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WIJZIGING STATUTEN VERENIGING

Heden, negen September tweeduizend negentien, verschenen voor mij, Mr. Johannes
Leonardus Schroyen, notaris in de gemeente Roerdalen, kantoorhoudende te Sint--
Odilienberg:
1. mevrouw Sarah Theresa Margaretha Karsten, geboren te Ambt Montfort op elf-

mei negentienhonderd achtennegentig, wonende te 6531 DX Nijmegen,-
Multatuliplaats 57, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van de -
wet op het geregistreerd partnerschap ofals zodanig geregistreerd geweest
(identiteitsbewijs: r^DJ22620); en

2. mevrouw Ellen Desiree van de Logt, geboren te Oss op een maart-
negentienhonderd negenennegentig, wonende te 6525 XR Nijmegen,.
Schoutstraat 5, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van de wet --
op het geregistreerd partnerschap ofals zodanig geregistreerd geweest
(identiteitsbewijs: IPJK95950),-

respectievehjk voorzitter en secretaris van de vereniging genaamd: Nijmeegse
Studenten Honoursvereniging, gevestigd gemeente Nijmegen, adres: Schoutstraat 5,
6525 XR Nijmegen.-
De comparanten verklaarden:
dat bijbesluit van de, conform de vereiste fonnaliteiten bijeengeroepen algemene -
vergadering, gehouden op vier September tweeduizend negentien met de vereiste --
meerderheid werd besloten de statuten van de vereniging te wijzigen en opnieuw --
vast te stellen conform het aan deze akte gehechte en door voorzitter en secretaris -
gewaarmerkte ontwerp;
dat tevens op de vergadering voorzitter en secretaris werden gemachtigd om-
gemelde statutenwijziging bij notariele akte te realiseren;-
dat voorzitter en secretaris ook werden gemachtigd deze akte te doen inschrijven bij
de betreffende Kamer van Koophandel;
dat van een en ander blijkt uit een uittreksel uit de notulen van de vergadering,
welke aan deze akte zijn vastgehecht;-
dat de gewijzigde en opnieuw vastgestelde statuten luiden als volgt:
STATUTEN-
Algemeen-
Artikel 1-
1. De vereniging draagt de naam: Nijmeegse Studenten Honoursvereniging. De --

verkorte naam van de vereniging luidt: NSHV.-
2. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen.
3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
4. Het boekjaar van de vereniging loopt van een September tot en met eenendertig -

augustus.
Doel
Artikel 2-
1. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de contacten tussen de leden en
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het bijdragen aan de persoonlijke en academische vorming van de leden.-
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:-

a. het organiseren van activiteiten voor haar leden;
b. het bieden van een platform voor discussies over (inter)disciplinaire thema's;
c. het onderhouden van banden met instantie van de Stichting Katholieke

Universiteit Nijmegen die belast is met het verzorgen van honoursonderwijs.
Leden, donateurs, alumnusdonateurs en leden van verdienste
Artikel 3-
De vereniging kent leden, donateurs, alumnusdonateurs en leden van verdienste.-
Artikel 4-

1. Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en -
door het bestuur als lid zijn toegelaten. Leden van de vereniging kunnen alleen"
studenten zijn die deelnemer ofoud-deelnemer zijn van een van de programma's
die aangeboden wordt door de instantie van de Stichting Katholieke Umversiteit
Nijmegen die belast is met het verzorgen van honoursonderwijs.

2. Toelating tot de vereniging blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring-
van lidmaatschap.-

3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet warden overgedragen.
4. Leden zijn jaarlijks contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt

vastgesteld door het aannemen van de begroting bij aanvang van het nieuwe --
boekjaar.

5. Indien een lid zich na het begin van een verenigingsjaar aanmeldt, kan het-
bestuur besluiten de contributie naar evenredigheid te verlagen.-

Artikel 5-
1. De vereniging kent een donateurschap.
2. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur-

is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beeindigen.
3. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te --

leveren. De hoogte van deze geldelijke bijdrage wordt nader bepaald bij
reglement.-

4. Aan het donateurschap zijn dezelfde rechten verbonden als aan een
lidmaatschap, met uitzondering van het stemrecht in de algemene
ledenvergadering. .

Artikel 6-

1. De vereniging kent een alumnusdonateurschap.
2. Alumnusdonateurs zijn zij, die zowel niet-student, alsmede oud-deelnemers zijn

van een van de programma's die aangeboden warden door de instantie van de -
Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen die belast is met het verzorgen van -
honoursonderwijs. Toelating tot het alumnusdonateurschap blijkt uit een door -
het bestuur afgegeven verklaring van alumnusdonateurschap.

3. Alumnusdonateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke
bijdrage te leveren. Dejaarlijkse verplichte bijdrage van het-
alumnusdonateurschap wordt bij reglement vastgesteld.

4. Aan het alumnusdonateurschap zijn dezelfde rechten verbonden als aan een-
lidmaatschap, met uitzondering van het stemrecht in de algemene
ledenvergadering.
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Artikel 7-
1. De vereniging kent leden van verdienste.
2. Als lid van verdienste kan op voordracht van het bestuur door de algemene---

ledenvergadering warden benoemd diegene wiens lidmaatschap is geeindigd en -
die een buitengewone bijdrage aan de vereniging heefit geleverd. Onder
buitengewone bijdrage in de zin van dit artikel wordt verstaan:
a. het voor gemime tijd werkzaamheden verrichten die voor de vereniging een-

bijzondere waarde hebben, of -
b. het leveren van een wetenschappelijke presentatie van uitzonderlijke aard, of
c. het bekleden van een belangrijke functie in de nationale en/ofintemationale-

politick, of-
d. de oprichters van de vereniging, of-
e. het leveren van een prestatie van exceptionele aard.

3. Het zijn van lid van verdienste is onverenigbaar met het alumnusdonateurschap.
Met de benoeming van iemand tot lid van verdienste, vervalt een reeds bestaand
alumnusdonateurschap van rechtswege met omniddellijke ingang.-

4. Namens de vereniging wordt aan het lid van verdienste eenmalig een blijk van -
waardering uitgereikt door het bestuur.

5. Tot lid van verdienste kan niet warden benoemd degene die zijn bezwaar-
daaromtrent aan de vereniging kenbaar heeft gemaakt.-

6. Aan het zijn van lid van verdienste zijn dezelfde rechten verbonden als aan het -
lidmaatschap, met uitzondering van het stemrecht in de algemene vergadering. -

7. Een lid van verdienste is geen jaarlijks geldbedrag aan de vereniging
verschuldigd.

8. Een lid van verdienste kan eenzijdig het zijn van lid van verdienste opzeggen--
zander opgaafvan redenen.

9. Artikel 8 is van overeenkomstige toepassing behoudens de leden 1, 2 sub a en c,
5 en 7.

Artikel 8-
1. Waar in dit artikel wordt gesproken over leden, wordt daaronder mede verstaan -

donateurs en alumnusdonateurs.
2. Het lidmaatschap eindigt in beginsel:

a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid; ----
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting;-
e. door het niet langer voldoen aan de eisen gesteld aan het lidmaatschap.

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan in beginsel geschieden tegen -
het einde van het boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met
inachtneming van een opzeggingstennijn van ten minste vier weken. Indien-
opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het -
einde van het eerstvolgende boekjaar.

4. Het lid kan zijn lidmaatschap met oimiiddellijke ingang opzeggen:
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan warden het lidmaatschap te

laten voortduren.
b. biimen een maand nadat aan een lid een besluit bekend is geworden of---
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medegedeeld waarbij de rechten van de leden zijn beperkt ofhun
verplichtingen zijn bezwaard.

c. binnen een maand nadat aan een lid een besluit is medegedeeld tot omzetting
van de vereniging in een andere rechtsvonn offusie.

5 Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging door het bestuur kent een
opzegglngstermijn van ten minste vier weken en geschiedt schrifltelijk onder--
opgave van redenen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt
het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. Opzegging-
kan tegen het einde van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan -
wanneer:

a. het lid na in gebreke te zijn gesteld op een daartoe opgegeven datum niet-
volledig aan zijn geldelijke verplichtingenjegens de vereniging over het --
lopende boekjaar heeft voldaan;

b. het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door
de statuten aan het lidmaatschap warden gesteld.

6. Ontzetting van het lidmaatschap namens de vereniging door het bestuur kan
alleen warden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,
reglementen ofbesluiten van de vereniging handelt ofwanneer het lid de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het
lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, onder opgave van-
redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen een maand na de ontvangst van de
kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Tegen de uitspraak-
van de algemene ledenvergadering is geen hoger beroep mogelijk.

7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse
geldelijke bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur-
anders beslist.

Bestuur
Artikel 9-
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuuriijke personen

die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester-
aanwijzen. Een van de bestuursleden is vicevoorzitter, niet zijnde de voorzitter. -

2. Bestuursleden warden door de algemene ledenvergadering benoemd uit leden en
alumnusdonateurs. .

3. Bestuursleden worden benoemd voor maximaal een termijn van achttien (18) --
maanden. Een lid of alumnusdonateur kan maximaal tweemaal benoemd warden
voor telkens een termijn van maximaal achttien (18) maanden.-

Artikel 10
1. Het bestuur is belast met het besturen en vertegenwoordiging van de vereniging.
2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeurig van de algemene ledenvergadering,

bevoegd tot:
a. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding ofbezwaring

van registergoederen;-
b. het aangaan van overeenkomsten waarbij 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;
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c. uitgifte van een bedrag dat vastgesteld dient te warden in de begroting.
3. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt toe aan minimaal twee bestuursleden

tezamen. Daamaast kan het bestuur besluiten tot het verlenen van volmacht aan -
een ofmeer bestuursleden, alsook aan derden, om de vereniging binnen de
grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 11
1. Bij voorkeur tracht het bestuur een voordracht tot het kandidaat-bestuur te doen.

Een voordracht kan tevens warden gedaan door:
a. minimaal een tiende van de stemgerechtigde leden; .
b. de algemene ledenvergadering.

2. De voordracht van een kandidaat-bestuur kent een functieverdeling, waarbij op-
zijn minst een voorzitter, secretans, pennmgmeester en vicevoorzitter, met
zijnde de voorzitter, aangewezen warden.

3. De voordracht van een kandidaat-bestuur dient veertien dagen voor de eerste --
algemene ledenvergadering van het nieuwe boekjaar bekend te warden gemaakt
aan de leden.-

4. De voordracht van een kandidaat-bestuur door minimaal een tiende van de
stemgerechtigde leden dient zeven dagen voor de eerste algemene-
ledenvergadering van het nieuwe boekjaar via het bestuur bekend te warden --
gemaakt aan de leden.-

5. Het kandidaat-bestuur draagt zorgt voor het opstellen van een beleidsplan en-
begroting voor het nieuwe boekjaar, die zij ter algemene ledenvergadering zal -
presenteren. Over de begroting wordt gestemd.

6. Wanneer een voordracht van een kandidaat-bestuur wordt verworpen wordt die -
beslissing met redenen omkleed en op schrift gesteld en uitgesproken door de -
voorzitter, tenzij met gewone meerderheid van de stemmen wordt bepaald dat -
geen nadere toelichting zal warden gegeven.

Artikel 12
1. Een bestuurslid kan te alien tijde door de algemene ledenvergadering worden --

geschorst en ontslagen. Benodigd hiervoor is een meerderheid van de twee derde
van de uitgebrachte stemmen op een algemene ledenvergadering waarbij ten--
minste een tiende van de stemgerechtigde leden vertegenwoordigd is.

2. Voordat de stemming van ontslag of schorsing plaatsvindt, wordt het .
desbetreffende bestuurslid in de gelegenheid gesteld om in de algemene
ledenvergadering te warden gehoord en kan zich daarbij door een ander doen--
bijstaan.

3. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer de algemene ledenvergadering --
niet biimen zes weken daartoe tot ontslag heeft besloten.

De algemene ledenvergadering
Artikel 13
1. De algemene ledenvergadering wordt door het bestuur bijeengeroepen zo-

dikwijls het dit wenselijk acht ofdaartoe op grand van de wet ofdeze statuten-
verplicht is.

2. Op schriftelijk verzoek van ten minste vijfltien van de stemgerechtigde leden is -
het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te
houden binnen vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek-
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binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelftot
de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in
het derde lid bepaald of door middel van een advertentie in ten minste een in de -
regio Nijmegen veelgelezen dagblad, het laatste ten laste van de vereniging.

3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijke
mededeling aan de stemgerechtigde leden op een tennijn van ten minste zeven -
dagen. Bij de oproeping warden de te behandelen onderwerpen venneld en de te
behandelen stukken bijgevoegd. Over de agenda wordt, met eventuele
toepassing van artikel 16, eerste lid, gestemd.

4. De algemene ledenvergadering wordt gehouden in de gemeente waar de
verenlging statutair is gevestigd, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. .

5. De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter of, bij diens
ontstentenis, door de vicevoorzitter. Bij ontstentenis van de voorzitter en de -
vicevoorzitter wordt de algemene ledenvergadering geleid door een ter-
vergadering aanwezig bestuurslid. Bij ontstentenis van het bestuur voorziet de-
algemene ledenvergadering zelfin een voorzitter en een secretaris. De algemene
ledenvergadering wordt hiema geschorst voor maximaal veertien dagen om het -
bestuur in de gelegenheid te stellen aanwezig te zijn bij de nieuwe vergadering. -
Van het handelen overeenkomstig dit lid wordt proces-verbaal opgemaakt.

Artikel 14
1. Waar in dit artikel wordt gesproken over leden, wordt daaronder mede verstaan -

donateurs, alumnusdonateurs, alsmede leden van verdienste.
2. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst-

zijn, alsmede degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd en/of
degenen die door de algemene ledenvergadering warden toegelaten.

3. Een geschorst (bestuurs)lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit -
tot zijn schorsing wordt behandeld en is bevoegd daartoe dan het woord te
voeren.

ArtikellS

1. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid een stem in de algemene --
ledenvergadering. .

2. leder stemgerechtigd lid kan aan een ander stemgerechtigd lid schriftelijk
volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Indien deze volmacht
steminstmcties bevat, dan wel beperkt is tot bepaalde besluiten, warden deze zo-
nauwkeurig mogelijk in de volmacht omschreven. Bij reglement kunnen hier --
nadere regels over warden gesteld.

3. Een stemgerechtigd lid kan voor ten hoogste drie personen als gevolmachtigde -
optreden.

ArtikeI16

1. De voorzitter van de algemene ledenvergadering bepaalt telkens de wijze waarop
de stemming in de algemene ledenvergadering wordt gehouden. Op verzoek van
een stemgerechtigd lid wordt er schrifitelijk gestemd.-

2. Een eensteinmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in--
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen,
dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.

3. Alle besluiten waaromtrent bij de wet ofbij deze statuten geen grotere

21901419/KS



.
o^NK^̂

Î
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meerderheid is voorgeschreven, warden genomen bij gewone meerderheid van -
de uitgebrachte steiiunen.

4. Bij staking van stemmen stelt de voorzitter de stemgerechtigde leden in de
gelegenheid gehoord te warden alvorens een nieuwe stemming plaatsvindt.
Staken de stemmen ook in de nieuwe steinronde, dan is het besluit verworpen.-

5. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel
omtrent 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.

6. Wordt omniddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de-
juistheden daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien een -
kwart van de ter vergadering aanwezige leden dit verlangt. De uitslag van de --
eventuele tweede stemming is beslissend, tenzij twee derde van de ter-
vergadering aanwezige leden de juistheid hiervan betwist. De uitslag van de --
eventuele derde stemming is beslissend, tenzij alle ter vergadering aanwezige--
leden de juistheid hiervan betwisten. Een eventuele vierde stemming vindt
plaats, in afwijking van het eerste lid, onder leiding van een ander bestuurslid, -
door de algemene ledenvergadering aan te wijzen.-

Artikell?
1. Een ieder die stemgerechtigd is, alsmede een donateur, alumnusdonateur en lid-

van verdienste, heeft ter vergadering het recht om een agendapunt te laten
agenderen. Over het voorstel tot agendering wordt gestemd. Agendapunten die -
naar het oordeel van de voorzitter strijdig zijn met de goede orde van de
algemene ledenvergadering, kunnen warden geweigerd.-

2. Een stemgerechtigd lid, donateur, alumnusdonateur en lid van verdienste heeft -
ter vergadering recht om moties in te dienen. Over moties wordt gestemd.
Moties die naar het oordeel van de voorzitter geen verband houden met
agendapunten, kunnen warden geweigerd, tenzij de motie betrekking heeft op -
het (dis)functioneren van het bestuur.

Artikel 18

1. De secretaris of een ander door de voorzitter aangewezen persoon houdt notulen
bij, waarin achtereenvolgens aantekening geschiedt van de in acht genomen-
vormen en van al hetgeen met betrekking tot de zaken ter algemene-
ledenvergadering voorvalt. De notulen bevatten tevens de zakelijke verklaringen
van degenen die het recht hebben het woord te voeren. De voorzitter kan een last
geven tot het woordelijk opnemen van enige verklaring. Een bestuurslid kan--
gelasten dat van een bepaalde omstandigheid aantekening zal warden gemaakt.-

2. Deze notulen warden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene
ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de
secretaris van die vergadering terstond ondertekend.

Artikell9
1. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop -

van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene
vergadering, 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 warden -
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ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van een ofmeer --
hunner, dan wordt daaryan onder opgave van redenen meldmg gemaakt. Na-
verloop van de tennijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestourders in rechte --
vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

2. Na overiegging van de ondertekende stukken en het uitbrengen van de -
bevindingen van de kascommissie, vindt een stemming plaats over de -
^goedkeuring van dejaarstukken, zijnde de balans en de staat van baten en lasten.

Artikel 20

1. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden na -
afloop van het boekjaar de stemming over decharge van het vertrekkende-
bestuur op als agendapunt. Door dealgemene ledenvergadering kanaanhet-
bestuur door middel van een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmiT

?e worden verieend. Over decharge van het bestuur wordt door de'
algemeneledenvergadering schriftelijk gestemd, nadat een kandidaat'-b'estuur--
door de algemene ledenvergadering is ingestemd.

2. Recharge kan ook aan individuele bestuursleden warden verleend, indien er --
bijzondere omstandigheden bestaan. Hiervan wordt aantekening gemaakt.
?.a. lnste?mllng. van een kandidaat-bestuur en de stemming over decharge, is het-
bestuur demissionair en onthoudt zich van het nemen vananderedanstrikt-
noodzakelijke besluiten. Het bestuur deelt hierop bij monde van'de'voorzitter--
mede dat het zal aftreden, met gelijktijdige benoeming van hetu

t-bestuur tot bestuur.
De kascommissie-
Artikel 21

1. Wordt omtrent de getrouwheid van de jaarstukken aan de algemene-
ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant -
als bedoeld in artikel 2:393, eerste lid van het Burgeriijk Wetboek,"da:nbenoemt

! algemene vergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee ieden die -
geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt-
bovengenoemdejaarstukken en brengt aan de algemene ledenvergadering -
yerslag van haar bevindingen uit. Hetbestuur isverplicht de commissie ten

behoevevan haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te.
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadplegii
beschikbaartestellen.-

2. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van deze commissie bijzondere
?°^ldlo1, ldkul,ldig^ kennis' dan kan Z1J zich op kosten van de vereniging door een
deskundige doen bijstaan.

Statutenwijziging
Artikel 22

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de -
algemene ledenvergadering waartoe is opgeroepen met de mededeiingaTdaar -
wijziging van de statuten zal warden voorgesteld.

2' ?!JLdlleid.e OProePingtotde algemene ledenvergadering ter behandeling van een-

yoo!^el Iot statutenwiJziging hebben gedaan, moeten ten minste zeven°dagen-~-'~
voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarinde-
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^8esteldewijzigmg woordelijk is opgenomen,
voor de leden ter inxaps 1poapn~+Jn+ ̂ ^^^ulllf"11'
werd gehoud(

''^t^s^^^^^-^^
52S^^S?^saS^!

\S^Z8 teedlTOOT^;m'w;ki^^^^^^

Artikel 23 --
1. Hetbepaalde

een besluit
2. De.

]. Se ;ereffemng gesch^tdoo7heTb^cIl-T-n&:4 ?t^^S.^s5^^Ed ;^^^^d::tatZU^^^^^^^
iS?^&Mh^s;£^5Sn:

5 ^ff3^^he'ti^-^-7ev-;efTen^^^^^^^^

Artikel 24 -----... J°"" """'""""--------------.
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2
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5' opbes!ulten tot vaststellingen tot wijziging van reglementen is het bepaalde in -
artikel 22, eerste, tweede en vijfde lid van overeenkomstige toepassine..

Slotbepalingen
Artikel25

1. Het bestuur en de algemene ledenvergadering zijn gelijkwaardige organen van -
de vereniging.

2. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden-
.

!.°.e:_die?let doorde wet ofde statuten aan andere organenzijn opgedragen.
Waarvan akte, in minuut, is verieden te Sint Odilienberg op dedatuminhethoofd-
dezer akte venneld.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
De,inhoud van de akte is aan hen °Pgegeven en toegelicht. De comparanten hebben-
-verKTrd op volledigevoorlezing van de akte geenprijs te stellen, tijdigvoorhet--
yeriijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben
kennisgenomen en met de inhoud in te stenunen. .
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte vooriezing door de comparanten -
en mij, notaris, ondertekend.
Volgt ondertekening.
Uitgegeven voor Afschrift.
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