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~eden, vijf juli negentienhonderdvijfennegentig, 
verschenen voor mi j, rnr Hartinus Bernaràus Joseph -
Kramer s, notaris ter standplaats Pijnacker : -------
1. de heer ir Yvan pierre Christian De Mesmaeke r -

(van Belgische nationa l i teit, identiteitskaart
n~~er 090 - 0031399 - 21, geldig tot vijÏ april --
tweeàuizendeen), raadgevend ingenieur, "vanende -
te 3 1731 Asse (3elgië), Laarbeekiaën 42/11, 
geboren te Vilvoorde op tien juni negentienhon
derddrieënzestig, ongehuwd ; --------------------

2 . de heer Johannes Ge r a rdus van Koert (rijbewijs
nummer 3027801060, geldig tot een juni tweedui
zenddert ien) I direct eur ener vennootschap, \"0- -
nende te 2645 BA Delfgauw, gemeente Pijnacker, 
Delftsestraatwe g 141, geboren te 's- Gravenhage -
op zestien mei negentienhonderddrieënveen:ig, 
gehu\-ldi ------------------------------ ----------

~en de ze hande lende i n hun hoedani gheid van voor- -
zitt er respectievelijk vice-voorzitter van de ----
vereniging "American Society i o r I ndustria l ------
Security Europe Benelux", gevestigd te ?ijnacker, 
:roet:. adres Delftsestraat'.",eg 141, 2645 3A Deifçau ... l, 
hierna te noemen : de vereniging . - ----------------
~e comparan't.en verklaarden dat de vereniging op - -
acht november negentienhonderddrieënnegentig Herd -
opgericht, van He l ke vereniging de 5't.a 't.uten niet -
::otarieel werden va stgelegd . ---------------------
Voorts verklaarden de comoaranten dat de alaemene -
ledenver gadering van gemeide ve r eniging in haar --
~ijeenkoms't. gehouden te Veldhoven op zeven april - 
::egentienhonderdvijfennegentig heeft beslo't.en de -
statuten van de vereniging notarieel vast te doen -

:.c 2..eggen . Van dit be sluit blijkt uit een uittreksel -
'Jan de notulen van de bedoelde vergadering, èat aan 
deze akte zal '·Jorden gehecht. --------------------
De compara nt:. en verklaarden , dat de algemene verga
dering van voormelde verenigi ng hen heeft aangewe
zen de onderhavi ge akte te doen passeren, van welke 
aanwijzing bl i jkt u i t gemelde notulen. -----------
De comparant en, handelend als geme l d, verklaarden -
·..rervolgens, dat de statuten va n de vereniging - ---
luiden als volgt : ------- --------------------------
STATUTEN . - --- -------------------------------------
Naam en zetel. ------------------------------ ------
Art ikel 1. ------- ------------------------- ----



De vereniging draagt de naam : American Society for 
Industrial Security Europe Benelux en is gevestigc 
in de gemeente: Pijnacker . -----------------------
De verkorte naam van de vereniging luidt: ASIS ---
Europe Benelux. ----------------------------------
Doel en middelen. ---------------------------------
Artikel 2. ----------------------------------------
1. De vereniging heeft ten doel: ------------------

a. het bevorderen van de vrijwillige uitwis se- -
ling tussen leden van de vereniging van in- -
formatie, ideeën en kennis van en ervaringen 
met methoden, processen en technieken in ---
relatie tot he~ be roep beveiliging; ---------

b . het bevorderen van e t hiek en professionali- -
teit in l,·;erk en gedrag van de leden. --------

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door : 
a. zich aan te slui~en bij de organisatie Ameri

can Society for Industrial Security , ~hans -
gevestigd t e Arlington (United States of ---
F~erica), ~ierna te noemen ASIS USA; --------

b. het publiceren van geschriften over tet àoel 
en de werkzaamheden van de vereniging; ------

c. het organiseren van conferent ies, seminars, 
'o'lerkgroepen en dergelijke; - - ----------------

d . tet opstellen, bijhouden en voor zoveel nodig 
publiceren van lijsten van beve iligingskundi
gen en hun staat van dienst: ----------------

e. ~et bevorderen van studie en onderzoek op - -
beveiligingsgebiedi -------------------------

f. alles '~'at :-can leiden tot betere met.hoden van 
beveiliging. --------------------------------

Duur. ------------------------- -------------------
Artikel 3. ----------------------------------------
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
Lidmaatschap. ------------------------------------
Art i kel 4. ----------------------------------------
1. De vereniging kent gewone leden, student leden , 

leden voor het leven en ereleden. -------------
\'laa r in deze statuten of in krachtens deze sta
tuten vastgestelde reglementen of genomen be- -
sluiten sprake is van lid of leden worde n daar
onder begrepen de gewone leden, student leden, 
de leden voor het leven en de e r eleden, tenz i j 
uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk - -
anders is bedoeld. -----------------------------

2 . Gewone leden zijn zij die zich als lid bij het -
bestuur hebben aangemeld, door het bestuur als -
zodanig tOt de vereniging zijn toegelaten en --
door ASIS USA zijn geaccept eerd. ---------------
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Student leden Z~jn zij die z~cn als lid bij het 
best uur hebben aangemeld en een studie volgen i~ 
een aan beveiliging gerelateerde studiericjting . 
.îl.lleen natuurlij~e personen, werkzaam op bevei
ligingsgebieà of studerend in een relevante ---
stUdierichting/ van onberispelijke moraal en le
venswandel kunnen I .... orden toegelaten als lid. 

3. Leden voor het leven zijn gewone leden die door 
AS I S USA zijn aangewezen tot leden voor het - - - -
leven. --- ---------- ----------------------- ----
Ereleden zijn zij die, op grond van bijzondere -
verdiensten voor èe vereniging, als zodanig èoor 
de algemene vergadering zijn benoemd en hun ---
benoeming hebben aanvaard. ---------------------

Artikel 5 . --- ------------------ -----------------
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien nie~ -
vatbaar voor overdrach~ of overgang. -------------
De gewone leden kunnen bij huishoudelijk reglement 
onderverdeeld worden in verschillende categorieën. 
Artikel 6. - ---------------------------------------
1. Eet lidmaa~schap eindigt: ----------------------

a. door de dood van het liài -------------------
b . door opzegging door het lid; ----------------
c . door opzegging door àe vereniging i ----------
d. door ontze~ting. ---------- - --- ----- - --------

2. Opzegging van het lidmaatschap door ~et lid kan 
slechts geschieden ~egen het einde van een ~oek
jaar, mits schriftelijk en met inachtneming van 
een opzeggings ter~ijn van tenmins~e drie -------
maanden . ..--------------------------------------
Niettemin is onmiddellijke beëindigir.g van te~ -
li~~aatschap door opzegging mogelijk: - --------
a . indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden 

jet lidmaatschap te laten voortduren; -------
b. bin~en een maand nadat een besluit waarbij 

anders dan geldelijk de rechten van de leden 
zijn beperkt of hun verplichtingen zijn ver
zwaard aan een lid bekend is geworden of ---
medegedeeld; - ------------ - ------------------

c. binnen een maand nadat een lid een besluit is 
medegedeeld tot omzetting van de vereniging -
in een andere rechtsvorm of tot fusie. -----

Inàien een opzegging niet tijdig heeft plaatsge
had, loopt het lidmaatschap door tot het einde -
van het eerstvolgende boekjaar . --- -------------

3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereni- -
ging kan eveneens slechts gesch i eden tegen het -
e i nde van een boekjaar. De opzegging geschiedt -
door het bestuur, schriftelijk en met inachtne-



ming van een opzeggings termijn van tenminste - - -
vier weken. ------------------ - -----------------
Opzegging van het lidmaatschap door de veren i- -
ging kan slechts ?laatsvlnden, wanneer een lid -
heeft opgehouden aan de vereisten door de statu
ten aan het lidmaatschap gesteld te voldoen, 
alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging 
niet geve rgd kan worden het lidmaatschap te ---
laten voortduren . ------------------- ----------
Het bepaalde i n de laatste zin van het vorige -
lid is van overeenkomstige ~oepassing . ---------

4. Ontzetting uit het l':"drnaatschap kan alleen \vor
den uitgesproken \-lanneer een lid kennelijk in -
strijd met de statuten , reglementen of besluiten 
der vereniging handelt, zoals onder meer in het 
geval van de ondanks beta lingsherinnering niet -
of niet-tijdige betaling door het lid van zijn -
jaarlijkse bijdrage , of wanneer een lid de ver
en i ging op onredelijke wijze benadeelt. -------
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat -
het betrokken lid ten spoedigste van het ~e - --
sluit, met opgave van redenen in kennis stelt. 
De betrokkene is bevoegd binnen een maanà na --
ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan 
bij de algemene vergadering. Gedurende de be- -
!"oepstermijn en hangende het beroep i s l:et lid -
cre scnorst. -------------------------------------
2et besluit der alçeme ne vergadering ~Ot ontzet
~ ing zal moeten \·,o rden genomen met een meerder
heid van ~enmins~e twee/derde van he t aantal --
uitcebrachte ste~men. --------- - ---- -----------
Het · bepaalde in a r tike l 4 lid 2 laats~e zin is -
van overeenkomstiçe ~oepassing. ---------------

5. i-lanneer het lidmaatschap in de loop van een - - -
boekjaar eindigt, ~lijft desniettemin de jaar- -
lijkse bijdrage voor het geheel door het lid --
verschuldigd. - ----------- - --------------------
Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd -
met de statuten, reglementen of besluiten van de 
verenigi ng of de vereniging op onredelijke wijze 
benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te 
bepalen periOde van maximaal zes (6) maanden. 
Het bepaalde in lid 4 omtrent 'beroep' is van 
overeenkomst i ge toepassing. -------~------------

Donateurs. ---------------------------------------
Artikel 7. --------------------------- -------------
Donateurs zijn zij , die door he t be stuur als zoda
~ig zijn toegel aten. Het bestuur is bevoegd het - -
donateurschap door schriftelijke opzegging te doen 



eindigen. 
Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de veren i- -
ging een geldelijke bijdrage te ver lenen, waarvan -
de minimale grootte door de algemene vergadering -
wordt vastgesteld. - ------------------------------
Donateurs hebben te allen tijde het recht hun ----
donateurschap te beëindigen waarbij de bijdrage --
over het lopende boekjaar verschuldigd blijft. 
Geldmiddelen. ----- --------------------------------
Artikel 8. ----------------------------------------
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de 

jaarlijkse bijdragen van de gewone leden en de 
donateurs, eventuele entreegelden, erfstellin- -
gen, legaten, schenkingen en andere inkomsten. 

2. Ieder gewoon lid is jaarlijks een bedrag ver- -
sehuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door de 
algemene vergadering. Leden voor het leven zijn 
vrijgesteld van voormelde bijdrageplieht. -----
Behoudens het geval dat de algemene vergadering 
uitdrukkelijk bepaalt dat ook de ereleden voren
gemelde bijdrageplicnt hebben , zijn zij daarvan 
vrijgesteld. ----------------------------------

3. Nieuwe gewone leden zijn een entreegeld ver- --
sehuldigd, \o,Iaarvan het bedrag wordt vastgesteld 
door de algemene vergadering. -------------- ----

3estuur. -----------------------------------------
Artikel 9 . --------- -------------------------------
1. Het bestuur bestaat uit vijf personen, die uit -

hun midden een vice-voorzitter, een secretaris -
en een penningmeester aanwijzen; de voorzi~~er -
wordt in functie gekozen. ----------------------
3ij voldoende kandidaten van de verschillende -
nationaliteiten voor de bestuursfuncties, zullen 
de verschillende nationaliteiten zodanig ver- -
tegenwoordigd zijn, dat in het bestuur twee ---
Nederlanders, twee Belgen en één Luxemburger --
zitting hebben. --------------------------------

2. De bestuurders worden door de algemene vergade
ring uit de leden benoemd. De algemene verga- -
dering stelt tevens het aantal bestuurders vast. 

3. Bestuurders 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 
meerderhe id van twee/derde van de uitgebrachte -
stemmen. ---------------------------------------

4 . Indien ingeval van schorsing van een bestuurder 
de algemene vergadering niet binnen drie maanden 
daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt 
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de schors i ng . De geschorste bestuurder wordt in 
de gelegenhe i d gesteld zich in de algemene ver
gadering te verantwoorden en kan zich daarin --
door een raadsman doen bijstaan. ------------ ---

5. Bestuurders worden benoemd voor een periode van 
twee jaar; Onder een j aar wordt ten deze ver- -
staan de periode tussen twee opeenvolgende ver
plichte jaarlijkse algemene vergaderingen. De -
bestuurders tre den af volgens een door het be - -
stuur op te maken rooster; een volgens het roos
ter aftredende bestuurder is onmiddellijk her-
benoembaar . ------------------------------------

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. Een eventueel dagelijks bestuur is -
belast met de dagelijkse leiding van de vereni
ging . Het bestuur kan, tot wederopzegging, t aken 
en bevoegdheden de legeren aan een eventueel ---
dagelijks bestuur . ---------- - -----------------

2. Het best uur 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 zi ch als borg of hoofdelijk me- ----
de-schul denaar verbindt , zich voor een derde --
ster k maakt of zich tot zekerheidstelling voor -
een schuld van een ander verbindt. ------------

3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de alge
mene vergadering voor besluiten tot het aangaan 
van overeenkomsten, hiervoor in lid 2 omschre- -
ven. ---- ------ ------ -------------- -------------
Zonder voor melde goedkeuring kan de vereniging -
terzake van deze rechtshandelingen niet rechts
geldig worden vertegenwoordigd. -------------- -

Artikel 11 . - -------------------- - - ----------------
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. 
2. De vertegenwoordigingsbevoegàheid komt bovendien 

toe aan ieder lid van het bestuur, afzonderlijk. 
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of - -

meer bestuurders, alsook aan anderen, zowel ---
gezamenlijk als afzonderlijk, om de vereniging -
binnen de grenzen van die volmacht te vertegen-
woordigen. - - - ------ - - --- ----------- ------------

De al gemene vergadering. ------------- - ------------
Artikel 12. ------------ - -------------------
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1. De algemene vergaderingen worden gehouden binnen 

de Benelux. --------- ---------------------------
2. De bijeenroeping der algemene vergadering ge- -

sehiedt door schriftelijke mededeling aan de --
stemgerechtigden op een termijn van tenminste --
zeven dagen . ----- ------------------------------
Bij de oproeping worden de te behandelen onder-
werpen vermeld. --------------------------------

Artikel 13. ---------------------------------- -----
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de -

leden die niet geschorst zijn, de personen die -
deel uitmaken van de organen van de vereniging, 
alsmede degenen, die daartoe door het bestuur -
en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd. 
Een geschorst l i d heeft toegang tot de vergade
ring waarin het besluit tot SChorsing wordt ---
behandeld, en is bevoegd daarover het woord te -
voeren. ------------~---------------------------

2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn -
leden. Ieder van hen heeft één stem. Ieder die -
stemgerechtigd is, kan aan een andere stem- ---
gerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot -
het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtig
de kan voor ten hoogste één persoon als gev0 1- -
machtigde optreden. ---------------------------
Van een verstrekte vo lmacht wordt door de aevol
machtigde vóór of bij aanvang van de vergadering 
mededeling gedaan aan de secretaris. ----------
Een geschorst lid heeft geen stemrecht. --------

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 vergade-
ring. ---- ----- ------------ ---------------------

4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stem- -
mingen in de algemene vergadering worden gehou-
den. --------------- ---------------------------

5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij --
deze statuten geen grotere meerderheid is voor
geschreven, worden genomen bij volstrekte meer
derheid van de uitgebrachte stemmen. - - -------
Bij staking van stemmen over zaken is het voor
stel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing 
van personen, dan beslist het lot. -----------
Indien bij verkiezing tussen meer dan twee per
sonen door niemand een volstrekte meerderheid is 
verkregen, wordt herstemd tussen de twee perso
nen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo 
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nodig na tussenstemming. ---------------------
Ter vergadering kunnen uitsluitend besluiten --
genomen worden indien een zodanig aantal leden -
vertegenwoordigd is als bevoegd is tot het uit 
brengen van een/tiende van het aantal stemmen in 
een voltallige algemene vergadering. -----------

Artikel 14. ---------------------------------------
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de 

voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de -
oudste aanwezige bestuurder. -----------------
Zijn geen bestuurders aanwezig, dan voorziet de 
vergadering zelf in haar leiding. -------------

2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering 
uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een 
stemming 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 dê voorzitter aangewezen persoon. 
Deze notulen worden in dezelfde of in de eerst
volgende algemene vergadering vastgesteld en ten 
blijke daarvan door de voorzitter en de secreta
ris van die vergadering ondertekend. -----------

Artikel 15. ---------------------------------------
1. Naast de algemene vergadering bedoeld in artikel 

16, worden algemene vergaderingen bijeengeroepen 
door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk -
oordeelt. -------------------------------------

2 . Op schriftelijk verzoek van tenminste een zoda
nig aantal leden als bevoegd is tot het uitbren
gen van een tiende gedeelte van de stemmen in -
een voltallige algemene vergadering, is hèt ---
bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een -
algemene vergadering op een termijn van niet --
langer dan vier weken na indiening van het ver-
zoek. ------------------------------------------
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen --
geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers 
zelf tot de bijeenroeping van de algemene verga
dering overgaan. De verzoekers kunnen alsdan --
anderen dan bestuursleden belasten met de 1ei- -
ding der vergadering en het opstellen der notu-
len. -------------------------------------------

3. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de -
algemene vergadering plaatsvond, kan de algemene 
vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten -
nemen , mits tenminste een zodanig aantal stemge-
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rechtigden ter vergadering aanwezig is als is -
gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van -
het aantal stemmen dat in een voltallige verga
dering 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 zoda
nig aantal der aanwezigen als gerechtigd i s tot 
het uitbrengen in die vergadering van een tiende 
gedeelte der stemmen zich daartegen verzet . 
Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van 
overeenkomstige toepassing op besluitvorming --
door de algemene vergaderingen inzake onderwer
pen die niet op de agenda werden vermeld. ------

Boekjaar. iaarstukken en kascommissie. ------------
Artikel 16. -- ---- ----- ------ --------------
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan he~ 

kalenderjaar. ----------------------------------
2 . Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergade

ring gehouden en wel binnen zes maanden na af- -
loop van het boekjaar, behoudens verlenging van 
deze termijn door de algemene vergadering. In -
deze algemene vergadering brengt het bestuur --
zlJn 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 -
met een toelichting ter goedkeuring aan de ver
gadering over. Deze stukken worden onder~ekend -
door de bestuurders i ontbreekt de ondertekening 
van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder 
opgave van redenen melding gemaakt. -----------

3. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken ---
bedoeld in het vorige lid aan de algemene verga
dering niet overgelegd een verklaring afkomstig 
van een accountant als bedoeld in artikel 393 -
lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan --
benoemt de algemene vergadering, jaarlijks, een 
commissie van ten minste twee leden die geen --
deel van het bestuur mogen uitmaken. ----------

4. Het bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukken -
tenminste één maand voor de dag waarop de alge
mene vergadering zal worden gehouden waarin deze 
zullen worden behandeld, toekomen aan de commis-
sie. ------------------------------------------
De commissie onderzoekt deze stukken en brengt -
aan de algemene vergadering verslag van haar ---
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bevindingen uit. ------------------------------

5. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten -
behoeve van haar onderzoek alle door haar ge- -
vraagde inlichtingen te verschaf fen, haar desge
wenst de kas en de waarden te tonen, en inzage -
in de boeken en bescheiden der vereniging te ---
geven. ----------------------------------------

6. Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commis
sie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan -
zij zich door een deskundige doen bijstaan, mits 
de kosten van dit onderzoek tevoren schriftelijk 
door het bestuur zijn gefiatteerd. -------------

Statutenwijziging. -------------------------------
Artikel 17. ----------------------------------
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatsheb

ben door een besluit van de algemene vergade- -
ring/ waartoe is opgeroepen met de mededeling -
dat aldaar wijziging van de statuten zal worden 
voorgesteld. -----------------------------------

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergade- -
ring ter behandeling van een voorstel tot statu
tenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste --
vijf dagen voor de dag der vergadering een af- -
schrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde 
wijziging woordelijk is opgenomen, op een daar
toe 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 alge
mene vergadering slechts worden besloten met een 
meerderheid van tenminste twee/derde van het --
aantal uitgebrachte stemmen. -------------------

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking --
nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. 
Ieder van de bestuurders is bevoegd de akte van 
statutenwijziging te doen verlijden. ----------

5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel 
is niet van toepassing, indien in de algemene -
vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of -
vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statu
tenwijziging met algemene stemmen wordt genomen. 

6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek af
schrift van de akte van statutenwijziging en een 
volledige doorlopende tekst van de statuten, 
zoals deze na de wijziging luiden, neer te leg
gen ten kantore van het door de Kamer van Koop
handel en Fabrieken gehouden verenigingenregis-
ter. -------------------------------------------

Ontbinding en vereffening. ------------------------
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Artikel 18. ---------------------------------------
1. Het bepaalde in het vorige artikel, leden 1, 2, 

3 en 5, is van overeenkomstige toepassing op een 
besluit van de algemene vergadering tot ontbin
ding van de vereniging. ------------------------

2. De algemene vergadering stelt bij haar in het -
vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast -
voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in 
overeenstemming met het doel van de vereniging. 

3. De vereffening geschiedt door het bestuur. -----
4. Indien de vereniging op het tijdstip van haar -

ontbinding geen baten meer heeft , houdt zij ---
alsdan op te bestaan. In dat geval doet het ---
bestuur daarvan opgaaf aan de registers waar de 
vereniging is ingeschreven. --------------------

5. Na de ontbinding blijft de vereniging voort be- -
staan voorzover dit tot vereffening van haar --
vermogen nodig is. ----------------------------
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen -
van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. 
In stukken en aankondigingen die van haar uit- -
gaan, moeten aan de naam van de vereniging wor-
den toegevoegd de woorden ~ in liquidatie H

• -----

6. De vereffening eindig~ op het tijdstip waarop -
geen aan de vereffenaars bekende baten meer ---
aanwezig zijn. ---------------------------------

7. De vereniging houdt in geval van vereffening op 
te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening 
eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgaaf aan 
de registers waar de vereniging is ingeschreven. 

e . De boeken en bescheiden van de ontbonden vereni
ging blijven gedurende tien jaar nadat de ver- -
eniging heeft opgehouden te bestaan onder bewa
ring van de door de vereffenaars aangewezen ---
persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van --
zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder -
zijn naam en adres opgeven aan de registers ---
waarin de ontbonden vereniging was ingeschreven. 

Artikel 19. ---------------------------------------
1. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereni

ging moeten worden bewaard gedurende tien jaren 
na afloop van de vereffening. Bewaarder is dege
ne die door de vereffenaars als zodanig is aan-
gewezen. --------------------------------------

2 . Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaar
plicht moet de bewaarder zijn naam en adres ---
opgeven aan de registers waarin de vereniging -
was ingeschreven. ------------------------------

Reglementen. --------------------------------------
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Artikel 20. ---------------------------------------
1. De algemene vergadering kan een of meer regle- -

menten vaststellen en wijzigen, waarin onderwer
pen worden geregeld waarin door deze statuten -
niet of niet volledig wordt voorzien, zoals de -
verplichtingen van de leden anders dan tot beta
ling van de contributie. -----------------------

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die 
strijdig zijn met de wet of met deze statuten. 

3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging -
van een reglement is het bepaalde in artikel 17 
leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing. 

De comparanten zijn mij, notaris bekend. ---------
Zij verklaren voor het ondertekenen van deze akte -
een ontwerp daarvan te hebben ontvangen. ---------
Waarvan akte, in minuut is verleden te Pijnacker, 
00 de datum in het hoofd dezer akte vermeld. -----Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan 
de verschenen personen, hebben deze eenparig ver- -
kl aard van de inhoud van deze akte te hebben ken- -
nisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen 
prijs te stellen. --------------------------------
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, 
door de comparanten en mij, notaris, ondertekend. 
Gevolgd door ondertekening. ------------------ - ----

VOOR AFSCHRIFT 


