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doss. 20184890
versie 9 november 2018

STATUTENWIJZIGING
GOLFCLUB OCKENBURGH

Heden, zeventien april tweeduizend negentien, verschijnen voor mij, mr. Sawitrie
Kanhai, notaris te Westiand:
1. mevrouw Cora Meyers, wonende te 2582 ES ‘s-Gravenhage, Willem de

Zwijgerlaan 76A, geboren te ‘s-Gravenhage op veertien juli negentienhonderd
vijf en vijftig, paspoort: NS545J0P7, ongehuwd en niet-geregistreerd partner;
en

2. de heer Franciscus Jacobus Parker Verboom, wonende te 2566 JG ‘s
Gravenhage, Winterkoninglaan 2, geboren te ‘s-Gravenhage op negentien
augustus negentienhonderd negen en veertig, paspoort: NNR2SP8O5,
gehuwd,

te dezen handelend als bestuurders van - en als zodanig rechtsgeldig
vertegenwoordigend - de statutair te s-Gravenhage en feitelijk te 2566 JG ‘s
Gravenhage, Winterkoninglaan 2 gevestigde vereniging: GOLFCLUB
OCKENBURGH, inschrijfnummer Kamer van Koophandel 40413636.
A. VERKLARING VOORAF
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaren:
- dat in de op zes en twintig november tweeduizend achttien gehouden

algemene ledenvergadering van de vereniging is besloten de statuten van
de vereniging te wijzigen, waarvan blijkt uit de notulen van die vergadering,
van welke notulen een exemplaar aan deze akte wordt gehecht;

- de vereniging is opgericht bi] akte van oprichting op acht februari
negentienhonderd zes en negentig verleden voor mr. E.A. Mulder, destijds
notaris te ‘s-Gravenhage;

- de statuten van de vereniging zijn algeheel gewijzigd bij akte van
statutenwijziging op zes augustus tweeduizend dertien verleden voor mr.
W.W. van ‘t Hoft, destijds notaris te ‘s-Gravenhage; en

- de statuten van de vereniging luiden niet anders dan zoals vastgesteld in
gemelde akte van statutenwijziging.

B. STATUTEN
Ter uitvoering van het besluit van gemelde ledenvergadering verklaren de
verschenen personen, handelend als gemeld, de statuten van de vereniging
algeheel te wijzigen en wel zodanig dat de bestaande artikelen komen te vervallen
en in plaats daarvan zullen komen te luiden als volgt:
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“Naam
Artikeli
De vereniging draagt de naam: Golfclub Ockenburgh.
Zetel
Artikel2
De vereniging heeft haar zetel te ‘s-Gravenhage.
Doel
Artikel 3
De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen van de golfsport in de ruimste
zin van het woord, waaronder begrepen het organiseren van wedstrijden en
andere evenementen, met inachtneming van de statuten en het Huishoudelijk
Reglement en rekening houdend met de voor de vereniging geldende regels
vastgesteld door de Nederlandse Golf Federatie.
Geldmiddelen
Artikel4
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a. contributies;
b. schenkingen, legaten en erf stellingen;
c. donaties;
d. alle andere baten en inkomsten.

2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.

Leden
ArNkel5
1. De vereniging kent gewone leden, buitengewone leden, ereleden en leden

van verdienste.
2. Gewone leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die:

a. hetzij in het bezit zijn van een of meer door de te ‘s-Gravenhage
gevestigde stichting: Stichting Golf Ockenburgh (hierna: de Stichting)
uitgegeven participaties en die een jaarlijks speelrecht op de door de
Stichting geëxploiteerde golfaccommodaties op en bij de golfbaan
Ockenburgh te Den Haag (een en ander hierna tezamen: de Golfbaan)
hebben verworven;

b. hetzij het gewoon lidmaatschap hebben verkregen op grond van en
voor de duur van een met de Stichting gesloten bedrijfslidmaatschap. --

Buitengewone leden zijn leden die wèl in het bezit zijn van een of meer door
de Stichting uitgegeven participatie(s), maar geen speelrecht op de
Golfbaan hebben. De rechten en verplichtingen van buitengewone leden
kunnen in een reglement worden vastgesteld.
Ereleden en leden van verdienste zijn natuurlijke personen die zich
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. Ereleden en
leden van verdienste worden op voorstel van het bestuur door de algemene
ledenvergadering benoemd.
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3. Uitsluitend gewone leden, ereleden en leden van verdienste zijn leden van
de vereniging in de zin van de wet.
Waar in deze statuten gesproken wordt van leden zijn daaronder zowel de
gewone leden als de buitengewone leden, de ereleden en de leden van
verdienste begrepen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.

4. Aanmelding voor het gewone en buitengewone lidmaatschap geschiedt
schriftelijk bij het bestuur. Het bestuur beslist binnen drie maanden na de
aanmelding over de toelating.
Bij afwijzing heeft de belanghebbende recht van beroep op de algemene
ledenvergadering, schriftelijk in te stellen binnen één maand nadat het
betreffende besluit - onder verwijzing naar zijn recht van beroep - te zijner
kennis is gebracht. In de eerstvolgende algemene ledenvergadering wordt
hieromtrent uitspraak gedaan.

5. Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk.
6. Het bestuur stelt aan de Stichting ter beschikking de gegevens uit het

ledenregister van de vereniging die de Stichting nodig heeft voor het doen
van door de statuten van de Stichting voorgeschreven kennisgevingen en
mededelingen aan de participanten van de Stichting.

Einde van het lidmaatschap en schorsinci
Arfikel6

Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging. Dit kan geschieden wanneer een lid

heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap bij
de statuten gesteld, wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de
vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid
in strijd met de statuten, de reglementen of de besluiten van de
vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging door een lid dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van
een verenigingsjaar met een opzeggingstermijn van één maand. Een lid kan
echter zijn lidmaatschap onmiddellijk beëindigen indien redelijkerwijs niet
van hem gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Opzegging met onmiddellijke ingang naar aanleiding van wijziging van
geldelijke rechten en verplichtingen van de leden is niet mogelijk.

3. Opzegging door de vereniging, alsook ontzetting, geschiedt door het
bestuur, dat een lid ten spoedigste met opgave van redenen schriftelijk in
kennis stelt van het betreffende besluit onder vermelding van de datum
waartegen is opgezegd of ontzet. Het lid heeft gedurende één maand na de
ontvangst van de kennisgeving recht van beroep op de door de algemene
ledenvergadering uit de leden te benoemen commissie van beroep.



blad -4-

De commissie van beroep bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf
leden van de vereniging, die benoemd worden voor een periode van drie
jaar en die uit hun midden een voorzitter kiezen. Een bestuurslid kan geen
deel uitmaken van de commissie van beroep. De taken en werkwijze van de
commissie van beroep worden geregeld in het huishoudelijk reglement.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst,
met dien verstande dat het geschorste lid het recht heeft zich in de
vergadering van de commissie van beroep waarin zijn beroep wordt
behandeld, te verantwoorden.

4. Het bestuur is bevoegd een lid te allen tijde te schorsen, indien gronden tot
opzegging of ontzetting aanwezig zijn. Een schorsing die niet binnen drie
maanden gevolgd wordt door een besluit tot opzegging of ontzetting eindigt
door het verloop van die termijn.

Contributie
Arfikell
De leden zijn verplicht jaarlks een door de algemene ledenvergadering vast te
stellen contributie te betalen. Voorts is de algemene ledenvergadering bevoegd
een entreegeld vast te stellen.
De algemene ledenvergadering kan voor bepaalde categorieën leden een ander
tarief vaststellen.
Ereleden en leden van verdienste betalen geen contributie.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar aanvangt of
eindigt, is desniettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd.----
Donateurs
ArUket8
Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die door het verlenen van
een financiële bijdrage waarvan de minimum omvang wordt vastgesteld door de
algemene ledenvergadering, het doel en de activiteiten van de vereniging
ondersteunen. De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen in een
reglement worden vastgesteld.
Bestuur
Artikel9
1. De vereniging heeft een bestuur, bestaande uit vijf bestuursleden of zoveel

meer als de algemene ledenvergadering zal benoemen.
2. Het bestuur behartigt de belangen van de leden tegenover het bestuur van

de Stichting en tegenover andere partijen.
3. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering uit de leden

van de vereniging benoemd. Slechts natuurlijke personen kunnen
bestuurslid zijn. Bestuursleden kunnen niet tevens bestuurder zijn van de
Stichting.

4. Voor de benoeming van bestuursleden kunnen door het bestuur of vijf leden
niet-bindende voordrachten voor kandidaten worden gedaan.
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5. De benoeming van een bestuurslid geschiedt voor drie jaar. Een aftredend
bestuurslid is tweemaal terstond herbenoembaar.

6. De algemene ledenvergadering kiest een van de bestuursleden tot voorzitter
van het bestuur. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een
penningmeester. Twee of drie van de hiervoor in dit lid 6 genoemde
functies kunnen niet in een persoon worden verenigd, behoudens in geval
van plaatsvervanging; het bestuur voorziet voor de gevallen van afwezigheid
in de plaatsvervanging door de aanwijzing van een andere bestuurder als
plaatsvervanger. De plaatsvervanging eindigt uiterlijk per het tijdstip van
sluiting van de algemene ledenvergadering die volgt op het moment waarop
de plaatsvervanging is aangevangen.
Voorts kan het bestuur andere dan hiervoor in dit lid genoemde functies of
taken toekennen aan een of meer bestuurders.

Bestuursvergaderingen
Artikel 10
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht, doch ten

minste zes maal per jaar.
2. Voorts is de voorzitter op schriftelijk verzoek - onder opgave van de te

behandelen punten - van ten minste twee bestuursleden verplicht tot het
bijeenroepen van een bestuursvergadering op een termijn van niet langer
dan veertien dagen. Indien aan het verzoek niet wordt voldaan, kunnen de
verzoekers zelf tot schriftelijke bijeenroeping danwel bijeenroeping door
middel van een elektronisch communicatiemiddel overgaan op de wijze
waarop het bestuur de vergadering bijeenroept, op welke vergadering
alsdan over bedoelde punten rechtsgeldige besluiten kunnen worden
genomen.

3. Indien in een bestuursvergadering alle bestuursleden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen
over alle aan de orde komende onderwerpen.

4. Van een vergadering worden door de secretaris of een ander daartoe door
de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen gehouden,
die in dezelfde vergadering dan wel in een volgende vergadering worden
vastgesteld.

Besluitvorming van het bestuur
Artikelil
1. Rechtsgeldige besluiten kunnen, voor zover in deze statuten niet anders is

bepaald, slechts door het bestuur worden genomen met volstrekte
meerderheid van stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft
van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd
is. Onder volstrekte meerderheid wordt volstaan: meer dan de helft van het
aantal geldig uitgebrachte stemmen.

2. Is in een bestuursvergadering het voorgeschreven aantal bestuursleden niet
aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan in een volgende vergadering, welke
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tussen twee en zes weken na de eerste vergadering wordt gehouden,
hierover een besluit worden genomen met ten minste twee/derde van de
geldig uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bestuursleden.

3. Ieder bestuurslid heeft één stem.
4. Een bestuurslid kan zich door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd

medebestuurslid laten vertegenwoordigen. Een gevolmachtigd bestuurslid
kan maximaal twee stemmen uitbrengen.

5. Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd,
tenzij de voorzitter van de vergadering anders beslist. Blanco en niet juist
uitgebrachte stemmen tellen niet mee. Bij staking van stemmen over
personen wordt een tweede keer gestemd. Staken de stemmen wederom,
dan beslist het lot.

6. Voorts kunnen buiten vergadering rechtsgeldige besluiten worden genomen,
mits schriftelijk of door middel van een elektronisch communicatiemiddel en
met eenparigheid van stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden.

7. Naar het oordeel van het bestuur belangrijke bestuursbesluiten zullen zo
spoedig mogelijk aan de leden ter kennis worden gebracht.

Einde bestuurslidmaatschap, schorsing
Artikel 12
1. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering wor

den geschorst of ontslagen. Het bestuur kan om dringende redenen een
bestuurslid schorsen in afwachting van het besluit van de eerstvolgende al
gemene ledenvergadering, mits alle andere in functie zijnde bestuursleden
zich uitspreken ten gunste van het voorstel daartoe.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit
tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.

2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door schriftelijk bedanken door het bestuurslid;
c. door periodiek aftreden;
d. doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt dan wel indien hij op

enigerlei wijze het vrije beheer over zijn gehele vermogen verliest.
Bestuursbevoegdheid

:Arjikell3
1. Het bestuur is bevoegd tot het nemen van alle besluiten en het verrichten

van alle rechtshandelingen, waaronder het besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van register
goederen. Het bestuur is evenwel slechts met goedkeuring van de algeme
ne ledenvergadering bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeen
komsten 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 ander verbindt.
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2. Het bestuur is bevoegd tot benoeming, schorsing en ontslag van de leden
van de Raad van Toezicht van de Stichting; het besluit tot benoeming van
een lid van die Raad van Toezicht behoeft de goedkeuring van de algemene
ledenvergadering.

3. Indien het bestuur niet voltallig is, behoudt het zijn bevoegdheden,
onverminderd zijn verplichting om zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te
doen voorzien.

Vertegenwoordiging
Artikel 14
1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door haar bestuur. De

vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk
handelende bestuurders.

2. Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan een be
stuurslid, alsook aan een of meer derden, om de vereniging binnen de
grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Algemene ledenvergadering
Artikel 15
1. Het bestuur roept de algemene ledenvergadering bijeen, wanneer het dit

wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten
verplicht is, doch minstens eenmaal per jaar.

2. Voorts is het bestuur, op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig
aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van het een/tiende gedeelte
van de stemmen in een algemene ledenvergadering dan wel van ten minste
vijftien stemgerechtigde leden, verplicht tot het bijeenroepen van een
algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken
na indiening van het verzoek. Indien niet binnen veertien dagen aan het
verzoek gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping
overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene ledenvergadering
bijeenroept, of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de
vereniging gevestigd is, veelgelezen dagblad.

3. Onverminderd het bepaalde in artikel 21 lid 2, worden de leden ten minste
veertien dagen van tevoren schriftelijk, onder opgave van de agenda, ter
vergadering opgeroepen, waarbij de dag van oproeping en die van de
vergadering niet worden meegerekend

4. In de algemene ledenvergadering, bedoeld in artikel 19 lid 2, komen mede
aandeorde:
a. de voorziening in vacatures in het bestuur en in de Raad van Toezicht

van deStichting;
b. de benoeming van de in artikel 19 lid 3 genoemde commissie;
c. het verslag van de leden van de Raad van Toezicht van de Stichting;
d. de vaststelling van de jaarlijkse contributie, de minimale

donateursbijdrage en eventueel het entreegeld;
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e. de begroting. -

Arhkell6
1. Alle niet geschorste gewone leden, ereleden en leden van verdienste

hebben toegang tot de algemene ledenvergadering en hebben daarin ieder
éénstem.

2. Een stemgerechtigd lid kan zich door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd
ander stemgerechtigd lid in de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen.
Een stemgerechtigd lid kan slechts als gevolmachtigde voor twee andere
stemgerechtigde leden in de algemene ledenvergadering optreden.

ArNkeIl7
Van een algemene ledenvergadering worden door de secretaris of een andere
door de voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen persoon notulen
gehouden, die in dezelfde vergadering dan wel in de volgende algemene
ledenvergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan worden ondertekend
door de voorzitter en de secretaris van de vergadering waarin de vaststelling
plaatsvond.
Artikel 18
De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het
bestuur of zijn plaatsvervanger. Bij beider afwezigheid treedt een van de andere
bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op
deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf
daarin.
Jaarverslag
Artikell9
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 brengt in een algemene ledenvergadering, te houden binnen
zes maanden na afloop van een verenigingsjaar, behoudens verlenging van
deze termijn door de algemene ledenvergadering, een jaarverslag uit over
de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de
balans en een staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring
aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de
bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan
wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van
de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte
vorderen dat zH deze verplichtingen nakomen.

3. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden van de
vereniging een kascommissie van ten minste twee natuurlijke personen, die
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geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Elk jaar treedt één lid van de
kascommissie af zonder herbenoembaar te zijn. De maximale zittingsduur is
drie jaar. De kascommissie onderzoekt de stukken als bedoeld in lid 2 van
dit artikel, en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar
bevindingen uit.

4. Goedkeuring van de in lid 2 van dit artikel bedoelde stukken door de
algemene ledenvergadering strekt tot decharge van het bestuur voor de uit
die stukken blijkende handelingen.

5. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 ten
minste zeven jaar te bewaren.

Besluitvorming
Artikel2O
1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten

van de organen van de vereniging genomen met volstrekte meerderheid van
de geldig uitgebrachte stemmen. Onder volstrekte meerderheid wordt
verstaan: meer dan de helft van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid
heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats tussen de twee
personen die het hoogste aantal stemmen hebben behaald.

2. Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd,
tenzij de vergadering op voorstel van de voorzitter ervan anders beslist.
Blanco en niet juist uitgebrachte stemmen tellen niet mee. Bij staking van
stemmen over personen wordt een tweede keer gestemd. Staken de
stemmen wederom dan beslist het lot.

Wijziging van de statuten en ontbinding van de vereniging
Artikel2l
1. Besluiten tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vereniging

kunnen slechts worden genomen in een algemene ledenvergadering met
ton minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

2. De oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging of ontbinding van de vereniging moet op een
termijn van ten minste vier weken worden gedaan. Degenen die de
oproeping hebben gedaan, moeten het betreffende voorstel ten minste vier
weken v66r de vergadering hetzij schriftelijk aan de leden ter kennis
brengen, hetzij een afschrift van dat voorstel, waarin de 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. Op de agenda van de algemene ledenvergadering dient het voorstel tot
statutenwijziging of tot ontbinding van de vereniging te worden vermeld,
alsmede, indien van toepassing, de plaats waar het voorstel voor de leden
ter inzage ligt.
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4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële
akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid
dan wel een door de algemene ledenvergadering gemachtigde persoon
bevoegd, onder overlegging van een uittreksel uit de notulen van de
vergadering waaruit van zulke machtiging blijkt.

Vereffening
Artikel 22
1. Bij ontbinding van de vereniging is het bestuur belast met de vereffening.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel
mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging
uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie.

2. Een eventueel batig saldo zal toevallen aan de leden, tenzij bij het besluit tot
ontbinding aan dit saldo een andere bestemming wordt gegeven.

Verenigingsiaar
Arfikel23
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Reglementen
Artikel 24
1. De algemene ledenvergadering is bevoegd - op voorstel van het bestuur -

tot vaststelling of wijziging van reglementen, die geen bepalingen mogen
bevatten die in strijd zijn met deze statuten of de wet.

2. Besluiten tot het vaststellen of wijzigen van een reglement kunnen slechts
worden genomen met een volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen.

Inschrijving in het handelsregister
Arkel25
1. Het bestuur is verplicht de vereniging te doen inschrijven in het

handelsregister van de Kamer van Koophandel.
2. Het bestuur zorgt er voor dat in bedoeld register steeds worden

ingeschreven de naam, de voornamen en de woonplaats van de
bestuursleden en van andere personen, die de vereniging kunnen
vertegenwoordigen.

Slotbepaling
Artikel 26
Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door
de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.”
C. SLOTBEPALING
Waarvan akte is verleden te Westland, op de datum in het hoofd van deze akte
gemeld.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.
De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen personen opgegeven en
toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van
de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben
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ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de
inhoud in te stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door
de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.

(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT




