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l-. De naam van de vereniging
is: Ber^ronersverenioino
'rHet Nieu$re Vloonhuis " . - - - - - --:::-:::::::::-:
2. De verenigjngis gevestigd
in de gerneente
Doe.lArtikel
2
De- vereniging
heeft als doel op het gebied van de __
vol-kshuisvesting
de belangen ta beha;tiqen
van een _
persoon die woonachtig is in een woning-aan
de _____
Rembrandtkade of de Albert
Neuhuijsstrlat
in
e j.gendom of beheer van Stichtirrg
BO-f X ,' 9 j- te

utrecht,

hierna te noemEi--E6-E6i$6iEEi{Tei;"

_____

behartiging
zich voornameliJk
ri-nt
op deze woningen
en de woonomgevj-ng.
Lidmaatschap --------A rtikel
3 --------;----=_1. De vereniging
kent leden en begunstigers.
_______
2. Lj-d van de vereniging
kan word6n aeqine die _____
meerderjarig
is alsmede de minder5aiige
die de __
leeftijd
van zestien jaar heeft b6reilt,
mits ___
deze: ----a. huurder is van een woning aan de Rembrandtkade
of de Albert Neuhuijsstriat
in eigendom of ___
beheer van de corporatie,
of; ___l___
b. medehuurder is in de zin van d.e artikel_en
____
7A2L6239 en L623h van het BurgerliJk
Wetboek _
van eeri huurder die woont in een w6ning aan d.e
Rembrandtkade of de Al_bert Neuhuiisstraat
in _
eigendon of beheer van de corporaiie,
of, ____
c. een persoon j.s, als bedoeld in artikel
7A : I 6 2 3 i,
t we e d e lid v a n h e t B u rg e rt ijk
______
Wet b o e k , o f i ------d. een persoon is, die een wooirgeleqenheid
aan de
Rembrandtkade of de Albert
Neuhuiisstraat
met
instemming van de corporatie
huuri van een ___
huurder die deze huurt van de corporatie.
____
3. Begunstiger
van de vereniging
kan ,oid".,
degene _
dle meerderj arig is alsmede de ninderiar.icle
dia _
de
feeftijd
van zestien jaar h";;;-;;;;;i:
:::__
.
4. Begunstigers
steunen de vereqiging
__
financieel;
zij
hebben slechts
het recht de vergaderingen
van
de algemene vergadering
bij
te wonei. .zij hebben
dan evenwel_ geen stemrecht,
-----Artikel
4
Wie lid of begunstiger
wil worden, deelt
dit
schriftel-ijk
mee aan het bestuur.
Minderj arigen en handelingsonbekwame
meerderjarigen
dienen een -----schriftel-ijke
toestemming van hun wettel ij k
vertegenwoordiger
over te leggen.
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1. Het bestuur bes1ist
over d.e toel"ating
van leden *
en beg u n s t ig e rs .
----2. Deze besJ_issing vrordt zo spoedig mogelijk
aan ___
betrokkene
schriftelijt<
me-geae6td.
Is are
beslissing
over de toelatin!
van een lid ________
afwijzend
dan heeft betrokkene
het recht binnen _
dertig
dagen na ontvangst van de besl_issinn in __

_ . ?grg"g te gaan bij

de

_____

A rtikel
6 --------"".g";-.i.rt:
1. Leden en begunstigers
-lgemeneeen contributie
betalen
___
respectievelijk
bijdrage,
die jaarlijks
door de _
algemene vergadering
wordt
vasigesteid.
^ Het bestuur
2.
houdt een l_eden- en-________
begunstigersregister
bij,
waarbij
onderscheid ___
wordt gemaakt tussen leden en belunstigers,
_____
A rtikel
7 --------;----=;----r---'
_1. Her radmaatscfrap
eindigt:
a. door de dood van het 1id, ______
b. door schriftelijke
___
opzegging door het lid;
c. door schriftelijte
opzegging aoor het bestuur;
deze kan geschj.eden wanneer-redelijkerwij
s van
de vereniging
niet gevergd kan worden trei ____
l-idnaatschap
te laten voortduren;
d. door ontzetting
door het bestuur;
deze kan ___
a]leen worden uitgesproken
wanneer een J-id in
sf,rijd met de statuten,
reglementen of _______
besluiten
van de vereniging
handelt,
of de ___
vereniging
op onredelijke
wiJze benadeel_t. ___
2. OpzeggLng van het lidmaatichap
doo, het Lld of __
door de verenigingkan stechts
geschieden
tegen _
het einde van een kalendermaand
en met
inachtneming
van een opzeggingstermi.i
_
n van vier
weken. Het lidmaatschap
kin echter oirniddelfijk
_
worden
van de,vereniging
ot ian
_bedindigd indien
redelijkerwijs
niet
gevergd kan worden __
l"t
l1q
het lidmaatschap
te l_aten voortduien.
Het l_id is
gehouden tot het einde van het boekiaar de ______
contribu t ie
t e v o . l-d o e n .
: _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _
3. Een opzegging in strijd
met het j-n het vorige l-id
bepaalde,
doet het lidmaatschap
eindig-en op het _
vroegst
toegelaten
tijdstip
volgend op de datum _
waartegen was opgezegd. ---__!__
4. Het lid wordt ten spoedigste door het bestuur ___
schriftelijk
net opgave van redenen van het _____
besluit
tot opzegging of ontzettj.ng
j.n kennis ___
gesteLd.
5. Van een dergelijk
besluit
staat binnen een maand
na ontvangst
van het besluit
____
voor betrokkene
beroep open bij de algenene vergadering.
Gedurende de beroepsternijn
en hangend6
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De geldmiddelen van de vereniging
bestaan uit:
----a. contributie
van de ledeni
b. bijdragen
en schenkingen;
c. rente en tegoeden
Bestuur
erE ikel
9 --------:-. ftet lestuur
bestaat
uit ten minste drie en ten -hoogste zeven personen,
die lid van de vereniging
moeten zijn.
Het aantal- bestuursleden
wordt op -voorstel
van het bestuur
door de al-gemene
vergadering
vastgesteld
2. Is het bestuur niet vo1tallig
dan behoudt het --zijn
bevoegdheden. Het bestuur
bevordert
dat zo in vacatures wordt voorzj.en. --spoedig mogelijk
3. Bij de samenstelling
van het bestuur wordt -----gestreefd
naar een zo evenredig
nogelijke
in het bestuur van de
vertegenwoordigi.ng
complexen aan de Renbrandtkade
of de Albert
----Neuhuijsstraat
in eigendom of beheer van de ----A rtikei- 1 0 -------1.- De-Sestuursleden
worden
vergadering
benoend. uit
2.

door de algemene
een of meer bindende

----

Zowe]- het bestuur
al-s ten minste vijftien
leden zijn
bevoegd een bindende voord.racht
te doen. --3. De bindende voordrachten
dienen op een zodanig -te worden gedaan dat deze voor de
tijdstip
oproeping
door de vergadering
v/aarin de benoeming
zal pl-aatsvinden,
kunnen worden vermeld. Het ---bestuur stelt
betrokkenen
tijdig
op de hoogte dat
zj-j een bindende voordracht
kunnen doen. -------4. Aan een voordracht
kan het bindende karakter
---worden ontnomen door een besluit
van d.e algemene
mits dat wordt genomen met ten ----vergaderLng,
minste twee/derde
van de uitgebrachte
stemmen, in
een vergadering
waar ten minste de hefft
van het
aantal- leden aanwezig is.
5. Is geen voordracht
opgemaakt, of besluit
de ----al-gemene vergadering
overeenkomstig
het vorige
-l-id aan een voordracht
het bindend karakter
te -in
ontnemen, dan is de algemene vergadering
vrij
haar keus.
opgemaakt,
6. Is er meer dan 66n bindende voordracht
de benoeming uit die voordrachten.
dan geschiedt
A rtikel
1 l- -------::-----:------:Het bestuur wijst
uit zijn midden een voorzj.tter,
-een secretaris
en een penningmeester aan, alsmede --
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hun plaatsvervangers.
1 2 -------A rtikelvier jaar na --uiterliik
treedt
T,-Een-Eestuurslid
op benoening af, volgens een bij reglement
zijn
wordt
benoemd
Wie
aftreden.
van
rooster
maken
te
afgetreden
----in de plaats van een tussentiids
de
aftreden
van
rooster
het
op
neemt
bestuuisli-d,
plaats van zijn voorganger it.,---:--'F,en
kan
bestuurslid
l- afgetreden
op grond van lid
Z,
twee maal worden herbenoemd. Bij ------maxinial
in acht ----regels
herbenoeming worden dezelfde
genomen die voor benoeming gelden'
1 3 -------A rtikel
door ------voorts
eindigt
nEE UEstuursl"idmaatschap
lid'
het
door
-----bedanken
schriftelijk
t4 ---'---Artikel
door de
pIX-nestuurslid
kan te allen tiide
T.. algemene vergaderj-ng worden ontslagen of -------: -' -------- - - - - gescho rs t .
wordt niet ontsfag
of
tot
schorsing
besluit
Z. Een
over wiens ---genomen dan nadat het bestuurslid
vooraf de --besloten
wordt
ontslag
of
ichorsing
is geboden om te worden gehoord ' ---geLegenh;id
tot ontsl-ag is een meerderheid
besluit
3. ioor-een
stemmen -----van de uj-tgebrachte
van twee/derde
algemene
de
van
vergadering
een
in
vereist
vergadering waartoe is opgeroepen met de -------van een
mededeling dat over het ontsfag
------besl-ist.
wordt
bestuursl-id
die niet binnen twee maanden wordt
4. Een schorsing
--eindigt
tot ontslag,
gevolgd door een besluit
door het verlooP van die terniin'
en bestuursbeslui-ten
Bestuursvergaderingen
1
5
A rtikel
-------wordt ten minste 66n ----fl- reAei Xalenderkwartaal
gehouden.
vergadering
gehouden wanneer de
wordt een vergadering
2. vooits
dit nodig acht. ----voorzitter
het nodig acht dat een -bestuurslid
een
3. Wanneer
kan hii de voorzitter
gehouden
wordt
vergadering
opgave van de nauwkeurige
onder
en
scniirter:-ik
-een vergadering
te behandelen punten verzoeken
aan een --bijeen te roepen. Geeft de voorzitter
de ----J--is
gevolg,
dan
geen
verzoek
ileigelijk
te
biieen
vergadering
een
zelf
bevoegd
verioek6r
roepen op de wiize waarop vofgens deze statuten
Aan
roept'
bijeen
vergadering
een
de voorzitter
geacht
geval
eIk
in
wordt
verzoek
een dergelijk
vergadering
de
gegeven
indien
ziin
te
ge;olg
geen
drie weken na het verzoek wordt ----6ittt
ii"t
"tt
gehouden.
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L 6 -------A rtikel
1. Beh.d]../e wanneer overeenkomstig
het derde l-id van
L5 de vergadering
artikel
door een bestuursl-j.d
-geschiedt
wordt bij eengeroepen,
de oproepj-ng tot
door de voorzitter.
de vergadering
------gebeurt met inachtneming
2. De oproeping
van een --de -van ten minste zeven d.agen, waarbij
ternijn
-dag van de oproeping
en die van de vergadering
niet worden meegerekend
3. De oproeping gebeurt schriftel-ijk,
waarbij worden
van de
vermeld de plaats en het tijdstip
vergadering
en de te behandelen onderwerpen
A rtikel
1 7 -------f. oe tzergaderingen r^rorden geleid
door de voorzitter
plaatsvervanger.
Van hetgeen besproken en
of zijn
gemaakt. Deze notulen
bes.l-oten is, worden notulen
en een ander lid van -. worden door de voorzitter
vergadering
het bestuur dat op de desbetreffende
en ondertekend
aanwezig was, vastgesteld
worden genomen over ---2. Besl-uiten kunnen sfechts
de oproeping
zijn meegedeeld.
onderwerpen die bij
alle in functie
3. zijn echter ter vergadering
----zijnde bestuursleden
aanwezig, dan kunnen ------besluiten
worden genomen over al-l-e aan de orde -mits met algemene stemmen, komende onderwerpen,
gegreven
ook aI zijn
de door de statuten
voor het oproepen en het houden van
voorschriften
niet
in acht genomen.
vergaderingen
1 8 -------A rtikel
geen grotere
meerderheid
f. voor z.over deze statuten
worden aIl-e besl-uiten
van het ---voorschrijven,
genomen met volstrekte
meerderheid
van de
bestuur
stemmen.
uitgebrachte
2. Indien een bestuurslid
dit wenst. wordt --------qnhr i

ftcl

i ik

destemd.

-------l-

Een ter vergadering
door de voorzj-tter
---------oordeel- omtrent de uitsl-ag
van een uitgesproken
de inhoud van een ----stemming, dan we]- omtrent
genomen besluit
- voor zover werd gestemd over -vastgel-egd voorstel
een niet schriftelijk
- j.s -beslis s e n d .
van na het uitspreken
4. Wordt echter onmiddellijk
de juistheid
het oordeel van de voorzitter
-----dan vindt
een nieuwe stemming -daarvan betwist,
plaats
de meerderheid
indien
van de vergaderj-ng
stemming niet ----of, indien de oorspronkelijke
geschiedde, een
of schriftelijk
hoofdelijk
Door deze nieuwe
dit verlangt.
bestuurslj.d
van de ----de rechtsgevofgen
stemming vervallen
stemming. ------oorspronkelijke
Bestuursbevoeqdheid
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1 9 -------A rtikef
in de statuten
is het ----f .-E-enouAens beperkingen
met het besturen
van de
belast
bestuur
.
vereniging
tot het
2. Het bestuur is niet bevoegd te besl-uiten
tot het verkrijgen,
-aangaan van overeenkomsten
en
vervreemden of bezwaren van registergoederen,
de --waarbij
tot het aangaan van overeenkomsten
zich als borg of hoofdelijk
vereniging
zich voor een derde --verbindt,
medeschuldenaar
voox sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling
een schuld van een derde verbindt.
-----3. Het bestuur is bevoegd commissies samen te
adviseren
op bepaalde --stef l-en die het bestuur
onderdelen van zijn taak. ----Vertegenwoordigingsbevoegdheid
20 -------Artikel
door het -----wordt vertegenwoordigd
De-verenfging
handelende --dan wel door twee gezamenlijk
bestuur
l-eden van het bestuur
Algemene vergadering
A rtikel
2 L -------komen in de vereniging
ean-Ee afgemene vergaderj-ng
al-l-e bevoegdheden toe, die niet door de wet of de -aan andere organen ziin opgedragen. ------statuten
2 2 -------A rtikel
heeft
een recht van voordracht
InAierr-Ae vereniging
voor een zetef in een orgaan van andere
op --neemt de algemene vergadering
rechtspersonen,
over de persoon
een besluit
van het bestuur
voorsteldie wordt voorgedragen.
-------2 3 -------A rtikel
zes maanden na afloop
wordt, uiterlijk
1. Jaarlijks
een algemene vergadering
"de -van het boekjaar,
j aarvergadering"
gehouden. Deze termiin
kan door
worden -van de algemene vergadering
een besluit
rrarl

2.

a nrrrl

komen onder meer aan de orde:
Irt deze vergadering
van de notulen van
en goedkeuring
a. vaststel-Ling
de vorige al-gemene vergadering;
-----------'-van het bestuur over de gang b. het jaarverslag
en het gevoerde --van zaken in de vereniging
beleid;
opgenaakte balans en staat
c. de door het bestuur
--------van baten en lasten met toelichting;
in eventuele
vacatures;
d. voorziening
e. versl-ag door de bestaande kascommissie en ---benoeming van de kas-commissie voor het -----rYr av +vel..svaanda

rzarani

A rtikel
2 4 -------roept het
f. voorts

rri nrrqi

bestuur

aar

de aLgemene vergadering
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bijeen indien het dit wenselijk
acht, of indien _
ten minste een/tiende
dee.l van de stemgerechtigde
leden dat schriftelijk,
met opgave van de te ____
behandelen onderwerpen,
ver"oelt.
2. Indien na indiening
van een zodanig verzoek fiet _
bestuur niet binnen veertien
dagen de leden tot _
een vergadering
heeft opgeroepen tegen een datum
ui"terlljk
vier weken na de indienin!
van het ____
verzoek,
kan bij eenroeping
geschied6n door de ___
verzoekers,
op de wijze waarop het bestuur de ___
algemene vergadering
bijeenro-pt
of bij
advertentie
in ten minste 66n ter p.l-aatse waar de
vereniging
gevestigd
is, veel gelezen dagblad. __
A rtikel
2 5 -------:--__----=1 , Een vergacterj-ng van d.e a.lgemene vergadering
wordt
schriftelj-jk
bj-jeengeroepen
met vermelding-van
d.e
van oproeping
bedraagt ten ___
. agenda. De termijn
minste veertien
dagen. Begunstigers
onrvangen een
uj.tnodiging
voor het biJwonen vin een verg-dering
_ van de algernene vergadering
2. Op de agenda worden geplaatst
al-1e onderwerpen __
die ingevolge
de statuten
behandeld moeten worden
of die het bestuur behandeld wenst te zien. _____
Artikel
26
1. De vergaderingen
van de algemene vergadering
____
worden geleid
door de voorzitter
van het beituur.
en bij d ie n s a f we z ig h e id
d o o r z ijn _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _
plaatsvervanger.
----2. Van hetgeen besproken en besloten is. worden ____
notulen
gemaakt. Deze notulen
r,rorden op de ______
eerstvolgende
algemene vergadering
door de
voorzitter
vastgesteld
en ten bewi;|ze daarvan ___
door hem en een van de 1eden van het bestuur die
aanwezig was, ondertekend.
____
9p ge-yergadering
- rtikel
A
2 7 -------:-_-------=--_---_:-1. rn de argemene vergadering
heeft el_k lid 66n ____
s.E en. ----2, Eerr lid is bevoegd zijn
_
stem te doen uitbrenoen
door een schriftelijk
daartoe door hem g"*a"itigd
ander lid.
Een lid kan in 66n vergadering
voor __
ten hoogste 66n ander lid een stem uitbrenoen.
__
3. Voor zover de statuten
niet anders bepal.en] _____
worden besluiten
___
door de al_gemene vergadering
genomen met voLstrekte
meerderheid van de _______
uitgeblachte
stemmen,
4. Stenmingen geschieden mondeling, tenzij
ten -_-_minste een/tiende
deel van de aanweziqe leden ___
schriftetijke
stemming verl_angt dan w6l indien __
het gaat om een verkiezing
van personen. ________
5. Bij verkiezing
van personen is gekozen degene die
het grootste
aantal
stemmen heeit qekreoen.
Bii _

'''
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het gelijktijdig
vervullen
van meer dan 66n ----gekozen degenen die het grootste
vacature
zijn
-aantal stemmen hebben verkregen.
personen
Krijgen
een gel-j.jk aantal
stemmen dan besl-ist
het l-ot. -6. Een ter vergadering
door de voorzitter
---------uitgesproken
oordee]. omtrent de uitslag
van een stemming, dan wel omtrent de inhoud van een ----genomen besluit
- voor zover werd gestemd over -een niet schriftelijk
vastgelegd
voorstel
- is -7. Wordt echter onmiddel-Iijk
na het uitspreken
van het oordeel van de voorzitter
de juistheid
-----daarvan betwist,
dan vindt
een nieuwe stemminq -plaats
indien
de meerderheid
van de vergaderiig
of, indien de oorspronkelijke
stemming niet ----hoofdelijk
geschiedde, een
of schriftelijk
stemgerechtigde
aanwezige dit verlangt.
Door deze
' nieuwe stemming vervallen
de rechtsgevolgen
van de oorspronkelijke
stemming.
Boekjaar en boekhouding
Artike]
28 -------1. Het boekjaar van de vereniging
is gelijk
aan het
2.

Het bestirur is verplicht
van de vermogenstoestand
van de vereniging
zodanige aantekeningen
te ----houden dat daaruit
te al-l-en tijde
de rechten en verplichtingen
van de vereniging
kunnen worden -gekend.
3. Het. bestuur is verpl-icht
de boekhoudkundioe ----bescheiden gedurende tien jaar te bewaren.
Artil<el
291. De a]gemene vergadering
benoemt jaarlijks
een --kascomnissie,
bestaande uit ten mj-nste twee leden
die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
De
kascommissi.e onderzoekt
de stukken als bedoel-d in
artikel- 23 tid 2, sub b en c, en brengt aan de -algemene vergadering
verslag
van haar bevindingen
ui.t. -----2. Indien h e t o n d e rz o e k d it v e re is t ,
is d e -- - - - - - - kascommi.ssie bevoegd zich op kosten van de
vereniging
door een deskundige te doen bijstaan,
mits deze kosten een vooraf door de algemene ---vergadering vastgesteld
bedrag niet -----oversc h rijd e n .
------3. Het bestuur is verplicht
tijdig
aan de
kascommissie alle door haar gevraagde
inlichtingen
te verschaffen,
haar desgewenst de kas en de waarden te tonen, en inzage van de ---boeken en bescheiden der vereniging
te geven. --4. Een lid van de kascommissie kan te allen tiide
-:.-:-.j-.--i-
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door de algemene vergadering
\,/orden geschorst
en
ontslagen op de wijze als geregeld in artike].
l-4.
5. Indien de kascommissie
het bestuur
daarom
schriftelijk
en gemotiveerd verzoekt,
is het ---bestuur verplicht
een al-genene vergadering
uit te
schrijven
waarin de kascommissie
versl_ag kan doen
van haar bevindingen
6. Indien het bestuur na een dergelijk
verzoek ----langer dan een maand. in gebreke blijft,
kan de -kascommissie zelf een algemene vergad.ering -----uitschrijven
op de wijze geregeld in artikel
24 lid 2. De kascommissie wijst
voor deze
vergadering uit haar midden een voorzitter
aan. Statutenwij
ziging
A rtikel
3 0 -------f. fn ae statuten
van de vereniging
kan geen
verandering
worden gebracht
dan door een besl-uj.t
van een algemene vergaderinq
l,raartoe is --------opgeroepen net de mededeling
dat aldaar wijziging
van de statuten
zal- worden voorgesteld
2. zij die de oproeping
tot de algemene vergadering
ter behandeling
van een voorstel
tot ----ziging
statutenwij
hebben gedaan, moeten ten ----minste vijf
dagen v66r de vergadering
een ------afsch rif t
v a n d a t v o o rs t e l,
wa a rin d e --- - - - - - - - voorgestelde
wijziging
woordelijk
is opgenomen, op een daartoe geschikte
plaats
voor de leden ter
inzage leggen tot na afloop
van de dag waarop de
vergadering
wordt gehouden. -----3. Het bepaalde in de eerste
twee leden is niet van
toepassing
indien
in de algemene vergadering
at.l_e
leden aanwezig of vertegenwoordigd
zijn
en het -besluit
tot statutenwij
ziging met algemene -----stemmen wordt genomen. ------4. Een besluit
tot statutenwij
ziging behoeft ten --minste twee/derde
van de uitgebrachte
stemmen. -5. Een statutenwij
ziging
treedt
niet in werking dan
nadat hiervan een notari€l-e
akte is opgenaakt.
-Ontbinding
A rtikel
3 l- -------:----=-..
1. De vereniging
wordt ontbonden:
a. door een besluit
van de algemene vergadering;
b. na faillietverkl-aring
docir hetzij
opheffing
-van het faillissement
wegens de toestand
van de boedel, hetzij
door insolventid;
c. door de rechter
in de gevallen die de wet ---bepaalt i
d. door het geheel- ontbreken
van l-eden,
2. Op een besluit
tot ontbinding
door de algemene -vergadering
is het bepaal-de in de l-eden, L,2, 3 en 4 van artikel
30 van overeenkomstiqe
---------
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notarissen
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toepassing.
Vereffening
Artikel
32
L. Bij ontbj.nding
treden de bestuurders
a1s
vereffenaars
van het vermogen op. ------2. Op hen zijn
de bepalingen
omtrent de benoeming, het ontslag
de schorsing,
van en het toezicht
op
bestuurders van toepassing.
-----3. Het liquidatiesaldo
wordt aangewend voor door de
al-gemene vergadering
te bepalen zodanige
doeleinden als het meest met het doeL der ------vereniging
overeenkomen. -------Reg].ementen
A rtikel
3 3 -------=:.:Efk orgaan van de vereniging
kan een reglement
----vaststellen
waarin het zijn eigen funktioneren
----regel-t. Een regLement mag niet in strijd
zijn met de
Overgangsbepal ingen
a. In afwijking
van hetgeen in de artikelen
is bepaafd wordt het bestuur
bij het in
treden van deze statuten
voor de eerste

b.

9 en 1O
werking keer ----

I
d" h""t J.A.M. Hormann voornoemd;
de heer R.H. Huber voornoemd;
mevrouw M.C. Lansdorp voornoemd, ------------en de heer M. Weber voornoemd. ----Binnen twaalf
maanden na het in werking treden -van deze statuten
dient het bestuur te zijn ----samengesteld met j-nachtneming van het in deze --statuten
bepaalde.
Gemel-d bestuur
za]- zo spoedig mogelijk
na heden onderling
de bestuursfuncties
verde.l_en.
Het bestuur zal aftreden
tijdens
de eerstkomende
algemene ledenvergadering,
Het per heden aangevangen boekjaar
van de
verenj.ging
eindigt
ultimo
negentienhonderd
zeven

,,^ ^ -., _. -: _ _ . ' _ : ^
HeE-t6Etig-Ingsadres
van de vereniging
is thans:
---Rembrandtkade 59A, 3583 TS Utrecht.
De komparanten zijn mij, notaris,
bekend en de ----identiteit
van de bij deze akte betrokken ---------komparanten/partij
en is door mij, notaris,
aan de -qeste.l-de en daartoe bestemde -hand van de hiervoor
documenten vastgestetd.
WAARVANAKTE
in minuut i.s verl-eden te Utrecht
ten daoe in het --hoofd dezer
Na zakelij ke opgave hebben de komparanten eenparig
verklaard
van de inhoud van de akte kennis te hebben

t
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daarvan geen ---voorlezing
genomen en op volledige
prijs
te steflen.
wa beperkte voorlezJ-ng is deze akte door de -------getekend.
notaris,
komparanten en nij,
k o rn p a ra n t e n en d e n o t a v
a
n
d
e
(V olgen h a n d t e k e n in g e n
ris ) .
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