
2003181901/ A. van Grinsven

OPRICHTINGVERENIGING

Heden, twaalf september tweeduizend drie, verschenen voor mij, Mr OLAV -
JOANNES ANGELI NUS MARIE- JOSEPH DIERCKXSENS, notaris met als -
pleats van vestiging gemeente Loon op land, te dezen handelend als .

waamemer van Mr ANTONIUS LAMBERTUS GERRIT ROCHUS VAN

GRINSVEN, notatis met als pleats van vestiging gemeente Loon op Zand: -
1. de hear PIETERCORNELISVAN DERWINDT,student,wonendete -

Oudewater, Gou,dsestraatweg 30, 3421 GJ, geboren te Oudewater,

tweeentwintig augustus negentienhonderd drieentachtig, (paspoortnummer-

N94058695, afgegeven te Oudewater op twee september negentienhonderd

negenennegentig), ongehuwd en nimmer gehuwd geweest en niet

geregistreerd als partner in de zin van hat geregistreerd partnerschap of als-

zodanig geregistreerd geweest;

2. de hear PAOLO ANDRE HERDE, student, wonende te Tilburg, Calandhof -

137,5025 DK, geboren te Aruba, zes mei negentienhonderd eenentachtig,-

(paspoortnummer M21748858, afgegeven te Tilburg op zestien augustus -
tweeduizend een), ongehuwd en nimmer gehuwd geweest en niet

geregistreerd als partner in de zin van hat geregistreerd partnerschap of als -
zodanig geregistreerd geweest.

De comparantenverklaardenbij daze akte eenverenigingop te richtenen-
daarvoor de volgende statuten vast te stellen.

NAAM. ZETEL EN DUUR

Artikel1.

De vereniging draagt de naam: STUDIEVERENIGING AWAKE

INTERNATIONAL.

Artikel2.

Zij heeft hear zetel te Tilburg.

Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.

DOEL-
Mikel 3.

1. De vereniging heeft ten doel:

a. studentenbekendte makenmeten te betrekkenbij de navolgende-
theme's: mensenrechten, armoedebestrijding en milieuzaken;

b. een brug te vormen tussen studenten enerzijds en ontwikkelingslanden -
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1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door de dead van hat lid;

b. door opzegging door hat lid;

c. door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een -
lid heeft opgehouden aan de vereisten veer hat lidmaatschap bij de -
staMen gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de -
vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging

niet gevergd kan worden hat lidmaatschap te laten voortduren;

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

2. Opzegging door de vereniging geschiedt doorhet bestuur. -
3. Opzegging van hat lidmaatschap door hat lid of door de vereniging kan -

slechts geschieden tegen hat einde van een verenigingsjaar en met

inachtneming van een opzeggingstermijn van vier waken. Echter kan het-

lidmaatschap onmiddellijk worden beeindigd indian van de vereniging of van

hat lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden hat lidmaatschap te laten -
voortduren.

4. Een opzegging in strijd met hat bepaalde in hat vorige lid doet hat

lidmaatschap eindigen op hat vroegst toegelaten tijdstip volgende op de -
datum waartagen was opgezegd.

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit-

waarbij de verplichtingen van de laden van geldelijke aard zijn verzwaard, te

zijnen opzichte uit te sluiten.

6. Ontzetting uit hat lidmaatschap geschiedt door hat bestuur.

7. Van een besluit tot opzegging van hat lidmaatschap door de vereniging en -
van een besluit tot ontzetting uit hat lidmaatschap staat de betrokkene -
binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van hat besluit -
beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste -
schriftelijk van hat besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. -

Gedurende de beroepstermijn en hangende hat beroep is hat lid geschorst. -

8. Wanneer hat lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft-

desniettemin de contributie veer hat geheel verschuldigd.
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anderzijds.
2. De vereniging trachtdit deal onder maar te bereikendoor:

a. hat organiserenvan activiteitenzeals lezingen,forums, barrelsen -
studiedagen;

b. hat uitwisselenvan studenten;

c. fund raising;

d. hat organiserenvan stages;

e. hat organiserencasu quo opzettenvan projectenin

ontwikkelingslanden.

LEDEN

Artikel 4.

1. Ledenvan de verenigingkunnenzijn natuurlijkepersonen,die de

achttienjarigeleeftijdhebben bereikt.

2. Het bestuur houdteen registerwaarin de namenen adressen van aile leden

zijn opgenomen.
ASPIRANTLEDEN- BEGUNSTIGERS

Artikel 5.

1. Aspirantledenzijn zij die aan de activiteitenvan de verenigingdeelnemen,-
doch nag nietde achttienjarigeleeftijdhebben bereikt.

2. Begunstigerszijnzij, die zich bereid hebben verklaardde vereniging-
financieelte steunenmeteen door de algemenevergaderingvast te stellen-

minimum-bijdrage.

3. Aspirant/edenen begunstigershebben geen andere rechten en

verplichtingendan die welke hun bij of krachtensde staMen zijn toegekend-
en opgelegd.

TOELATING

Artikel 6.

1. Het bestuur beslistomtrentde toelatingvan laden, aspirant/adenen-

begunstigers.

2. Bij niet-toelatingtot lid kande algemenevergaderingalsnogtot toelating-
besluiten.

EINDEVAN HET LlDMAATSCHAP.SCHORSING

Artikel7.



9. Een lid kan door het bestuur geschorstworden op dezelfdegrondenals -
waarop opzeggingof ontzettingnamens de verenigingkangeschieden.-
onverminderdde schorsingvan rechtswegebedoeld in lid 7.

Schorsingdoor het bestuur meet binnendrie maandenworden gevolgddoor

opzeggingof ontzetting.bij gebrekewaarvan de schorsingis opgeheven.-

10. Een lid kan zijn lidmaatschapoak met onmiddellijkeingangopzeggenbinnen

een maandnadathem een besluit is meegedeeldtot omzettingvan de -
vereniging in een andere rechtsvormof tot fusie. -

EINDEVAN DE RECHTENEN VERPLICHTINGENVAN

ASPIRANTLEDENEN BEGUNSTIGERS

Artikel 8.

1. De rechten en verplichtingen van een aspirantlid en van een begunstiger -
kunnen te alien tijde wederzijds door opzegging worden beeindigd.

behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor-

het geheel blijft verschuldigd.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN

Artikel 9.

1. De leden, de aspirantleden en de begunstigers zijn gehoudentot het betalen

van een jaarlijkse bijdrage. die door de algemene vergadering zal worden -
vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieen worden ingedeeld die een -
verschillende bijdrage betalen.

2. Het bestuur is bevoegdin bijzonderegevallengehele of gedeeltelijke-
ontheffing van de verplichting tot het betalen van de bijdrage te verlenen. -

3. De verdere verplichtingen. die de leden tegenover de vereniging hebben. -
moeten-voorzoverzij niet uit deze statutenvoortvloeien-worden opgelegd-
bij huishoudelijkreglement.

RECHTENASPIRANTLEDENEN BEGUNSTIGERS

Artikel10.

Behalvede overige rechtendie Banaspirantledenen begunstigersbij of

krachtens deze statuten worden toegekend. hebben zij het recht de door de -
vereniging georganiseerde wedstrijden. oefeningen en andere evenementen bij -
te wonen.
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BENOEMINGBESTUUR

Artikel11.

1. Het bestuur bestaat uit een aantal van ten minste drie en ten hoogste zeven -
personen.die door de algemenevergaderingworden benoemd. De-
benoeming geschiedt uit de leden.

2. De benoemingvan bestuursledengeschiedtuit een of meer bindende-
voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk-

een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als ten minste een zodanig -
aantalleden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der -

stemmen. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping veer de-

vergadering meegedeeld. Een voordracht door leden als hiervoor bedoeld -

meet v66r de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden -
ingediend.

3. Aan elke voordracht kan het bindend karakterworden ontnomendoor een -

met ten minste twee/derdevan de uitgebrachtestemmengenomen besluit-

van de algemenevergadering,genomenin een vergaderingwaarin ten -

minste twee/derdevan de leden vertegenwoordigdis.

4. Is geen voordrachtopgemaaktof besluitde algemenevergadering

overeenkomstighet voorgaandelid de opgemaaktevoordrachten het-

bind end karakter te ontnemen, clan is de algemene vergadering vrij in de -
keus.

5. Indien er meer clan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit-

die voordrachten.

EINDEBESTUURSLIDMAATSCHAP-PERIODIEKAFTREDEN

S_CJ-IOHSING

Artikel12.

1. Elk bestuurslidkan te alien tijde door de algemenevergaderingworden-
ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd

wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. -

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk zes maanden na zijn benoeming af, volgens -
een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is -

onbeperkt herkiesbaar.

Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de -
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plaats van zijn voorganger in.

Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

b. door bedanken.

BESTUURSFUNCTIES - BESLUITVORMING IN HET BESTUUR

Artikel13.

3.

1. Het bestuurwijst uit zijn middeneen voorzitter, een secretarisen een-
penningmeesteraan. Het kan veer elk hunner uit zijn middeneen vervanger-

aanwijzen.

Een bestuurslid kan meer dan een functie bekleden.

2. Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter of ten mingle twee andere -
bestuursleden dit wenselijk achten. Besluiten worden genomen met

volstrekte meerderheid van de stemmen der zittende leden. -

Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Ingeval de stemmen staken, heeft de voorzitter een beslissende stem -

3. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een -
ander door de voorzitter daartoe aangezocht bestuurslid notulen gemaakt, -
die door het bestuur in die vergadering of in zijn eerstvolgende vergadering -

worden vastgesteld en ten bewijze daarvan door de voorzitter en de -
secretaris/notulist ondertekend.

4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de

vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven. -

BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING

Artikel14.

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het

besturen van de vereniging.

2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, danwel even is -
geworden, blijft het bestuur bevoegd, behoudens het in lid 6 bepaalde. Het is

echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen -
waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde-

komI respectievelijk de vereiste andere maatregelen te nemen, die nodig zijn

om het aantal bestuursleden weer oneven te doen worden.

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen
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4.

van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden

benoemd.

Het bestuur is, mils met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd

tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren

van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging

zich als berg of hoofdelijkmedeschuldenaar verbindt, zich veer een derde-

sterk maakt of zich tot zekerheidstelling veer een schuld van een derde -
verbindt.

....

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep-

worden gedaan.

5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering -
veer besluiten tot:

a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genal verkrijgen en

geven van onroerende zaken;

b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een -
bankkrediet wordt verleend;

c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van-

gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de -

vereniging verleend bankkrediet;

d. het aangaan van dadingen; -
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale-

procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire -

maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen -
uitstel kunnen lijden;

f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten;

g. het verrichten van andere rechtshandelingen dan de hiervoor sub a tot -
en met f genoemde en van investeringen, een bed rag ofwaarde van-

tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) te boven gaande.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen -
beroep worden gedaan.

6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging

in en buiten rechte vertegenwoordigd door:

a. aile bestuursleden gezamenlijk;
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b. de voorzitter lezamen met eenvan de overige besluursleden.

Aan de penningmeeslerkan volmachlgegevenworden om namensde-

vereniging Ie belalen,Ie onlvangenen Ie kwileren. -

JAARVERSLAG- REKENINGENVERANTWOORDING

Artikel15.

1. Hel verenigingsjaar loopl van een september 101en met een en dertig -
auguslus. Hel eersle boekjaar loopl van heden lot en met een en dertig -
augustus Iweeduizend vier.

2. Hel besluur is verplichl van de vermogensloestand van de vereniging -
zodanige aantekeningen te houden dal daaruit te alien tijde haar rechten en -
verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na -

afloop van hat verenigingsjaar, behoudens verlenging van daze termijn door-

de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van

een balans en een staat van baten en lasten, rekening en veranlwoording -

over zijn in hat afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Deze stukken worden -

ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of-

maar hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding -
gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid daze rekening en

veranlwoording in rechle van hat bestuur vorderen.

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uil de laden een commissie van -
ten minsle Iwee personen, die geen deal mogen uilmaken van hel bestuur. -

De commissie onderzoekt de balans, de staat van balen en fasten en de -
rekening en veranlwoording van hat bestuur en brengt aan de algemene -
vergadering verslag van haar bevindingen uit.

Het bestuur is verplicht aan de commissie aile door haar gewenste

inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen

en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

5. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de laden 2 en 3 lien jaren -
fang te bewaren.

ALGEM EN E\LERGADERI NGEN

Artikel16.

1. Aan de algemenevergaderingkomen in de vereniging ailebevoegdheden-
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toe, die niel door de wet of de statuten aan hat besluur zijn opgedragen. -

2. In de in artikel15, lid 3 bedoelde algemene vergadering - de jaarvergaderin!

- komen onder maar aan de orde:

a. hat jaarverslag en de rekening en veranlwoording bedoeld in artike) 15.

met hat verslag van de aldaar bedoelde commissie;

de benoeming van de in artikel15 genoemde commissie veer het-

volgende verenigingsjaar; -

voorziening in eventuele vacalures;

b.

)
I)

c.

)
)

d. voorstellen van hat bestuur of de laden.

Voorstellen van hat bestuur worden bij de oproeping tot de vergadering

aangekondigd. Voorstellen van laden moelen v66r de aanvang van de.

vergadering schriftelijk bij hat bestuurworden ingediend.

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls hat bestuur-

dit wenselijk oordeelt.

4. Voorts is hat bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig -
aantalleden als bevoegd is lot hel uitbrengen van een/tiende gedeelte der-

stammen verplicht tot hel bijeenroepen van een algemene vergadering op -
een termijn van niet langer dan vier waken.

Indian aan hat verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, .

kunnen de verzoekers zeit tot die bijeenroeping overgaan door oproeping -
overeenkomstig artikel 20 of bij advertentie in ten minste een tar plaatse -
waar de vereniging gevestigd is veal gelezen dag- of streekblad. In afwijking

van hat in artikel18 bepaalde wordt een zodanige vergadering voorgezeten

door degene, die de vergadering zeit daartoe aanwijst.

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel17.

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben aile laden van de vereniging.

Hel besluur kan ten aahzien van elke algemene vergadering afzonderlijk -
bepalen dat oak aspirantleden en/of begun stigers toegang hebben. Geen -

toegang hebben geschorsle laden.

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslisl de-

algemene vergadering.

3. leder lid van de vereniging dat niet geschorsl is, heeft een stem.
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4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijkdaartoegemachtigdander lid -
uitbrengen.

VOORZITTERSCHAP - NOTULEN

Artikel18.

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de -
vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn

plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden, door hat bestuur-

Ban te wijzen, als voorzitter op. Wordt oak op daze wijze niet in hat

voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2. Van hat verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een -
ander door de voorzitter daartoe aangezocht bestuurslid notulen gemaakt, -
die door de algemene vergadering in die vergadering of in haar

eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten bewijze daarvan door-

de voorzitter en de secretaris/notulist ondertekend.

Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel procesverbaal van

hat verhandelde dean opmaken.

De inhoud van de notulen of van hat proces-verbaal wordt tar kennis van de -
laden gebracht.

BESLUITVORMING IN DE ALGEMENE VERGADERING

Artike119.

1. Het tar algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter -
omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt veer de -
inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd ward over een niet -
schriftelijk vastgelegd voorstel.

2. Wordt achIer onmiddellijk na hat uitspreken van hat in hat eerste lid bedoeld

oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,

wanneer de meerderheid der vergadering of, indian de oorspronkelijke -
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde -
aanwezige dit verlangt. Door daze nieuwe stemming vervallen de

rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden aile besluiten -
van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de -

uitgebrachte stammen.
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Blanco stammen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

Indian bij verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft

verl<regen, is hij gekozen die de measle stammen op zich verenigd heeft. -

Zijn dat er twee of maar, dan vindt herstemming plaats over die twee of mee

personen. Indian hat er daama nag twee of maar zijn, beslist hat lot. -

6. Stemmingen tot verl<iezing van personen geschieden schriftelijk. AIle overig.

stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter schriftelijke -
stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks v66r de -
stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, -
gesloten brieijes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een -
stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

7. Een eenstemmig besluit van aile laden, oak al zijn daze niet in een-

vergadering bijeen, heeft, mils met voorl<ennis van hat bestuur genom en, -
dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

8. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd ander lid -

uitbrengen. Een lid kan slechts ten hoogste van twee andere laden -
gevolmachtigde zijn.

9. Zolang in een algemene vergadering aile laden aanwezig of

vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mils me1

algemene stammen, omtrent aile san de orde komende onderwerpen -dus .

made een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - oak al heeft geen -
oproeping plaatsgehad of is daze niet op de voorgeschreven wijze geschied

of is enig ander voorschrift omtrent hat oproepen en houden van

vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht -
genomen.

4.
5.

BIJEENROEPINGALGEMENEVERGADERING

Artikel 20.

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door hat bestuur. De -

oproeping geschiedt schriftelijk san de adressen van de laden volgens het-

ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn veer de oproeping bedraagt tar

minste zeven dagen.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld,

onverminderd hat bepaalde in artikel 21.
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1STATUTENWIJZIGINGArtikel21.

1. In de statutenvan de verenigingkan geenveranderingwordengebrachtdan

door een besluitvan een algemenevergadering,waartoeis opgeroepenmet

de mededelingdat aldaar wijzigingvan de statutenzal wordenvoorgesteld.-

2. Zij die de oproepingtot de algemenevergaderingtar behandelingvan een -

voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen - .
v66r de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen -

wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats veer de -

laden tar inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering -
wordt gehouden.

3. Een besluit tot statutenwijzigingbehoeftten minste twee/derdevan de -
uitgebrachtestammen, in een vergaderingwaarin ten minstetwee/derdevan

de laden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de -
laden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier waken -

daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over-

hat voorstel, zeals dat in de vorige vergadering san de orde is geweest, -
ongeacht hat aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde laden, kan worden

besloten,mits meteen meerderheidvan ten minste twee/derdevan de-
uitgebrachte stammen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariele-

akte is opgemaakt. Tot hat medewerken san hat verlijden en tot hat

ondertekenen van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.
ONTBINDING

Mikel 22.

1. De verenigingkanworden ontbondendoor een besluitvan de algemene-

vergadering.Het bepaaldein de leden 1,2 en 3 van hat voorgaandeartikel-

is van overeenkomstigetoepassing.Zijn bij hat besluittot ontbindinggeen -

liquidateurenbenoemd,dan tredende gezamenlijkebestuursledenals-

liquidateurenop.

2. Aan hat batigsaldo na vereffeningwordt een bestemminggegeven,die -
zoveel mogelijk in overeenstemmingis met hat deal van de vereniging.-

HUISHOUDELlJKREGLEMENT
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Artikel 23.

De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. -

Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, oak waar die

geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

SLOTBEPALINGEN

1.

2.

Artikel24.

Waar in daze akte een rechtsgevolg afhankelijk is gesteld van hat al dan niet-

gehuwd zijn of van een rechtstreeks met hat huwelijk verbonden rechtsfeit, wordt '

met hat huwelijk gelijk gesteld een geregistreerd partnerschap, tenzij in daze akte

van daze gelijkstelling uitdrukkelijk is afgeweken.

Ar:l:ikel25. \
In aile gevallen,waarin niet is voorziendoor de statuten,hat huishoudelijk-

reglementof de wet, beslisthat bestuur.

Artikel 26.

In afwijking van de artikelen 11 en 13 worden hierbij veer de eerste maar tot -
laden van hat bestuur benoemd:

\I'

1. de hear PIETERCORNELISVAN DERWINDT,voornoemd,

als voorzitter;

2. de hear PAOLOANDREHERDE,voornoemd,

als secretaris/penningmeester;

3. mevrouw MONIQUEFRANCISKADOROTHEAMARIALOUSBERG,-
student, wonende te Ulvenhout, Vlasaard 5, 4851 SV, geboren te Breda, -
negen juni negentienhonderd drieentachtig, (paspoortnummer N85575543,

afgegeven te Breda op twee juli negentienhonderd negenennegentig), -
ongehuwd en nimmer gehuwd geweest en niet geregistreerd als partner in .

de zin van hat geregistreerd partnerschap of als zodanig geregistreerd -
geweest,-

als bestuurslid;

4. mevrouwJANNEKEANJE ROBBE,student,wonendete Tilburg,

Oerlesestraat83, 5021 TT, geborente Leiderdorp,vier mer-
negentienhonderdtweeentachtig,(paspoortnummerN88853152,afgegever

te Oegstgeestop achttienjuni negentienhonderdnegenennegentig),-
ongehuwd en nimmer gehuwd geweest en niet geregistreerd als partner in -
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de zin van hat geregistreerd partnerschap of als zodanig geregistreerd -
geweest; -
als bestuurslid;

50 mevrouw CARINE VAN DER KOOIJ GUEVARA, student, wonende te-

Tilburg, Lovensestraat 40A, 5014 BS, geboren te Lima, eenentwintig oktober

negentienhonderd tweeentachtig, (paspoortnummer NM19396552,

afgegeven te Oosterhout op eenentwintig juni tweeduizend een), ongehuwd -

en nimmer gehuwd geweest en niet geregistreerd als partner in de zin van -
hat geregistreerd partnerschap of als zodanig geregistreerd geweest; -

als bestuurslid;

6. mevrouw MICHELLE JEANNETTE SAYI, student, wonende te Tilburg,-

Hieronymusstraat 1, 5042 EW, geboren te Rotterdam, vijftien oktober-

negentienhonderd drieentachtig, (paspoortnummer NB7490996, afgegeven-

te Tilburg op negentien maart tweeduizend twee), ongehuwd en nimmer-

gehuwd geweest en niet geregistreerd als partner in de zin van hat

geregistreerd partnerschap of als zodanig geregistreerd geweest;

als bestuurslido

[

BEKENDHEIDCOMPARANTEN

De comparantenzijn mij,notaris, bekenden de identiteitvan de bij dazeakte -
betrokken comparanten/partijenis door mij, notaris,aande handvan de hiervoor

gemeldeen daartoebestemdedocumentenvastgesteldo-
WAARVANAKTE OPGEMAAKTIN MINUUT

is verleden te Kaatsheuvel op de datum als in hat hoofd van daze akte vermeld. -

De inhoud van de akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht.

Vervolgens hebben zij eenparig verklaard op volledige vobrlezing van de akte -

geen prijs te stellen, tijdig voor hat verlijden een conceptakte te hebben

ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de-

inhoud in te stammen. De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna -

ondertekend door de comparanten en mij, notaris.
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