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F<t *1 Mr. J.D. Wienen
Netwerk Notarissen

Pijnacker

/V§V* Heden, de veertiende juni----
negentienhonderd negenenzeventig verscheen voor mij, CarI
Bahnmiiller, notaris ter standplaats Pijnacker:
De Heer Cornelis Adrianus Stadegaard, assistent-directeur,
wonende te eijnacker, Vuurdoornlaan ?4, yo^!??l:-1li klarin

-,f ff
wonende te Pijnacker, Vuurdoornlaan 24, volgens- zl-ln verj<larl-n
g"Éài"t te Wiidewormer op.Élertig jgtl iegenÉienhonderd- dertigr
Éà;-àÀr" handólende in zi3n hoeàanigheid van voorzitter
van de te Pijnacker gevest5-gde vereniging;--:-:---
PIJNACKERSE VíATERVI{IÈNDE}], en als gevolmachtigde -----
van de overige bestuursleden van genoemde vereniging te weten:
1. Mevrouw He1ena Hendrika Kemp, huisvrou\^I, wonende te Pijn-

acker, Lindelaan 5, echtgenóte van de Heer Teunis Frieling,
secretaresse der verenigingi -'----
de Heer Johannes Theodoius Maria Beysens, textieldeskundige
wonende te Pijnacker, Emmapark 24, penningmeester der ver-
eniging; ------
de Éeei Adrianus Petrus Maria Blokland, elektromonteur,
wonende te NootdorP, Prj-nses Beatrixstraat 31, bestuurslid
der verenigingi ------ 7-------

4. de Heer .loànnès Henricus Veldhoven, gemeente-ambtenaar, \^7o-

nende te NootdoÍpr Sytwinde 185, bestuurslid der vereniging
5. de Heer Gerard Wóudstra, notarisklerk, wonende te Pijnacker

Lijsterbeslaan 18, bestuurslid der verenigi,g;
blijkénde van gemelde machtigitg, uit een onderhandse ver-
klaiing van volmacht, welke na voorechLerkenning conform de
wet, aan deze akte zal worden gehecht.
De comparant verklaarde dat de algemene verqadering van de
vereniging voornoemd op negenentwintig maart
negentienhonderd negienenzeventig besloten heeft de statuten'
ei.rereniging te wÍjzigen en tà doen opnemen in een notariëIe

akte
Van dit besluit blijkt uit eenuittreksel van de notulen van
bedoelde vergadering, dat aan deze akte zal worden gehecht.
De comparant verklaarde vervolgens, dat de statuten der ver-
eniging thans luiden als volgt:

STATUTEN:-------
NAAMEN ZETEL .--:
ÀrEEI t. -De ver§rlging draagt de naam: Sport- en Jeugdvereniging:
P IJNACKEBSE' WATERVRÏENDEN
@iete1indegemeentePijnackerenisopgericht
op negentien september negentienhonderd negenenzestig
DOEL
arEket 2.
T. De vereniging heeft ten doels ------

Het bevoràeren van de amateuristische en recreatieve sport-
en spelbeoefening, zowel door jeugdigèn als.door volwassene
in hét bijzonder van de zwemsport in aI zLln facetten,
waarbij gétta"tt wordt ook niàt-Ieden te betrekken in haar
aktiviteiten mits het belang van de vereniging of haar lede
zich daartegen niet verzet, zulks ter beoordeling van het
bestuur

2.

3.
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2. ZL) tracht dit doel te berej-ken:
door aansluiting bij de Nederlandse culturere sportbonden/of(een)andereoveikoepe1endeorganisatie(s);
door aanwendins van arle andere ,;Éa;iilk;-;ïààeren.

DUUR EN VERENIGINGSJAAR

1 ' De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd2- Het boekjaar van de íeieniging is terijk aan het karender-j aar
LEDEN, ASPÏW
ÀFEMèTI.. -r.5e vereniging kent gewone reden, jeugdreden en leden vanverdienste. waar in deze statuten-woiat gesproke.r r.r, ledenworden daaronder verstaan arre bovengenoémdà categorieën,
2- Het Ii-dmaatscÉap staat open voor natuurrijke personen en is
^ persoonlijk.
3 ' Gewone leden en Jeugdleden zijn zLi, die ars zodanig zijntoegelaten door het bestr-,ur nà scrríitterijk daartoe gedaanverzoek' Brj niet toelatj-ng door het bestiur kan de Algemene
- Vergadering alsnog tot toeÍating besluiten.4. Leden van verdienéte zí3n ,ii, óià-Ii"r, voor de verenigingof haar doerstellÍngen uuiten!"uroon verdienst.elijk hebbengemaakt en worden op voorsteÍ van het bestuur of van deAlgemene vergadering a1s zodanig benoemd door de Algemene
_ Vergadering
5- Aspirantleden zíln degenen, die zich als lid hebben aange-meld, doch in afwachting van toelating ars u-d ;; een wacht_lijst zL3n geplaatst. aÀpirantredÀn zijn geen leden en kun-nen op grond van hun praatsing_op de wàch[rijst jeen enkel
- _recht jegens de vereniging o.rÉfeir"rr.6' De- vereniging kent donàteurs. Donateurs zíjn zii, die zi_chhebben verbonden om tot wede."pr"gging periodiek een nadermet het bestuur overeen te komè., 6óar.g te schenken aan devereniging. Donateurs zLTn ars zodanig-geen reaàn der ver_
- . eniging.
+rti5?1 =s&err rrd kan te allen tiide dogtr het bestuur worden geschorst. Debetrokkene wordr-Èï"íd" éd-;eËË ;;=Ii"ï";L*"., van he t be s I u i tschriftelijk daarvan in ]<ennis gestera onaer opgaaf van redenen.
3:.::3:: ï::? i::': - : l-te' r f 

j n, ïi. 
- ;; -;;;;;; i;J"a; ;Ë;;

ffi *ïi:l:""::nia3;i1s Àesluit in die ;;;;il;;;;;-;;;;;;i"n i
rijdens a;-;.[i1:ïff"ffii31"5"uirff*I::ffi;3i"*.siÍ;:t #"" Iuitgeoefend, doch dé ;"6richtingen blijven van kracht iAftikgl 6. Jvsrr vcrrr r\rctur
.i--:-rt. Het Iictmaatschap eind.igt: _____- _________: 

1a. door de dood van hef lid; _-___-_______::::::_: 
],b. door opzegging door het.iia. De opzegging dient schrifte_rtijk praars te vinden uiterlij[ èË" ;à""ó ;;;;-h:;":i;à:-van het boekjaar;

c' door opzegging namen=_d: vereniging door het bestuur 
!

ï?:1.ïï.:::..r.ijn::r.1j:^3:_y"".aíriíe van het iiil;;i"chapi

r:

niet langer van de verenigi."g-r""-;.à; ;;;.;;;:'':::::

ll
I

I

.l
l

:j

I

l

I

ii
I

l



/ÉËÉ""\o=ffit
qwi,

3

-J")-- 
,

Deze opzegging kan geschieden met onmidderlijke ingangDe opzegging geschiedt schrifteri.it<-met vermelding van de_ redenen;-----
d. door ontzetting door het bestuurontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een Iidin strijd met de statuten, regleri"ri". of besruiten dervereniging handelt of de veren.i-ging op onredelijke wijzebenadeelt.

2' rndien een besluÍt, ars onder c en d genoemd, wordt ge- ------nomen, wordt de betrokkene binnen veeitien dagen sctriit- -:---telijk van het besluit met opgaaf van redenen i" k;;;i; ------gesteld en staat hem binnen één maand na ontvangst van.de kennisgeving van het besluit beroep op de arsemeneVergaderi.ng open
Het beroep moet worden ingediend bij het bestuur, waarnahet bestuur binnen één maànd een aiiemene vergaderingbijeen roept
Gedurende de beroepstermÍjn en hangende het beroep is hetl_id gescho-rp!; ------

3. wanneer h".!-lidmaatschap elndigt in de roop van het',vereni-gi"g:]aar blijft de contributié voor het gàheet verschurdigd
, tenzij het bestuur anders besluLt
+L GqME§E 

_ VE R.cApE RTNGEN
ArEl_KeJ-' /,
m'-ETtemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het be-stuur met inachtneming van een termijn ían tàn mi.rste één week,

9u q"g van. oproeping én de dag .rÀ" 
"àrgadering ni-et meegere-kend' De bijeenróepÍng geschtédt door een schiiftelijke mede- ldering en door een-adíertentie in een ten mi_nste wekelijksverschi-jnendr plaatseliJk brad, ,"it à a. agenda bàvat 

r,2- Tot de Algemené vergadeiing hebben 
"ir" leden toegang vorgens 

lnader bii reglement vast te stellen regelen- È. ?r. öf.nnen zes maanden na af100p van het bóekjaar wordt een Alge_-mene Vergadering (nader te noemen: jaarvergadering) fijeenià_ ,i. roepen. ________ ]i4' Het bestuur r?:p-t de- Asemene vergadering bijeen t zo dikwijls 
rhet dit wenserijk acht,- arsmed" óà""""r het daartoe volgens ide wet of de .Statuten verplicht f s. 

--Èveneens 
roept het Bestuurde Atsemene vergaderins nijeen *""""à.-;;Iil; à;;; tenminsteéén/vijftigste gedeelté van het t"tàir aantal stàmgerechtigdeleden wordt verzocht _:-_:-:::_:::']5- Na ontvangst'van een verzoek ars in het vorige lid vermerd,ts het bestuur verplicht.tot bijeenroeping van de Argenienevergadering, te houden binnen .,ítÀiiijk vier weken na ont_.vangst van-het 

","rroàx ---___-t'r. 
vrer weKen na ont- 

i.

6 - ïndIen her besruur bi.nnen veertie" u;;;;-;;-;;;;;;;-;;;-;;;- liverzoek g-egl gevolg hieraan geeft, gaan de verzoekers ze],fover tot bljeenroeptng op deàelfd" íi3ze als ""ài het bestuur I

lbepaald. 
l7 ' Goedkeuring door,de jaarvergadering van de jaarstukken strekt 
ihetbestuur.totdéchàrgevoórhetfevoerdebe1eid

8. De secretaris, of een íoturist. aan"te wijze., aoài het besa,r,rr,houdt een notulenboek bij; ,rotuiàr, wàra"r, goedgekeurd j-n de l

i::ï.::lg:"*_::rsaëterins, tenzij een norarieer pr""."_"..I ibaal wordt opgemaàkt.
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I:..!::a1y1 brengt- in de jaaryergadering z.-Sn jaarversras uiren doet onder-overI_egging van de-nodige-besóh.íd"rr, waaronderin- ieder geval een nííaní en een staat van baten en lasten,rekening en verantwoording over het gevoerde beleidD9'iaarverg'adering benoemi. jaarlijks'àen cornmissie bestaandeuit ten mÍnste twee leden, àie g"ór, deel mogen uitmit<en vanhet-bestuur, tot onderzoek van àe barans, de staat .van batenen lasten en de rekening en verantwoording over het jaar,waarin de commissie benoemd is.
De commissie brengt in de eerstvolgende jaarvergadering ver-slag uit van haar bevindingen. ----!---vereist het onderzoek bijzóndere boekhoudkund.ige kennis, dankan de commissie zícl, doór een deskundÍge doen-bijÀt..r,
P. l."rygTg-.dering kan naast of in de pÍaats ,r.., ó" j_n hetvorige lid bedoelde commissie een regilt.r.".ountant aanstel-1en ter controle van de jaarstukken én de boekhouding wanneer

lid van dir arriker een-of,.T,."r jé"gàr"a"; ;;;a"g.r,*oordigt,mag blj stemming slechts uithrenlení
-a. zijn eigen stem;
b. zoveel stemmen als het_aantal opgegeven jeugdl-eden dat hijwettelijk vertegenwoordigt; ---::---c. een stem als gemachtigde van één gewoon Iid.5. stemrning ovgT zaÉen gescÉiedt monààrirrg, over personen met ge-sloten briefjes. sLemmen op andere wijze i=, init= ,"t instem-ming van de voorzitter, aftiia mogefi3É. _-_:__:;:__-__-_

2.

ill:

zu1ksomeniger1eiredenwense1ijkmochtzLjn.-:----
4- Het bestuur is verplicht aan de sub 2. bedoelde conunissieen aan de in het vorige 1id bedoelde registeraccountant allenodige en gewenste inlichtingen te versóhaffen, alle boekenen beschej-den ter inzage te leven en de kas en verdere waardender vereniging te tonen, het bestuur is verplicht arre rnede-
_ werking te verlenen voor de controle.5' Goedkeuring $oor-9. jaarvergadering van de jaarstukken strekthet bestuur tot déchàrge voór het levoerde beleidArtikel 9.
Ï. lÀlfe reden, di? niet-geschorst_zljl, hebben in de Argemenevergaderingen ieder één stem- Een-jeugdlid dient zic[ bij hetuitbrengen van ziin stem te laten í"rt"g"nwoordi.gen door éénwettelijke vertegenwoordiger, die zich íoo. ae sÉemming alszodanig kenhaar maakt aan de .voorzÍ.tter van de vergaderinggl+"r opgave van naafil en van de namen van de jeugdreden, diehij wenst te vertegenwoordigen. ____--

Na acceptatie a1s iodanig dóor de voorzitter kan alleen dezewettelÍjke vertegenwoordÍger de door hem opg"gà""" i""jaiààà"_ bfj de stemming vertegenwóordigen.2- Een eenstemmig besruit van allé stemg,erechtigde leden, ook a1zi)n deze niet Ín een vergadering bijeen, h;éia, Àits metvoorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kraèht ars eenbesluit van de Algemene Verfaderini3- Leden en de.wetteÍijke v91!égenwooídigers van jeugdledeh kun_nen zich, mits schrifterijk, doen verf.egerrroo.óigén door: ge_yone leden, die behoudens-het bepaarde ír, 1id alïaxrmaar
_ :_ : _ _ :_^:- - : _::::':':::- _ = _4. T:l g:yog1. Iid:.9": orr.r..íkomstig her bepaalde in her eerste
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6 - over a1le voorstellen wordt besloten met gewone meeneletrheid
yal geldig uitgebrachte stemmen, tenzij deze statuten uitdruk-kelijk anders bepalen. Bij staten van stemmen wordt het voor-stel geacht te ?ijn verworpen. verkrijgt uij aà-vàrxiezingvan personen bij eerste stemming niemàna meér dan de helfËvan het aantar geldig uitgebra"Éte stemmen, dan wordt eentweede stemming gehouden. rndien dan nog geen vorstrektemeerderheid vrordt verkregen, vindt ""r, Éeí=temming plaats tus-sen de twee personen, die- bij de tweede stemmÍng íeder hethoogste, respectievelijk het hoogste en het op één na hoogsteaantal stemmen verwierven.
Hebben bij de tweede stemming meer dan twee personen ieder hethoogste aantal stemmen ,r".roiven, 'dan wordt door zoveel tus_senstemmingen ars nodig uitgemaakt wie hunner in dà À;;"4;;- .
ming komt --:------------_
Hebben bij de tweede stemming twee of meer personen ieder hetop één na hoogste aantal stemmen verhrorven, dan wordt doorzoveer tussenstemmingen ars nodig uitgemaakt wie hunner in deherstemming komt samàn met a" p"í"oàrr, die in de tweede stem-mJ-ng het hoogste aantal stemmei behaalde.
rndi-en een tussenstemming door gelijkheid der aantal-ren ver-hrorven stemmen niet tot een besÍuit leidt, beslist het Iot.Ïndien een herstemming door gelijkheid der aantallen verlrorvenstemmen niet tot een besluit reiàt, is geen besruit tot standgekomen
Het ter Algemene vergadering uitgesproken oordeel van d.e voor-zitter, dat door haar een bésrui[. i; genomen, is besrissend.Hetzelfde geldt voor de inhoud van .rríg besluit. wordt echteronmiddellijt 1a let uÍtspreken van het in de vorige zin bedoeldeoordeel de juistheid daaivan betwi-st, dan vindt àÉ" "i..rr.stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of,indien de oorspronkelijke stenuning niei hoofdelíjr or schrif-

7.

I . 5:'+3:.ïï::::':?"í* :':, :::*t:,1::l!i?g: 
-";;;;;igJ', àii-"àiï""gt .

?:-"::'.1ï:::: ?I lii diens.àrwezisrréià ;; ;;AË; Ë"=t"i.=ïïË;
ii"_-!: y*jzen door het bestuur, rieedr op a1s .rooiritter vande vergadering

HUÏSHOUDELUK REGLEMENT .

-

fT'elE'emene-vergadering kan bij huishouderijk regrement nadereregeren stelren omtrent het lidmaatschap, dó .orrÉ.iu,rties enentreegerden, dg vergaderingen, de wijzà van 
"itóàr""ing vanhet stemrecht, de weikzaamhéden van het bestuur en de.commis_sies, het beheer en gebruik van de verenigingslokalen en arreverdere onderwerpen waarvan regeling haar-g"í"rr=t voorkomten waarin de statuten niet vooizien. ____-_

2- lvijziging van het huishoudelijk ..ji"*".rt van de vereniginggeschiedt bij besluit van de Àtgeméne vergadering op voorstelvan het bestuur of van een/tienàe gedeelte-der 
"Lé*g"r.chtigdeIeden

3. Het huishoudelijk reglement wijkt niet af van de bepalingender wet of van de stàtuteni eventuele strijdige bepatingenworden voor niet-geschreven gehouden en woiden onverwijldgewij zígd
GELDMIDDELENÀm;er-ïr-
f5-e gffimidderen bestaan uit arle wettige inkomsten.2' Gewone leden,en jeugdreden betaren een door de jaarvergaderingvast te stellen contributie.
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3. ïndien door maatregeren van overheidswege aanpassing vande contributie noodzakelijk is, kan - uitsruitend j_n datgeval - de contributie biJ bestuursbesluit worden verhoogd.4- De bij bestuursbesluit vaàtgestelde contributie geldt totde eerstvolgende Algemene Vergadering
BESTUUR
Artikel 12.
1. De Algemene vergadering bepaalt het aantal reden van hetbestuur, hetwelk ten minste uit drie personen zar bestaan.2. Het bestuur wordt benoemd bij besluit van de Algemene Ver-gadering -------l3. De-bestuursredenbeïroevenvoor hun benoeming geen rid dervereniging te zijn. zi) worden rid der veréníging door deaanvaarding van hun benoeming
4- Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, eensecretarj_s en een penningmeester aan.5- De Algemene Vergadering kan ieder bestuurslid of het gehelebestuur schorsen

De betrokkene krijgt de,gelegenheid zich te verdedigen,
letzij staande de vergadering, hetzij schriftelijk of mon-dering op een vergadering, die binnen een maand nadat de

_ schorsing is uitgesproken moet worden gehouden6. ïn die Algemene vergadering wordt beslóten of de schorsingwordt omgezet in ontslag of dat de schorsing wordt opgeheiven.
7. Ged.urende de schorsing kan het bestuurslid z1ln bestuurs-taken niet uitoefenen.
8. rn de Argemene vergadering waarin door schorsing het be-stuur wordt teruggebracht tot minder dan drie tóaen, wordteen interim bestuur benoemd, bestaande uit ten minste drieleden, hraaronder de eventueel overgebleven bestuursleden.
ETNDE BESTUURSLÏDMÀATSCHAP -;-.---.Arcl_KeJ_ l-J.

Tffi'sË;ffi ilÍ:r":ltl:: :i!iÏ;i*r, ; ; 
- 
: : r r : : r : : :r ::: :::

c. door ontslag door de Algemene Vergadering;d. door perÍodiek aftreden. :-------
2- op-zegging door het bestuurslid dient te geschieden door eenschrifterijke mededeling aan het bestuur. Het bestuursrid

9"! tot opzegging overgàat, blijft zijn taken vervullen
_tot de Algemene _vergadering een ander i_n ziln praats heeftbenoemd, of, indien een dergerijke benóeming niet geschiedt,tenminste gedurende vier maanden. wanneer voortzetting vanzí1n werkzaamheden rederijkerwijr" 

"i"t van het bestuursrid
t"l-yv95den gevergd, t<an hij zí7í r"iLr""mheden met onmÍd-dellijke ingang beëindigen. wanneer een bestuurslid totopzegging is overgegaan, brengt het bestuur dit zo spoedigmogelijk ter kennis van de Ieàen
Voor een besluit totCI-.rts1ag wordt genomen krijgt betrokkenede gelegenheid zjc]n te veràedigenr-tànzii het ontslag vorgtop een schorsing. De leden 5, 6 en 7 van artikel 12 íi1nvan overeenkomstige toepassing. Hetontslag kan met onmid-dellijke ingang worden gègeven

3.



7-

4. Het bestuur voorzíet in een tijdelijke waarneming van de
werkzaamheden van het bestuurslid, dat heeft opgezegd of is
ontslagen, tot aan de eerstvolgende ÀIgemene Vergadering.

5. Jaarlijks treden een of meer bestuursleden af volgens een
door het bestuur op te maken rooster. De aftredende is ter-
stond herkiesbaar. Een opvolger van een bestuurder neemt
op het rooster diens plaats in.

BESTUURSTAAK
ÀrtïFëT-fZ:- ------,-
T;-iie.Eestuur is belast met het besturen der vereniging
2. Elke bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot

een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak
3. Het bestuur kan zLc}:. in de uitvoeringi van zijn taak onder

zi)n verantwoordelijkheid laten bijstaan door commissies,
welke bij bestuursbesluit speciaal daaftoe worden ingesteld.

4. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van alle rechtshan-
delingen, waaronder begrepen die bedoeld in artikel 44 van
Boek 2 van het Burgq[jk Wetboek

5. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand der vere-
niging zodanig aantekeningen te houden dat daaruÍt te allen
tiide haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

6. Het. bestuur is verplicht de in het vorJ-ge lid en in lid -t
van artikel I vermèlde bescheiden tien jaar lang te bewàien.

VERTEGENWOORD TGTNG . - - --ffi
De-verenfiing wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:

b.doordevoorzitterensecretarisgezamen1ijk;
c. door de voorzitter en penningmeester gezamenlijk; --------
d, door de penningrmeester en secretaris gezamenlijk
STATUTENWÏJZIGING .
ffi
T:-TIIZÏgIng van de statuten kan slechts plaats hebben na een

besluit van de Algemene Vergadering, opgeroepen met inacht-
neming van het bepaalde in artikel 42, lqden I en 2 van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. fn de agenda wordt als-
dan de Ie.terlijke tekst van de statuten voorzover van be-
lang en van de wijzigingsvoorstellen opgenomen

2. Besluiten tot wllziging van de statuten kunnen slechts
worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/
derde van de geldig uitgebrachte stemmen
Wanneer aIle leden aanwezig zijn en zich met algemene stem-
men voor een voorstel tot statutenwijziging uitspreken,
is het bepàalde in de leden I en 2 van dit artikel en lid

De statutenwijziging geldt slechts na het passeren van de
daarvan op te maken notariëIe akte

5. Het bestuur deponeert een authentiek afschrift van die
akte ten kantore van de betreffende Kamer van Koophandel
en Fabrieken

ONTBTNDÏNG EN VEPEFFENÏNG
Artikel L7

3.

4.

t. Behoudens het bepaalde in artikel 50
Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging

van Boek 2 van het
ontbonden door een
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besluit daartoe van de Algemene Vergadering, genomen met
ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen
in de vergadering, opgeroepen met inachtneming van het be-
paalde in artikel 42 leden 1 en 2 van Boek 2 van het Bur-
gerlijk Wetboek, waarin ten minste drie,/vierde van de stem-
gerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zí1n

2. ïndien in een vergaderi.g, waarj-n een voorstel als in het
. voorgaande lid bedoeld, aan de orde is, het vereiste aan-
tal stemgerechtigde leden niet aanwezig of vertegenwoordigd
is, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroeP€D, te
hogden binnen zes weken na de dag, waarop de vorÍge werd
gehouden en overigens onder gelijke bepalingen als vermeld
in artikel 7 lid I. Deze tweede vergadering kan over het
voorstel besluiten met gelijke meerderheid a1s voor de
eerste vergadering vereist, doch ongeacht het aantal aan-
wezige stemgerechtigde leden

3. De vereniging blijft na haar ontbindingr voortbestaan, voor-
zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Aan
haar naam wordt toegevoegd: "in liquidatie".

4. Zijn bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars be-
noemd, dan treedt het bestuur als zodanig op.

5. Op vereffenaars zí1n van toepassing de bepalingen der sta-
tuten voor wat betreft de benoeming, schorsing en ontslag,
de bevoegdheden, de plichten en de aansprakelijkheid van
bestuurders

6. Een eventueel batig saldo wordt door de vereffenaars uitge-
keerd met een nader door de Algemene Vergadering vast te
stellen bestemming ten bate van de Nederlandse Culturele
Sportbond of ten bate van een doel met het zweflrmen ver-
band houdende

7. Overigens is van toepassing artikel 23 van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek.

8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en beschei-
den gedurende dertig jaar berusten bij de persoon, door de
Algemene Vergadering daartoe benoemd

SLOTBEPALING
ÀffiT-rm.
Tn am- gevallen waarin de statuten of reglementen niet voor-
zien, beslist het bestuur
De comparant is mij, notaris, bekend
I{aarvan akte in minuut is verleden te Pijnacker op dé datum
in het hoofd dezer akte vermeld
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de ver-
schenen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud van deze
akte te hebben kennis§enomen en op volledige voorlezing hier-
van geen prijs te stellen
Vervolgens is d.eze akte na beperkte voorlezing door de com-
parant en mij, notaris, ondertekend.


