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Notariskantoor 
Mr P.R. Moerland 

GEWIJZIGD CONCEPT 
 

Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia 
of elders in de tekst gelieve u tijdig voor het passeren 
van de akte contact op te nemen 

Raadhuisstraat 9 
Postbus 25 

7090 AA  Dinxperlo 
tel. (0315) 651253 

 
cliëntnrs.: 7130, 2987, RP1422    

zaaknr.: 26525 PM/AS / 13-11-2019  
 

STATUTENWIJZIGING VERENIGING 
 
Vandaag, achttien december tweeduizend negentien, verschenen voor mij, Mr Peter  -----  
Robert Moerland, notaris gevestigd in de gemeente Aalten: ------------------------------------  
1. de heer BERNARD BRUGGINK, wonende Keizerweg 2B te 7095 AX De Heurne,   

geboren te Dinxperlo op vijf en twintig augustus negentienhonderd negen en veertig   
(Nederlandse Identiteitskaart nummer: IT2D9FDB2, uitgegeven te Aalten op zes en   
twintig februari tweeduizend zestien), gehuwd; ---------------------------------------------  

2. de heer MATTHIJS ALMEKINDERS, wonende Spekkendijk 27 te 7095 CE  ------  
De Heurne, geboren te 's-Heer Arendskerke op negen juni negentienhonderd vijf en   
vijftig (Nederlands Paspoort nummer: NVC3R2288, uitgegeven te Aalten op vier  ---  
december tweeduizend vijftien), gehuwd; ----------------------------------------------------  

volgens hun verklaring ten deze handelend als respectievelijk voorzitter en secretaris van   
de vereniging: VERENIGING HEURNS BELANG, gevestigd te De Heurne, gemeente  
Aalten, kantoorhoudende Welskerveen 7 te 7095 CD De Heurne, ingeschreven in het  ----  
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40123063, -------------------  
en deze vereniging als zodanig ingevolge het bepaalde in en wet en haar statuten te dezer   
zake rechtsgeldig vertegenwoordigend. ------------------------------------------------------------  
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden ter uitvoering van een besluit van de  
algemene vergadering van voornoemde vereniging, genomen op * de statuten van  --------  
voornoemde vereniging te willen wijzigen in die zin, dat deze vanaf heden zullen luiden   
als volgt: -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Naam en Zetel ------------------------------------------------------------------------------------------  
ARTIKEL 1: --------------------------------------------------------------------------------------------  
De vereniging draagt de naam: VERENIGING HEURNS BELANG. ----------------------  
Zij is gevestigd te De Heurne, gemeente Aalten. -------------------------------------------------  
Doel ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ARTIKEL 2: --------------------------------------------------------------------------------------------  
De vereniging heeft ten doel de algemene belangen van De Heurne te bewaken en te  -----  
bevorderen, teneinde de leefbaarheid te waarborgen en de onderlinge band te versterken.  
Duur -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
ARTIKEL 3: --------------------------------------------------------------------------------------------  
1. De vereniging is opgericht op twee en twintig mei negentienhonderd vijf en zeventig  

en is aangegaan voor onbepaalde tijd. ---------------------------------------------------------  
2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. --------------------------------------  
Lidmaatschap -------------------------------------------------------------------------------------------  
ARTIKEL 4: --------------------------------------------------------------------------------------------  
1. De vereniging kent gewone leden en ereleden. ----------------------------------------------  
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2. Gewone leden zijn natuurlijke personen van achttien jaar of ouder, die woonachtig  -  
zijn in, dan wel georiënteerd zijn op De Heurne, zich als zodanig hebben opgegeven   
bij het bestuur en door het bestuur zijn toegelaten, een en ander onverminderd het in   
artikel 5, leden 3 en 4, bepaalde. ---------------------------------------------------------------  

3. Een gewoon lid wordt geacht te zijn toegelaten door het bestuur, tenzij het bestuur  --  
hem/haar binnen veertien dagen na zijn/haar aanmelding schriftelijk te kennen geeft,   
dat hij/zij niet wordt toegelaten. ----------------------------------------------------------------  

 De aldus niet als lid toegelaten persoon is bevoegd binnen vier weken na ontvangst  -  
van de kennisgeving van niet-toelating hiertegen schriftelijk bij de algemene  ---------  
ledenvergadering in beroep te gaan, welke te dien aanzien bij de eerstvolgende  ------  
gelegenheid een beslissing neemt. -------------------------------------------------------------  

4. Het bestuur is gehouden de betreffende persoon van de hiervoor in lid 3 genoemde  -  
mogelijkheid in kennis te stellen, alsmede hem/haar zo spoedig mogelijk op de  ------  
hoogte te stellen van de datum van de eerstvolgende algemene vergadering. -----------  

5. Ereleden zijn personen, die als zodanig op voorstel van het bestuur wegens hun  -----  
buitengewone verdiensten jegens de vereniging door de algemene vergadering zijn  -  
benoemd. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van  ------------  
contributie; voor het overige hebben zij dezelfde rechten en plichten als gewone  -----  
leden. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 5: --------------------------------------------------------------------------------------------  
De secretaris draagt zorg voor de inschrijving van de leden in een daartoe op te maken  --  
register. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
ARTIKEL 6: --------------------------------------------------------------------------------------------  
Het lidmaatschap is hoogst persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar, noch vatbaar om   
door erfopvolging te worden verkregen. -----------------------------------------------------------  
ARTIKEL 7: --------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Het lidmaatschap eindigt door: -----------------------------------------------------------------  
 a. overlijden van het lid; ----------------------------------------------------------------------  
 b. opzegging door het lid; ---------------------------------------------------------------------  
 c. opzegging door de vereniging; ------------------------------------------------------------  
 d. ontzetting uit het lidmaatschap. -----------------------------------------------------------  
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde   

van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke  ---  
vóór de eerste december in het bezit van de secretaris moet zijn. Deze is verplicht de   
ontvangst binnen acht dagen te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft  ---  
plaatsgehad loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende  ----------  
verenigingsjaar. -----------------------------------------------------------------------------------  

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan met onmiddellijke ingang  ----------  
plaatsvinden: --------------------------------------------------------------------------------------  

 a. binnen een maand nadat een besluit waarbij zijn/haar rechten zijn beperkt of  ----  
zijn/haar verplichtingen zijn verzwaard, hem/haar is bekend geworden of  --------  
medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem/haar van toepassing; ---------------  

 b. binnen een maand nadat hem/haar een besluit is medegedeeld tot omzetting van   
de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. ----------------------------------  

4. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts tegen het einde van   
het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een  -  
opzegtermijn van vier weken, indien het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te  --  
zijn aangemaand, op de eerste december niet ten volle aan zijn/haar geldelijke  -------  
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verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, voorts indien het lid heeft  --------  
opgehouden te voldoen aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap  -----  
gesteld, alsook indien redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het   
lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt schriftelijk met opgave  ---  
van de reden(en). ---------------------------------------------------------------------------------  

5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken indien een lid in  ----  
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de  ------  
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur,   
dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van de reden(en), in   
kennis dient te stellen. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst  ---  
van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de  --  
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit der algemene  
vergadering tot ontzetting moet worden genomen met een meerderheid van  ----------  
tenminste twee/derde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. ----------  

6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, om welke reden of  ---  
oorzaak ook, eindigt, zal geen restitutie van contributie plaatsvinden. -------------------  

Geldmiddelen -------------------------------------------------------------------------------------------  
ARTIKEL 8: --------------------------------------------------------------------------------------------  
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies van de gewone leden,  

erfstellingen, legaten, schenkingen, subsidies, en andere toevallige baten. --------------  
2. De hoogte der contributie wordt vastgesteld door de algemene vergadering. -----------  
3. De hoogte van de contributies kan zonodig door indeling in categorieën verschillen. -  
Bestuur --------------------------------------------------------------------------------------------------  
ARTIKEL 9: --------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, die uit hun midden een voorzitter,  ---  

een secretaris en een penningmeester aanwijzen. --------------------------------------------  
2. De bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering en uit de leden der  

vereniging. -----------------------------------------------------------------------------------------  
3. Een bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn/haar benoeming af volgens een door   

het bestuur op te maken rooster van aftreden. Een aftredend bestuurslid is tweemaal   
achtereen herkiesbaar. ---------------------------------------------------------------------------  

4. Ingeval van een tussentijdse vacature wordt daarin in de eerstvolgende algemene  ----  
vergadering voorzien. ----------------------------------------------------------------------------  

 Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats in  -  
van degene in wiens plaats hij/zij is benoemd. Indien een tussentijds benoemd  -------  
bestuurslid volgens bedoeld rooster aftreedt is hij/zij tweemaal achtereen  -------------  
herkiesbaar. ----------------------------------------------------------------------------------------  

5. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij daartoe  
termen aanwezig acht. Voor een vergaderingsbesluit daartoe is een meerderheid  -----  
vereist van tenminste twee/derde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige  --------  
stemmen. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot  -----  
ontslag eindigt door het verloop van die termijn. --------------------------------------------  

6. De bestuursleden zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit  ------  
schriftelijk geschiedt met een opzegtermijn van tenminste drie maanden. --------------  

Vertegenwoordigingsbevoegdheid ------------------------------------------------------------------  
ARTIKEL 10: ------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Het bestuur is belast met het besturen der vereniging. --------------------------------------  
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2. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. -------------------------  
Bovendien vertegenwoordigen de voorzitter en de secretaris tezamen, dan wel de  ---  
voorzitter en de penningmeester tezamen, de vereniging in en buiten rechte. ----------  
Zij kunnen zich daarbij door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen. -  

3. Het bestuur behoeft de machtiging van de algemene vergadering voor: -----------------  
 a. het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren 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 derde verbindt; -----------------------  

 c. het aangaan van geldleningen; ------------------------------------------------------------  
 d. het huren of verhuren van registergoederen; --------------------------------------------  
 e. handelingen waarvan het bedrag of de waarde een door de algemene  -------------  

vergadering te bepalen hoogte te boven gaat. -------------------------------------------  
4. Op het ontbreken van de machtiging ter zake van de in lid 3 sub a. en b. gemelde  ----  

handelingen kan door of tegen derden een beroep worden gedaan. -----------------------  
5. De ingevolge de in lid 3 sub a. en b. vereiste machtiging geldt mede voor de  ---------  

bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van de aldaar  -------  
omschreven handelingen. -----------------------------------------------------------------------  

Bestuursvergaderingen --------------------------------------------------------------------------------  
ARTIKEL 11: ------------------------------------------------------------------------------------------  
Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee bestuursleden zulks ----  
wenselijk achten, doch minimaal drie keer per jaar. ----------------------------------------------  
Ieder bestuurslid heeft één stem. --------------------------------------------------------------------  
Alle besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen   
beslist de voorzitter. -----------------------------------------------------------------------------------  
De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen. -----------------------------------------------------  
Boeken en bescheiden ---------------------------------------------------------------------------------  
ARTIKEL 12: ------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles  ---  

betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit   
deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe  --  
behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te  -----  
bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen  ---  
worden gekend. -----------------------------------------------------------------------------------  

2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de  -  
balans en de staat van baten en lasten van de vereniging te maken en op papier te  ---  
stellen. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Het bestuur is verplicht de in de leden 1 en 2 bedoelde boeken, bescheiden en andere  
gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren. -----------------------------------------  

4. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier  --------  
gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager  --  
worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en  ------  
volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige  ----------  
bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden  ---------  
gemaakt. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Algemene vergaderingen -----------------------------------------------------------------------------  
ARTIKEL 13: ------------------------------------------------------------------------------------------  
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1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar dient een algemene vergadering  ----  
(jaarvergadering) te worden gehouden. Het bestuur is verplicht aan deze algemene  --  
vergadering zijn jaarverslag uit te brengen over de gang van zaken in de vereniging  -  
en over het gevoerde beleid en de balans en de staat van baten en lasten met een  -----  
toelichting aan de vergadering over te leggen. -----------------------------------------------  

2. Het bestuur is verplicht ter algemene vergadering alle door de vergadering gewenste   
inlichtingen te verschaffen. ---------------------------------------------------------------------  

3. In de algemene vergadering dient een commissie te worden benoemd van tenminste   
twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de  ----  
rekening en verantwoording. De commissie brengt ter eerstvolgende algemene  ------  
vergadering verslag uit van haar bevindingen. Desverlangd kan deze commissie zich   
door een deskundige doen bijstaan. ------------------------------------------------------------  

4. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar  
gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te  -----  
tonen en inzage van de boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de  ----  
vereniging te geven. ------------------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 14: ------------------------------------------------------------------------------------------  
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met  ------------  

inachtneming van een termijn van tenminste tien dagen. De bijeenroeping geschiedt   
door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling. -------------------------------  

2. Behalve de in artikel 13 bedoelde algemene vergaderingen zullen algemene  ----------  
vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks nodig of wenselijk  ---  
acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk, met opgave van de te behandelen  --------  
onderwerpen, wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is  
tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van het aantal stemmen van alle leden der   
vereniging. -----------------------------------------------------------------------------------------  

3. Na ontvangst van een zodanig verzoek is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van   
een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan   
het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd   
ontvangen geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die  ---------------  
bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene  ---------  
vergaderingen bijeenroept. ----------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 15: ------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Alle leden -zowel de gewone als de ereleden- hebben toegang tot de algemene  -------  

vergaderingen en hebben daar ieder één stem.  ----------------------------------------------  
Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. -----------------------------------------------------  
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing  --  
wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren. ----------------------------  

2. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem/haar, zijn/haar  ------------------------  
echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner of een van zijn/haar bloed- of  -------  
aanverwanten in de rechte lijn betreffen. -----------------------------------------------------  

3. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen,  --  
heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit   
van de algemene vergadering. ------------------------------------------------------------------  

4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het  -----------  
aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel  -  
van de voorzitter. ---------------------------------------------------------------------------------  
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5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid van   
stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt   
het voorstel geacht te zijn verworpen. ---------------------------------------------------------  
Bij stemming over personen is hij/zij gekozen, die de volstrekte meerderheid der  ----  
stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen  --  
wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die bij de eerste  -----------  
stemming het grootste aantal der stemmen hebben verkregen en is hij/zij gekozen,  --  
die bij die tweede stemming de meerderheid der stemmen op zich heeft verenigd.  ---  
Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. -----------------------  
Onder stemmen in dit artikel worden verstaan uitgebrachte geldige stemmen, als  ----  
hoedanig niet in aanmerking komen blanco en/of met de naam van het stemmend lid   
ondertekende stemmen. --------------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 16: ------------------------------------------------------------------------------------------  
1. De voorzitter leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der   

andere bestuursleden als leider der vergadering optreden. ---------------------------------  
2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of een door  

de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden. --------------------------  
Statutenwijziging --------------------------------------------------------------------------------------  
ARTIKEL 17: ------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene  

vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van  -  
de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige  -----  
vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen. -------------------------------------  

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel  -  
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de dag der  --  
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en)  ----  
woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter  ---  
inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden. ------  

3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten met een meerderheid van   
tenminste twee/derde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. ----------  

ARTIKEL 18: ------------------------------------------------------------------------------------------  
Het in artikel 17 bepaalde is niet van toepassing, indien ter vergadering alle leden  --------  
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene  ----  
stemmen wordt genomen. ----------------------------------------------------------------------------  
ARTIKEL 19: ------------------------------------------------------------------------------------------  
1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is  --  

opgemaakt. ----------------------------------------------------------------------------------------  
2. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging(en) en de  --  

gewijzigde statuten neder te leggen bij de betreffende Kamer van Koophandel. -------  
ARTIKEL 20: ------------------------------------------------------------------------------------------  
Voor zover daarvan in artikel 22 niet uitdrukkelijk is afgeweken, is het in de artikelen 17   
en 18 bepaalde van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding. -------------  
ARTIKEL 21: ------------------------------------------------------------------------------------------  
Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere   
bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke  ----------  
beperking. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Ontbinding en vereffening ----------------------------------------------------------------------------  
ARTIKEL 22: ------------------------------------------------------------------------------------------  
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1. De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden indien tenminste twee/derde  -----  
gedeelte van het totaal aantal leden der vereniging zich daarvóór verklaart in een  ----  
algemene vergadering waarin tenminste de helft van de leden zich daarvóór  ----------  
verklaart. -------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Bij gebreke van dit aantal kan eerst tot ontbinding worden besloten op een volgende,  
tenminste acht dagen na de eerste te houden, algemene vergadering, met een  ---------  
meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige  -  
stemmen. -------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen  ----  
moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging  
te ontbinden. ---------------------------------------------------------------------------------------  

4. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn.  ----  
Indien bij zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen zijn gesteld,  --------  
geschiedt de vereffening door het bestuur. ---------------------------------------------------  

5.  Het bestuur bepaalt welke bestemming, na betaling van alle schulden, aan de  --------  
overgebleven bezittingen van de vereniging zal worden gegeven, met dien verstande,  
dat het saldo moet worden bestemd voor een doel hetwelk het doel van de vereniging  
zoveel mogelijk nabij komt. --------------------------------------------------------------------  

 Indien de vereniging kwalificeert als een Algemeen Nut Beogende Instelling  ---------  
(ANBI), dient het saldo te worden bestemd ten behoeve van een Algemeen Nut  -----  
Beogende Instelling met een soortgelijke doelstelling als die van de vereniging. ------  

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

Huishoudelijk reglement ------------------------------------------------------------------------------  
ARTIKEL 23: ------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Een door de algemene vergadering vast te stellen huishoudelijk reglement geeft,  ----  

voor zover nodig, een nadere regeling over alle onderwerpen waarvan de regeling  --  
haar gewenst voorkomt. -------------------------------------------------------------------------  

2. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van  -  
of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij die  -------  
afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan. ------------------------------------  

De comparanten zijn mij bekend. -------------------------------------------------------------------  
WAARVAN AKTE, ---------------------------------------------------------------------------------  
in minuut opgemaakt, is verleden te Dinxperlo, op de datum in het hoofd dezer gemeld. --  
Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de verschenen  ---  
personen hebben dezen verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen   
en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na  ------  
beperkte voorlezing door de comparanten en mij ondertekend. --------------------------------  


