het
komende verenigingsjaar;
d.vaststelling van de jaarlijkse bijdrage van elk lid voor het komende
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verenigingsjaar.
5. Jaarlijks benoemt de algemene vergadering een commissie, bestaande uit
twee of meer leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze
commissie onderzoekt de opgemaakte stukken vermeld in lid 3 van dit artikel
en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Het
bestuur doet de in lid 3 van dit artikel bedoelde stukken tijdig voor de dag
waarop de algemene vergadering, waarin die stukken zullen worden
behandeld, wordt gehouden, aan de in lid 5 van dit artikel bedoelde commissie
toekomen.
6. Het bestuur is verplicht aan de commissie bedoeld in lid 5 van dit artikel alle
door har gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de
waarden van de vereniging te tonen en inzage in de boeken en bescheiden
van de vereniging te geven.
7. Goedkeuring door de algemene vergadering zonder voorbehoud van de door
het bestuur gedane rekening en verantwoording strekt het bestuur tot
décharge voor al zijn handelingen in het betreffend verenigingsjaar, waarvan
uit de overgelegde stukken blijkt.
Algemene vergaderingen, wijze en recht van bijeenroepen
Artikel 17
1. Naast de hiervoor gemelde jaarvergaderingen worden voorts zo dikwijls
algemene vergaderingen gehouden als het bestuur zulks wenselijk oordeelt.
2. Op schriftelijk verzoek van tenminste tien procent van de stemgerechtigde
leden is het bestuur verplicht tot het bijeen roepen van een algemene
vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Wordt aan die
verplichting niet binnen veertien dagen na dat verzoek voldaan, dan kunnen
verzoekers zelf tot bijeenroeping van een algemene vergadering overgaan op
de wijze waarop het bestuur een vergadering bijeenroept, dan wel bij
advertentie in een huis aan huis blad dat in de wijk de Herven verschijnt.De
aldus bijeengeroepen vergadering kan rechtsgeldige besluiten nemen.
3. Behoudens het geval als bedoeld in het vorige lid roept het bestuur de
algemene vergadering bijeen. De bijeen roeping geschiedt op een termijn van
tenminste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering
niet meegerekend. De bijeenroeping geschiedt het zij in het verenigingsblad
hetzij door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de
leden als vermeld in het ledenregister
4. De oproeping vermeldt plaats en tijdstip van de vergadering en de te
behandelen onderwerpen.
5. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen,
over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten
gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van algemene
vergaderingen niet in acht genomen.
Algemene vergadering, leiding en verslag
Artikel 18
1. De voorzitter of bij diens afwezigheid een ander bestuurslid leidt de algemene
vergadering; zonodig voorziet de algemene vergadering zelf in haar leiding.
Indien een vergadering is bijeengeroepen op verzoek van de leden kunnen
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dezen alsdan een ander dan een bestuurslid belasten met de leiding van de
vergadering en het opstellen van de notulen.
2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel, dat
door de algemene vergadering een besluit is genomen, is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd
gestemd over een niet-schriftelijk vastgelegd voorstel.
3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,
wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de vorige stemming
niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt.. Door deze
nieuwe stemmingvervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.
4. Van het verhandelde in de algemene vergadering worden een verslag
gemaakt door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter aangewezen
persoon, tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.. Zij die de
vergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel proces-verbaal van het
verhandelde doen opmaken. Het verslag wordt vastgesteld en getekend door
degenen die in de vergadering waarop het verslag betrekking heeft, als
voorzitter en verslaglegger hebben gefungeerd.
Algemene vergadering, toegang en besluitvorming
Artikel 19
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging,
alsmede degenen die daartoe door het bestuur of de algemene vergadering
zijn uitgenodigd.
2. Alle besluiten waaromtrent bij de Wet of de statuten geen grotere meerderheid
is voorgeschreven, worden genomen met volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als
niet te zijn uitgebracht. Indien bij verkiezing van personen door niemand een
volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen
die het grootste aantal stemmen verkregen, zo nodig na tussenstemming..
Indien bij herstemming de stemmen staken beslist het lot.
3. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in
de algemene vergadering worden gehouden, met dien verstande dat,indien
één of meer leden dit verlangen, stemmingen over personen schriftelijk
geschieden. Schriftelijke stemmingen geschieden bij gesloten ongetekende
briefjes.
4. In alle geschillen omtrent stemmingen niet bij de statuten voorzien beslist de
voorzitter van de vergadering.
5. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn zij niet in vergadering
bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering,
voor zover het althans niet betreft een besluit tot statutenwijziging of
ontbinding van de vereniging.
Ledenregister
Artikel 20
1. Het bestuur houdt een register, waarin de familienaam,de voorletters, het
adres, de geboortedatum, eventueel e-mail-adres, alsmede de datum van
toelating van ieder lid worden aangetekend, onder vermelding van een
lidmaatschapsnummer.
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2. Het register wordt regelmatig bijgehouden.
3. Op verzoek van een lid verstrekt het bestuur een uittreksel uit het register
betreffende zijn inschrijving als lid.
Reglementen
Artikel 21
De algemene vergadering kan reglementen vaststellen, die niet in strijd mogen
zijn met de Wet of de statuten.
In die reglementen kunnen bepalingen worden opgenomen ter nadere
uitwerking van hetgeen in de Wet of de statuten is geregeld, dan wel
aangelegenheden worden geregeld, die niet in de Wet of de statuten zijn
geregeld.
Statutenwijziging
Artikel 22
1. In de statuten kan geen wijziging worden aangebracht dan door een besluit
van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld en voorts onder mededeling
waar de in lid 2 van dit artikel bedoelde neerlegging plaats vindt.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten, onverminderd het
hiervoor bepaalde, tenminste tien dagen voor de dag van de vergadering een
afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijzing woordelijk is
opgenomen, op een daartoe voor de leden geschikte, bij de oproeping
vermelde, plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag
waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing indien in de algemene
vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot
statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
Ontbinding
Artikel 23
1. Het bepaalde in artikel 22 is van overeenkomstige toepassing op een besluit
van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. Tenzij de algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding een ander
bestemming vaststelt voor het batig saldo, komt dit toe aan hen die ten tijde
van de ontbinding lid van de vereniging waren.
3. Tenzij de algemene vergadering anders besluit geschiedt de vereffening door
het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening
van haar vermogen nodig is.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel
mogelijk van kracht. In de stukken een aankondigingen die van de vereniging
uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden: “in liquidatie”.
Slotbepalingen
Artikel 24
In alle gevallen waarin de Wet, de statuten of de reglementen niet voorzien,
beslist het bestuur.
Het aantal bestuursleden wordt bij deze vastgesteld op zes.
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Tenslotte worden bij deze tot eerste bestuursleden van de vereniging
benoemd:
De zes oprichters en wel:
Ondergetekende sub 1, Drs. J.N.L. Schulkes, tevens tot voorzitter
Ondergetekende sub 2, Ir. H.J.M. Bekker, tevens tot secretaris
Ondergetekende sub 3, Drs J.W. van Herwijnen, tevens tot penningmeester.
Getekend te ’s-Hertogenbosch:

23 augustus 2005
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