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VERENIGING

Heden, de zestiende juní----
negentienhonderd drie en negentig verschenen voor nij, l{r.
Hermann Herbert Kleine, notaris ter standplaats Heenstede:
1. mevrouw itOEAtINA I|ARIA JEIINER, schoonheidsspecLaliste,

wonende te 2104 CC Heemstede, J. Rosenkrantzlaan 23,
geboren te Utrecht op dertien mei negentienhonderd zes en
veertig, ongehuwd;

2. de heer itOEANNEg BENEDICTUS I.IARIA ECEOBNIIAtrER, f ield sales
manager, wonende te 2103 VN Heemstede, Meer en Boslaan 47 t --
geboren te Heenstede op vier en twintig nei
negentienhonderd een en vijftig, ongehuwdt ------

De conparanten verklaarden bij deze een vereniging op te
richten en daarvoor vast te stellen de navolgende
STATttTENs ------
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: TTHEEUSIEED8 BEIrÀlIGrl
en heeft haar zetel in de gemeente Heemstede.
DOEI, EN I,TIDDELEN
Artikel 2
1. Het doel der vereniging is het streven naar zo goed

rnogelijke leefomstandigheden voor de inwoners van de

2.
gemeente Heemstede.
óe vereniging tracht haar doel te bereiken langs wettige
rreg en wel door:
a. -de inwoners van de gemeente regelnatig haar opvattingen

onder de aandacht te brengen;
b. het stellen van kandidaten voor het lidnaatschap van de

gemeenteraad en het naar vermogen bevorderen van de
verkiezing van de gestelde kandidaten;

c. het vastlàggen van haar concrete doeleinden in een
verk ie z Lngsprogranma ;

d,. het houden van ledenvergaderingeni
ê. alle andere ïr,rettige niddelên, die

bevorderlijk kunnen zíjn.
DI'I'R
Àrtikel 3
f. oe vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar valt samen rnet het kalenderjaar
LIDMAATSCHAP 'F'-----Artikel 4
1. Men kan als lid worden toegelaten nadat nen schriftelijk

een verzoek dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend.
Het bestuur beslist over de toelating. ------
Bij niet toelating door het bestuur kan de algenene
veigadering alsnog tot toelating besluiten.

2. Het lidnaaÉschap is persoonlijk en mitsdien niet
overdraagbaar noch vatbaar voor verkrijging door
erfoPvolging. --d-----

3. Iedei lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag
jaarlijks door de algemene vergadering tijdens de
jaarvergadering wordt vastgesteld.

BEEINDTGING LIDMAATSCHAP
Artikel 5
1. Het Lidnaatschap eindigt: ------

aan hgt dogl --------r--



ê. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de verenigingi
d. door ontzetting.
ad b. opzegging van het lidmaatschap door het lid kan
sLechts geschieden tegen het einde van een vereniglngsjaar.
zíj geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke
voor de eerste december in het bezit van de secretaris moet
zijn. Indien een opzegging niet tijclig heeft plaats gehad,
loopt het lidmaatschap door tot, het einde van het
eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders
besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan
worden het lidnaatschap te laten voortduren.
ad c. opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging
kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar
geschieden door het bestuur met inachtneming van een
opzeggingsternijn van ten minste vier weken, wanneer het
Iid, na daartoe bij herhating schriftelijk te zijn
aangenaand, op de eerste december niet ten volle aan zijn
geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft
voldaan alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voLdoen
aan de vereisten welke te enigertijd door de statuten voor
het lidmaatschap gesteld mochten worden. De oPzegging door
het bestuur kan oruriddelijke beeindiging van het
lidrnaatschap ten gevolge hebben, wanneer redelijkerwijs van
de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap
voort te laten duren. De opzegging geschiedt steeds
schriftelijk met opgave van reden (en) .
Het bepaalde in de laatste zin van de volgende alinea
inzake-beroep op de aLgemene vergadering is op de opzegging
met onmiddelijke ingang van toepassing.
ad d. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden
uitgesproken $tanneer een lid in strijd met de statuten,
reglernenten of besluiten van de vereniging handeLt of d.e

vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
De ontáetting geschiedt door het bestuur, dat het betroklcen
Iid ten spoedigste van het, besluit' net opgave van
reden(en)- in kénnis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen
een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te
gaan bij de algemene vergadering
éedurenáe de bároepstermijn en hangende het beroep is het
lid gleschorst.

2. Wanneer het lidrnaatschaP in de looP van gen ---'ir--------'r----
verenigingsjaar, ongeacht de reden
blijft, desniettemin de jaarlijkse
door het lid verschuldigd, tenzíJ

of oorzaakt eindigt, --r--
bijdrage voor het geheel --
het, bestuur anders --------

besluit.
SCHORSING LID
Artikel 6
1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode

van ten hoogste twee maanden, in geval het lid bij
herhaling in strijd handelt rnet zijn
tidmaatsóhapsverplichtingen of door handelingen of
gedragingen het Éelang van de vereniging in ernstige mate
heeft geschaad.

2. Gedurende de periode
aan het lidrnaatschap

dat een lid geschorst
verbonden rechten niet

is, kunnen de ----
Wgfden ----------.
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uitgeoefend.

2.

GETJDI.TIDDETJEN
Ártifet z
De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de contributies van
de leden, sponsorgelden, donaties, eventuele verkriJgingen
ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en uit
eventuele andere toevallige baten.
Erfstellingen kunnen niet anders dan onder. het voorrecht van
boedelbeschrijving worden aanvaard.
BESTT'T'R
Artikel 8
1.Hetbestuurbestaatuiteenonevenaanta1vantenminste

3.

drie en ten hoogste negen personen. Het aantal bestuurders
wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
De bestuursleden worden door de algenene vergadering uit de
leden van de vereniging benoemd. Het bestuur wlJst uit ziJn
nridden een secretaris en een penningrneester aan. De
voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene
vergadering benoemd.
De algenene vergadering kan een bestuurslid schorsen of
ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een
bes}uitdaartoeiseenmeerderheidvereistvantennl.nste
twee/derde der geldig uitgebrachte stennen, in een
vergadering waarin tenminste twee/derde der leden aanwezig
is of vertegenwoordigd is
De bestuurders zíjn bevoegd te allen tijde zeLf hun ontslag
te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt net een
opzeggingsternijn van tenminste drie maanden. ------
Jáarlijks treedt tenminste eên bestuurslid af volgens een
door hát bestuur op te maken rooster. De aftredende is
terstond herkiesbaar. ------

BESTI'T'RSMACHT
Artikel 9
Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen'
VerVfeenden, beZWaren, hqren of verhuren 1ran onr6erende
goederen, voor het sLuiten van overeenkomsten waarbij de
vereniging zich als borg of hoofdelijk nedeschuldenaar
verbinát, -zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt, --:-----
behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering.
VERTEGEM{OORDIGING
Artikel 10
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

Ze houdt toezicht op de naleving van de statuten en het
huishoudelijk reglement. Àlte bestuurders gezanenlijkr-
alsnede de voorzitter of vice-voorzitter tezamen met de
penningrmeester of secretaris zijn bevoegd de vereniging in
en buiten rechte te vertegenwoordigen

2. Het bestuur alsmede de voórzitter casu guo vice-voorzitter,
de penningrnreester casu quo secretaris kunnen zich terzake
van hun vértegenwoordigingsbevoegdheid als in lid 1 bedoeld
door een schriftelijk gevolmachtigde doen
vertegenwoordigen.

ALGEI,TENE VERGADERÏNG
Artikel 11
í. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een

jaarvergaderinggehouden.Hetbestuurbrengtindeze

4.

5.
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vergadering zíjn jaarverslag uit en doet onder overlegging
van de benodigde bescheiden, rekening ên verantwoording van
zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
De algemene vergaderingen worden biJeengeroepen door het
bestuur, net inachtnening van een termijn van veertien
dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle Leden
te zenden schrifteJ.ijke mededeling dan sel door een
advertentie in een plaatselijk dag- of weekblad.
Behalve de in Lid 1 van dit artikel bedoelde
jaarvergadering zulLen algemene vergaderingen worden
gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht,
alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk net opgave van de te
behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenninste een
zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van
een/tiénde gedeelte der st,emmen in de algemene vergadering,
indien daarin aIIe leden tegenwoordig of vertegenwoordigd
zijn.
Na ontvangst van een verzoek als bedoeld in lid g van dlt
artikel is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een
algenene vergadering op een termijn van niet langer dan
viér weken. Índien aan het verzoek tot bijeenroeping bl.nnen
veertien dagen nadat dit, door het bestuur werd ontvangen,
geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot
áie fiieenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het
bestuui de algemene vergaderingen bijeenroept.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 12
1. óeze statuten kunnen worden gewijzigd tijdens een algenene

vergadering met een neerderheid van tenminste twee/derde- ----
der-geldig-uitgebrachte stemrnen, in een vergradering waalin_--
tenmÍnste-twee/derde der leden aanwezig of vertegenwoordigd
is.
Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig of
vertegenwoordigd is, kan tot statutenwijziging besloten
worden tijdens-een opnieuw uit te schrijveT vergadering, te
houden niát eerder dan veertien dagen en niet later dan
dertig dagen na de eerste vergadering met twee/derde der
uitgeËrachte sternnen en ongeacht het aantal aanwezige
Ieden.

2. Voorstellen tot wijziging moeten aan de leden volledig
beschreven, minstens zeven dagen voor de daarvoor uit te
schrijven vergadering worden bekendgenaakt

3. Het iá lid 2 van dit artikel bepaalde is niet van
toepassing indien ter algemene vergadering allg leden
aanilezig óf vertegenwoordigd zí1n en het besluit tot
statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

4. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat
daarvan een notariëIe akte is opgemaakt

5. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de
gewijzigde statuten neder te leggen ten ]cantore van de
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Haarlem-

ONTBINDING
ArtikeL 13
1. Behoudens het bepaalde in boek 2 van het Burgertijk I{etboek

wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van
de algemene ledènvergadering, genomen met tenminste
twee/áerde van het aánt,af góiaÍg uitgebrachte stenmen in

4.
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een vergadering waarin tenrninste twee/derde van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is
Bij gebreke van dit aantal kan ongeacht het aantal ter
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot
ontbinding worden besloten op een volgende niet eerder dan
veertien dagen en uiterlijk dertig dagen na de eerste te
houden vergadering uret êen meêrderheid van twee/derde van
het aantal uitgebrachte stemmêIl .

2. Bij de oproeping tot de in I
vergaderingen, moet trorden m
zal $torden voorgesteld de ve
termijn voor oproeping tot z
tenminste zeven dagen bedrag

door de algemene vergadering
als het meest met het doel d
Na de ontbinding blijft de v
zover dit tot vereffening va
Gedurende de vereffening bli
statuten en het huishoudelij
van kracht. In stukken en aa
vereniging uitgaan, moeten a
de woorden rrin liquidatieff .

id 1 van dit artilcel bedoelde ---
edegedeeld dat ter vergadering --
reniging te ontbinden. De -------
odanige vergadering moet --------
en.

te bepalen zodanige doeleinden -
er vereniging overeenstenmen. ---
ereniging voortbestaan voor -----
n haar vermogen nodig is. -------
jven de bepalingen van de -------
k regtlement voorzover mogelijk --
nkondigingen die van de ---------
an haar naam worden toegevoegd --

VEREFFENTNG
Àrtikel 14
1. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen

vereffenaars zijn aange!'rezen, geschiedt de vereffening door
het bestuur. ------

2. Een eventueel batig saldo za1 worden aangewend voor een

3.

HUISHOT'DEIJIJK REGLEMENT
Artikel 15 --------
1. De aLgemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement

2.
nadere regels geven. ------
Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen
bevatten die afwijken van' of in strijd zijn met de
bepalingen van de wet of de statuten, tenzij afwiJking door
de wet op de statuten wordt toegestaan.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 16
In alle gevallen waarin de statuten en het huishoudel-ijk
reglement niet voorzien bestist het bestuur.
De comparanten verklaarden dat als eerste bestuurders optreden: -

als voorzitter: de conparant sub 2 voornoemdt ------
als penningrmeester: de heer pieter eiJsbert Euis
directeur, wonende te 2105 MC Heemstede, Hereryíeg 398,
geboren te Haarlenmermêer op negen en twintig nei
negentientronderd zes en twintig, gehuwdi ---'---:------
als secretaris: de heer Bernardus ilohalnêg Gerardus
Sandere, beroepsmilitair adjudant, wonende te 21O1 Tl{
Heemstede, Zeelandlaan 8, geboren te ApeJ-doorn op acht
februari negentienhonderd drie en veertig, gehuwd;
aLs vice-voorzitter: de comparante sqb 1 voornoemdi ------'--
als bestuurslid: de heer iracobus casper ltarLa g$n,
ondernemer, wonende te 21O3 AP Hêemstede, Valkenburgerlaan
42, geboren te sijbekarspel op zeventien nei
negentienhonderd zes en dertig, gehuwdi ------

::-:::ti::::::-1i:-::i:-:::::ï:-::I::1-:----------::-ïÀARvNr-**-:
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in ninuut is verleden te Heemstede op de datun, in het hoofd
dezer akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud
comparanten hebben dezen eenparig
deze akte te hebben kennisgenomen

van deze aktg aan de ----------
verklaard van de introud van ---
en op volledige voorlezing --'--

te stellen.
akte na beperkte voorl.ezing door de
notaris, ondertekend.

daarvan geen prijs
Vervolgens is deze
comparanten en nij,
Volgt ondertekening.

afschri ft :


