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iied*n, t'rrintig rept+:r:rber nege:rcienhoed*r-dvi jËer:negen=ig
i 70-O9-1FF5 i, verscheen vaclr oi j, rnÈËsiër Jac+= Daverscilot, uonende Le AEsÈnÍ uotaris Ler staadplaats àsËÉnr -de heer LanherL 0tto ?Iiekema llegiEimstier ri jbe'ri js
Durnmer 00464{0??5} r oïdernenerl '+onende tÈ Amnr)
(9446 FC). .Blïrrn r:utrrríer 4, geboren te Hrlrg
op tien nove;r"her negentienh,rnderdnegÉirÈïveer--i!f ( 10I I-19 49 ) er gehuvri, -----------ten deze ha:rdelende als uoorzitter van het ]:esLuur uar: rie
ie venra geuestig*e r.ereniqring 'HesÈÉrË RÉiter *esociatie
lÍederland'', kantoorhoudende LÉ Berkej, +n Rodenrils aar: de
Hoorders ingel rur,tmer i { 2651 Lft } en inges cirrnuen bi j de
Harner van 1(or:plandeL voor uoorrj Lirnhurg ondes nuïr:rïÉr v
1653 B1 Èn e I a zodan ig .leee vereniging orlcreenkon-r;ig het
bepaald+ in artikei 14 iid 2 hare; s*atuten lechtsgÉIciÍg
vÉrte g€n'*oordi ge:rde . --De cornpÈrant rrerkraarder dar rie elgernene rrergadering v.rn
genoende v*teniging o.il achte:rr'r;intig norrr*mher negenl,ienhonderdtweeërr:egent j-g { ? È-I 1-19 g? }
heef r
=echÈsgeldig
bÈs IÉ'-ën tc,t uri l eiging van de -c:E LuLÉil.
Ter uitvoer-i:rg
van dit besluit, rnede galee op het bepaalde in artikel 43
Iid 5 boek 2 r,.an net tsurge:li jk Her.hËËk, uerklea=de d.e
comparant, h.ierbij cie Ëtatui:err van genoernde vereniging t-e
i*ijziger: er: uarL te stellen e-rs uolgr: ------IiÀ[r.r_sr{_ rE:rlir
flrtlkeI t.
De r.ereniging draaEt de nÉëH ''HËstetrn nuiter À.ssociatie
Hsderland " err is gËu€stigd tÉ rr'Ëï1ö . Zíj zal ir dcze
stetuten verde= ge:ro*rnd '*o.rden "de ue-reniginq
.
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is o'':gerlcht op éërr noveml:er r:egentienronderd tachtig en '*ordt bij deze staLuten geecht te worcjen
vooïtgeEeL voor onirepa*Ide iijd.
De veraniginq

i1flí?
UUT!

I.tf

--_

I .,J*.
De vereniainq heeft ten doel: het beoefenen sf doen
i:eoeËenen van -rie uestern paardnspnrt in ve=eniEingsuÉrhand. Eij tiacht ciit doei te bereike:r doorï ------a. het geven uf ctc,en geva:1 va.n onderricht zoriel in
groeFEverbanci a1s individueel; --*
b.
het a*nbrengen en in stand houden vÉil de accoirrtocatie benociigd vöDï dp aeriviteicen onder a. i ---C.
het uertegen*-oordigen van dc 1eden en het behartigrr
van de belangen rJ&n de lecien j,n het. aLgenrs+n en - i:r
het bijzoncier
andero t:rgë.nisaties mèt eeazel.fde
of ËoÈrtgelijk "ij
doeli ---*--d.
het bevordererr +n d+en bevorderen rran d+ r+estern=uire

l

ter- en mensport in het algemeen;
het houden of doen houden uan r*eds=rijden err recïeËtierii'-ten; ----het tot =;and t:renqien lran ËE:r uilwis*elir:gspy(igranma
ten behoeve
van de leden; -------

e.

f,
g,

and.ere passende rnicidelen

LEDET'l

Artikel 4i.
De vereniging kenr 1eden, jeugdleder:, donat+urs
.rra

2.

i q.{on
ÉuË§!.

en

Her bestuur houdr eer rogi slsr rrraarin rle n,srnen en
ed.ress{:n v&n alie in lid i gen+enlJe personerl zijn
oFgenomer., ----Ar1- lkel 5 .
ï,cden ei j n natuur I i jke perssilen va.'1 acht Lien ]aër en
oucjer, die zich bij de uerenig:-nE hrabLren aaugeroeld Én a]s
zodanig zijn eoegelatÉrr. ---Arti.k*I 6.
.ieugrdl+den zi jn natuurli j ke DÉrËtrnen v;rn tuaef i ; aa= Ën
c,uder die Ce 1ÈÈfti jd van +uhttie* laar nog nict heïrben
bereiktr en di* z:ch hÍj deee vereniging hehben a+ngeinel*
en s1s zodanig Eill'r tflegÈl-aten
Donaeeurs zijn Eij r die zieh beleid veiklaard hebhen ds
vereniging jaari i jks f inancieel te ,steunen rnet eer door
Ï:et bestuur vast te stellerr rnininum bijdraEe
irrt ikel B .
Jer:gdIerlen en rionaieurs hehhen gÉén ;rndere rechten err
verplichÈ.ingen clan die, r'ÈIke hua bi j of krachtsns de
*qtatuten en huishoudelijk reglorn*nt zijn t-oegekeni en
opgelegd

Rr:ti.kel E-.
Ereleden zi jn u i j, die' CIp voorrtel rran het xestuur
de *lgenene vergadering als zodanig zi jn benoe:r:ci
À=tikei t0
tre vereiEten uqor het licíiaauscíap zijn: --*----

d.oor

"

"
Z,

1

3.
+.
5.

het +nderscnrijven van de doeLatellingea van de
verrl:rigi:"rq, ---het r+iilen naieven van de s.,etuten, huisno edeli j k
reglernent €n <ie bes Iuite:r vÈn cie oïEertën rri].n rle
uerÉn1g]-ngi **-hrt i:r ver:e:rigingruerhand heoef enen €n doen beoef enen uail cle uestern paardesporE in de ruimste zin r:.es
rrosrds; "-----uotrr Eover het betreft een nindcrjariur: de echrifte*
iijke toestrrrmT.ing van zi jn oÍ haai weÈt+r:-j jqe rr*rtege:rrur:ordig{ st )er; **-*
het betelr:n van de contribuLie
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{

---B1ad 3.

:LL-

ii€È bÈstuur hesliet omtreni de toeiating u*it de led.en a] s
becloerd in artike1 4. Bij niet -uoeia=ing ËDE lid kan Ge
olgemene uergade=ing alsnog toL eoelati:rg besruiten. ller.
hescuur '.'erschaft daertÈë de algeiLene vergaierlnq inliehtingËn rnet vernelding vàn de redenÉ,n rrgn niet toeJ-ating

als Iid.

AïL1:{cI 1.7.
Het lidrnaetschap eindigr, : ---*----1. À. door echritteli, jke opzegging door het I:d met
ingang van de d.atun lrsa.rtÈcÈn ""'prdt opgezegd; -3. door schrifrÈl.ijke opzegging door het beatuur
\ran de vereniging :r.er ingeng uan rJe dazur, rdaà.rEeql}n wordL op:qezegd/ lÈ'itnnEEr: ,-.------f,r
een l:d heeft opgot:ourien aan d.e vereie ten,
b.
C.
D.

t,

u

door cle s:fituten rjoor het l-idrnaatschap
Eeste1d, te voldoen;
redeLijkeruijË van de vereniginc r:iËL kan
w+rden geue:gd lret ii<Inroatacha5r te lacen

ïr+0rtdurÉl1i
doo= ou*=riiSden rr*n het, Iid;
do+r ontzetting op crond và.È handelen van hee
lid i n stri jd me'i d; Eratuteil, regiemÈiltÈn en
bee I u iï-er: uën de vereniging oi öF nnrecieli j ne
uijze l:enadeting ua:r de verenigrng-.
t1e-, bestuur beslist,bij
genotivËerci beslui-,,

gBn$rien raet tuee\derde rne*rderheid van :rEt
aantal ui f Eëhraflhte stenrnenr E:T',tïert dÈ t:pae{lging en onizetting,
na verhoor uan :ret betrsÈken lid, dan ïrE', zonder tlerhqclr. nadat d.. t I j,d
bel:oor Ii j k ,Dtgeroepen ter e it f ing n iet_ is versehenen;

B.

C.
D.
1Í

----*--

behoorii jke ouroeping geschierji d'ror rniddel van
sÈn eatr{é-.-*-kende b=ief riet berichL van onttrangsE, zoals in gebru ik bi j de posreri j er:, of
ÉÉ:t deu:'Hir,Ërd+reexpl+iË, rnet inachtnening van
ee*- terr.:-jn van tenninste ÉÉn r*eek. Eil Lf',rez ighei.d i{eg*n s vakaerie za! eÉr: naderé daturn
uorden bepaald;
hc*t t:eLrokken hes lnit van l:et l:estu,ui. w+=dt
aangetekend net beyicht van ontvanosl_ sen <ie
betrokkene ter kennis gebracht* -------:,ngeva1 yan opz-eggÍr:g en ontzegging bIijr,'en de
tinar:eiilJeë v+rpl:,chtingen
v+rplichtingen o'íeï ttÉr
het lopeníe
lopende jaar
iaar

bestaan;
irgerra I , urn opeegging en +ntzettir,g ir hereep
j ke recht.er, ieraaÈe vEn iet
op de hurgr:r1i
bee

Iuit,

uitgesloten. Het lid

haef

t recht

v6rr.
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BIÈd 4.

be=+ep op ÈÉrr ap+ciaal uoor dat cjoel in het
lerrerr gëioeperl cq:rnrni ss ie r./fl.rï drie iecien van de
vereniging, aangel,cëzën volgens eee alfabetische
1i j st , binnet: Één n+and na Ènt'.f,tng-Ft van h*f

F.

G.

beroepa

ning

H.

I

.

J.

K.

schrift;

iret- beroep cient .echr:ftelijk Ee worden ingesteld roet verrneiding van de bezwaren tegrtfl het
bet:okken besluit tran her bestuur en gerichi te
zijlr aan dr,, (:or,missie uan br+roepr binner: Éér-:
maand ilË de deg waaiop het bestuurshe+Iuit
rechtsgeld ig ter kennis- v&r1 het f :-d is gËbracht;
gedurende de be=+epstelrni,jn err de bohandeling
in bcroep is het lid - ale voöylopige rr-+orzicl

geschorst ir: de rritoefenlrg rr&r1 zijn

rÈchtËn;
de eonmissie var beroe;r Cier.t na

te gaan of hei
hesruur in redelijkheid tot dar bllsluit had
kunr:en k<lrnen en +f hee beeluit rechtr.a::g is
getrsmen. HÉt beËtUur steLr tiaartoe de hetreifende str:kken in handeï1 ven de csrflÍnissie;
de c,:mrniss ia ksir liet petroknen i 1d Í cl+sgewenst
:ïieÈ. Ïri j stand van ëen raad.grnan, horen en roeut
daertoe u o spoedig rnogeli j k op ciezel fde .**i i'ze
op a1s door het beËtu,ri r e-gesóh.i"ed. indien É,rt
lid EÉÉn gevolg ge*f L aar de oproepinq .*rordt
hee geael'rt eijn bero*p LÉ hnhb+n inqetïafke:rin Aat gev*I is dc opiegginq casu q'JÈ s:n-.z€tting var heE I;d"m*atÈchJp ingegoan -nret ingang
van de dag na af ioop van de bero*petern.. j:1; ---tle cÈmríis sie brenge b:nnen twe.e r.,1ard*r, ne
afloop van de appelterrnijn haar besluir op
voor:r,.cldo ,*i jze ter kennis var: de betrokkenc É:1
van he; heetuur. r.roormelde ternl lr: vfln trwee
ir,aanderi kan eenmaa'i uorderr verlengd mÉL ëÈr)zelÍde termijnl ----nade:'e f BgeIeg1 o:1:.tsent de werk.n*i j ae kunnen
'+orden geBLeld bi j huishouief i j-keurei
k ur=glement oi
ti j ,tp*ft reglernent, goerl te
oor:r de
aI gemene lecEn',,rerqadering

Àrti|ffi]. i3.
l.
À. i{et heetuur bes-.aËL uit ten m.inste driÉ: natuuren uiL rle Ieden en/of
Ij i; f ï. personën rioor
eugd ieo,en vË.n ie r.rÉrefliging op een a Igemene
vergaccri.ng te benoemen vÍfor eerl termi in uar.
_______*
ten hoc-cste CriE jarerr;
B, :enrinste de herft rJën het aantË1 L:es;uursicden
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moet meerdÈï iarig ei jn , .rÍinder jarÍgen "tiunnen
niet töt vsorzí=terr $ecr*i:aris oj p+nningmeeeter '+orden benoeÍfid; ---C, beËtuuïË lecen kunnen rr'ordrln gesctrorst en onE siaEen bi j hes luit uan qe algernene lrldenvetg+derÍng. :ndien de echors ing niet hi:rnen dri*
rnaanden ",-ordu gevolcd dsor ontalag, dan neernt
de schorsirg eÀn eiide ioor her cítet verloop
rJBn iier terrni jr, i ---*
tr. be==irur=leden kunnen zelf ontsiag neffien
2. A. Jaarli:ks Lreedt ÉÉn\derde gedeette r'f,n her
aanr.al lerien af volgens een dr:or het bestuur op
te maken rgostÉri de aftredende Ieden eijn
tersÍ:ond herkieshaar. h'anneer l:et totaal aantal
leden niet deelbaar is daor driei nëg het rooÉter van aftredea slleen de klernst lïrogelijhe
af'uri j king h ierrran inhouden . if Íe ter vervur I:_nE
lran Éen operrgÈvaIlen plaats trlsEÈnEijda usrdt
gekozen treed af op de tijd wëarop degenr= uiena
plaats hij inneernt Eeu HroËtÈn aitreden; -------B. de voorzitter .+o=dt doo= en uit de leden enr/sÍ
jeugrileden in functie gekou en. Iiet lid. cisr' Ce
gerfone meevdarreid vfln cie uitgehrach-.e nternr.en
op eich heef= verenigd, is gekozen en daanrrerle
benoernd. fteeÍe gÉÉn der kanciidatEn een Eewone
meerderireid der strerTlrnÉR É)F r ich r/ereni gd, dan
vinir, er eEn nieu,*e vri je stcrnnii::g btaats.
HeEf t rlan uedercrn geen dcr ranrÍid+ten Ëen geurËne neerderi:eid van Eterrmen sp zich v=r=i isd.
dan vindL {3ÉIt ni,r=uwe stenr:ning ulaats tussen de
tnÉ:e k.andirÀaterr die in da tweede vrije stÈlnrÍring
de rreeste steïrdnen oFr zich zagen uitgehracht.
inriier: in dit geva:. oÍ hij herstenrning LwÉ..!
k+ndidatel een -gelijii ..nf.. sïÉïuilÉn hebben
'rlerkregerr r cle,n t+ordt cooy 1oti,ng besI,, st
Aiti:tÉI t+.
1. ÏÍet pestuur kiest uit zi jn rnidden Ëen secretarie en
penning:neester en euentueeL een algeneen p',6aiËverua:lger, die aet rir vosr*itcer h*t, ceS.: I i. j Èe bescuur
voriï.eï1
2.
D5 vereniging i,rorcic in en buite recir:e vërteger:1r.ogr*
diqd door hei bestuur of door rle voorei;ter dan ,*el.
bij diens q:ncstenrenis, dour diens uraatsuervanqer. *
l,
Het ciageli,'rkt i:eatuu=, d.raagt zclrq yfior {ie u.itvoering trsfl c* besluiten vani
a. cie aigernene l+denvergadering; -**--b. iret bestuur.
4.
D* uitvoering van de voorrnerde besluiten kunnen aËn
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5,
6.

ÈÉn of neerdere beetur-rrelerien en\oÍ tunciionerisEen.
rleartoe aangeuezen, uorden onredragen. ---tïet bestuur be.loernt f ur:ctionarissen noilg uoor de
orgarrisalic cn bepaalt tre inhc,ud van lrun taah
Dë Ëtemningen geechieden bil gerà.Ene nieerderheid v&n
he-, aÉntEil uitgebrachte etemmen, t,enzi; irr cie Bt,atur-en andere is hepaal-d. r----

BISTUURSïAAK

Àrt i-{Ét1 l5.
1.
n
L.

3.

4.

:1

.

-

rJEïTEËENïípORnr.-G-Ih,'C

----

de statutË;l ie het
hestuur belest rnet het beeturen van §,e rrerenigiF_g. -Indien het aanL,81 bestuursleden beneden aiie- is
geeaa}d, b1i j ft het besruur i:evoegci. Her is r:chter

Beh+udens Ge beperkingen volgens

verpiicht ?.o spoedig nrogeli jh een algemene ve:-gadering t€ belegger:, riaarin de voo=zicn'ing i.n de open
plaets{Íin} a;rn de orde komc
Hët bestuur ie bevoegd r:nder ri j n rrerantwoordeli j kheid bepaalde ondrlrdeLen uan ri jn raak te qiàen
ui ivoeren dcrÈF c+mnissies, die door het hesEuur
$prde:l henoernd
HeE beetuur is, raits met Eoedkeuring uan ce alEemenr=
vergadering beuoegi LCIL l':et sluiten uËil ,:rrereànkomston tËt het verkrijgenÍ vËrureemden of bezuaren van
registergoederen, hrll: s Iuiten vË.n *vereenknmsten
Ír'àërhÍl dÈ vereniging zieh aIs borg of hoofdel:-jk
riledescnuidenaar uerËi:rdt, sich voer uÈn derde sreik
u+akt, af zich toÈ zek+rheidee-,eIting r/oör Eerl
schuid uèn ÈÈn defcie ve=bintit. Op het +nrbreken van
dete
goedkeuring kan door en ïegen derciel reroep
-vrorden geiaan
het- hestuur behoefr evenÍëëns de goedreurirg uan de
algenene trergaderin! rroer i:esluiten :ot; --*---II
onverrninderei net bepaalde onder II) her ilarrgean
van rachtshendelingen e:1 het uersichten v&n
inveateringen eea bedr*g of l+aar'ie uB.n .TWEE
DUIEEHTT GULÉEtr if .U.000,00) te kroven g*andei ___
IIsi Ïreï hurea, verhuren en op ande=e w" jza in gebruik en gËftÈt ur:rkrijgen en gÉtrer Lrfin oflrge.rer:de goederen; ------bl het aangaan vafl ouereenkomstEnn uaarhij aan de
vereniging eex bankkrediet wordt rrerLeenci; *---cl het tËr leen veretrekken r'&n ge iden, a', Èmede
het ter leen opnemen van gelden, uaagoncler i-ri*u
!s be_grep*n het gebruik lnaker: van een aan cie
r.€rënlg:-ng verleenrj }:ankkrediet; --d) het aangaan van d,edingen; *----e) het Èptreden in rechte, r.a*ronder begrepen het
voerefl uan arbitrale .orocedures n dnc[ r,àr uit-
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u+nderíilg \ran h.et flErflen van conseruatoire rnaat*
reoelen en var het rrenren van die =ÉchtgrÍraatrsgalen , d ie ge€n uits rel ku:rnen L i jden i --------t) het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkornsten
Op het ontbreken vail deze goedkeuring kan door eI: tegen
--5

derde-n geen beroep ru'r:rcien geda+n

Artikel 16.
He-; beheer en he; beu+hikken o\rer het vernogen van de
-r*asniging a1s hedoeld in artikel 15 r*ordt &Er: h+t ei.nde
van eIk hoek jaar dqlrlr Eerr f inaacië1e conrnis E' €, r-ioor eil
u i r'- de leden buiten het bestuur benoa:r.ci r {Écorrtr*Ieerd ,
r:erë f inanciëLe cornnrise ie brengt eIk .aar afrn de eerst-,
volgende algemene 'rergadering schriftelijs r,sppari u'lt. -I=ELDMIDDELE}I
Àr-t- i ket 1? .
1, De geldniddeien cier vereniging hescaan uiL: ÈGfitrj.but j.e rÍ&ï1 de leden Ën de jeugd lecen, autrsidieën,
gif te* o bi jdregen 't'an Efr leden Én j eugdtedr:n É:n
ertentuele verder+ :-nkoln+teri. ----2. Het boekjaar is ge:-iik aan het kalend*r jear
ÀLGETIÍENE ],EDEHVE3.GÀDERI}iGEH

ÀrLil]r§,L-H,."

----

1,

TerurinEte er*nnaaI per jaar zaL in de {:ÉrËtë he}ft
vàn het i:oekj*ar ÉEI een door net bestuur te bepalen
plaatr en datlrm eeil algemene vergad*ring rr'orden

Z,

De +proeping tot rie algemene vergadering geschícdr
schrif teli j t( mel- uermelilng vàn de ;rgerdap..rntel,
eveniueel he; finanr:ieel verslaq en eer verslag van
de Ëecret.ar r. s tenrainete rrier r*eken ïrëln te uóren.
Extra agerrdflFitnten kunnen, rrits binnen een week
schriftelij j{ bi j he: bestuur .18nt+ez. igr ïroËÉeil toegevoegd ee *-orden aI= eodar:ig flaverrneld. ----ï:1 rjs alcernen* vergaderirg hrengt h+i bestuur vErde taestanc van de vereniginc ëR dÉet
=iag uit oïer
rekenine
Ën vËrtr:ttrrr,Èording varr zi j n f inancieel
beleiri ais bedoeld in art il+eI 16 . Door de qoecikeu-

gehruden

J.

r i r:g

van du rekening en rrerBnt-*-oording uordt her
bestuur gedechargeerd rroor het gr:voerde bele:-d
4.
DÈ lcd*nrrergadering steLt jaariijks de hoogte van de
c+ntributie vast. Ile: bes E uur doet <ias::toe een
voörstÉil. ttrËor de lref fitrg van de csntributie kunnen
de ledel in categorietin r*rord*n ingedee Id. we Ike
I'erschiliende bedr*gen aen cor:.tributie verschuldigd
zi jn
Àrtikel 19
1. Op schri f E€l-ilk vercoelt van ëën\tiende d'rrsI der
^
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Etemgerechtigde leden, met duideliike oinschri juing
vf,n de redenen, ingeciiend bij het bsstuuy. is hec
hestuur verplichE binnen veertien deeen een alEemene
v*rgadering uit te echr:-jr.'en oF een terrniln van niet
Ianger den Ees weken
')
Indien door reL bos Luur ila:r }:et verzoek binnen
veertien negen geen gevolg uorcÍt gÉgeven, kunnÈn
verzoekers zelf tot dis bijeenrcrening de= algemene
Iedenvergadering avergtsÈtr: op de tloclr h,et bÉsLuuï
te=zake bepaelde ui j =e. ,*,aarbi j het hestLtur het
ledenbeataad ter heschikking rnaer EteIie:l.
l.
Ter vergadering icunnen clechts geldige besluiten
wo=den rf,er}ornen orrer dire agenriapunte:I ,*rÉflruoor de
verg,aderi ng ie bi jeengerÈepen. D* scern:ning gesc:ried.r
op de r+rijze zoals in deze stË.tuEÉï bepaaid. Een
stenrgeracl:tigd lid mag vfior ten hoogste t-.,iee andere
]eden stemrnen nrits hi j oveï een schrif Eeli j k+: voImschL beschikL
s TEïrÍIÍr IIËEti - ----Àrtikel 2S.
Over a lIe voorstel l-en wordt m€t rneard*:rheid vsn het
aÀnLer uitgebrechte ÈtHrírrr,eÍr heslist, over zaken lrordt
rnon<IeI ing gestend, tenz i 3 eEn of rneeriere der aanwea j,ge
leden schri fterijke sÈerrur.ing lrerlafig(t) ien ) . over pergoflÉn wordt schrif te: i jk gestend. Eranco sterruren oÍ or:iu. ue ).i j ke sl:ernrnen r,rorden nie= gerekend aIs u j,tg+brecht*
s':ËïÍï'ïÉn
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Àrtikel 21.
i.
Onverninderd het bepaalcie in arE ikë i I i van cte
statuten er het b*paalde iy1 het weclstrijdreglemenr
is ht:t bestuur bevoegn leden, die: ---*--a. handelen :n stri jd rnee de Ëtetuten t:f :ret huishoude1Í jk regl*rrer'.t ; ----b. zich ten opzichte \ran het besiuur en\of Ieden
+f op andere wijze rnisdrageni -----te berisFeni
I.
Z. een maatregel Ëp tÉ leggen tqt her=tel van
Ce rnisclraging; -----te echorsen in de uitaefe:rinq van de reci:ten, velbonden aan het lidrnaatechap voor
ËLIn ':enni j;t vËn ten hoogste zes nasncien
r,rëar?fln ËËn gedrelte rotrrrdfiflr'deI i;k kan,
r*.orden apqel egd met een Froef ti jd I'sn
neximaai ttree jaren; -----4,
een combinatie van deee sLrstfen gF tre
ieEgen
1
fngeval een lid zicl: bÍnnen twee j aren r*eierom aan
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1.

eÉ$ strafbear fe.i.* echuld',g naaktr kan de etrei, als
bedoeid onde= .1., '.{oiden u*rdubheld.
Terzake vËíl de in i:et eerste iid genoernde straf fen
en rnaatregoLen is q+en k:eroep toegelaLenr !r,eï uiteonderinq ,ran de sub h. onrt+r f bedoetde schorsinE.
In.de: gëïal. kan r:lefl in geroep ga,1n op de *,i jze aÍs
hedoeld in ertikË1 13 sub F van iJe etatuten.
liet bestuur 1E uërpli.rh: aII+ Ieden hinr,en éÉn .*eek
:1a Ce st-rafbepaJ_ing uan elke strafbepaling op de
hoogte te stellen
------

Een bealuit tot uijziging usï deze Ëtratuten af Éën
besluit tot ofltbindinq vàn d+ vereniging l+an slechte
grenomëH r+orden , door een oFzÉï.L€I i j k r.,oer dit ,=oeI
belegde algemene ',rersader!ng, inctiJn twee\icrd+ van
ir*'i aa:rral u i t-gebra+hte stemmen ziclr .,roe:u: j ziginE o= ontb+ nrling hehben r,.erklaard , =tatutenEiÉ..- l:estu',-lr legt he-* v+urs=eI r:fit r*i j ziginq uan tre Íl:atutÉn u'ea=in . .de ui;eigi;rg w,:ofceii;È is ÉFgen+rnën
tenminste vij.f
dager voor rle r,ergarterir:E op ËÀn vÉöy
de ledel: rgeschikte praats ter iniaq*. vÀar:" het nenen
rran e+n besluit teï onLÏ:inding
'ren de verenicit:g i-+
bcrvendian :rodig, det tenrniàrte
rneerderÏ:eíe ner
sreil.gerechtigde leden vËrr.ÉgÉnr*oor:digd is . .t B dl t:
Iaatsce n i et he'i gerre I , qi*n- wor'=-- eàor Ë!Èr.; hinnen
ÉÉn ;r,aand te houde:r ergem'l.ne rergëc€ringr ongeacht
het aantal ue.r_--ÈgÉnr*oordigde eterngerechriErje Íecien,
op dr:ze I f rie .*'i j ze EesÈend
----*--?. Ha de ontbir:ding v&rl de vereniging w+rd*n eventueie
bez:-rtingen gelijkelijk vercler.-id crver rle recien a1s
bedoeld in artikcr E vsn cieze 5tètuten, ter:r i;, de
elgerner:e verg;:,Jerinq anders hcpaalt. ---Arl-i ke I e.1* *---*
al-le r,rerdere eirh.en x,Errden gereceld volge;ru ee:1 Goor gc
aigeirrene _"rergariering gqÉd tË keirren huiih+ucie rir.k reglenent, r.,'e1ke qÈln Ï:epalj,ngen nËg hËvaeLÉr:, eie ir, stiilA
rijn mct rteter statirl-en. -jlrrt-L ke.l 24 ,
De argernene vergad*rirrg is bev+egd.omt_reil: cle uitlegging
van ieae statuten te besr isse."r. i'ecer I id hee=t rccËt trF
t*n exeirrglaer van deze s..:ae.uten eil op de aanuul ) ingen
JÉ Ëonparfix: is mij, noLaris, bekend
I{ÀÀRïAh'eH?E in rninuut ''E ve=red*n te Àssen. oF de datura,
in he; hoofd deze= skté ver;n+]d
t'la zakcri;ke oFgave van de inhrruc van dezr-, okte aan cie
ÈfiríIlarant hecf t deee rrerki aa=d uan de inhoud u.?il seze
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frkïe te hebben kenni-sge:tËmen
daarvan gÈÉn Frrjr te atel.len, ï:_1ï__',_*i:3:::_:-"_._:'_:,_:n_
Uervoigens is deze akte rË neperkte vsosl"ezinE d.o+r de
c+rnFsrËr1E ÉrI ffiij, notarie, Óndertekeni
(tr. B. ; I L,

O.

Hiekeina

-

J . Dar,'erschat

.

LÏ:TEEGEVEH UOI]R ÀFSTHi{IFT.

