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Heden zeventien november-------------------------------- 
negentienhonderdtweeennegentig, verschenen voor mij, ---- 
Mr Drs Fiet~r J~hannes Haafkens, notaris ter standplaats - 
Purmerend: ----------------------------------------------- 
1. de heer MichJe!Jrank Wijmar Waitz, student, wonende te 

Purmerend (1442 CH), van IJsendjjkstraat 7, geboren te 
Amsterdam op zesentwintig juli negentienhonderd----- 
zevenenzestig en ongehuwd; ---------------------------- 

2. mevrouw Maria Johanna Adriana Mul, studente, wonende te 
Heemskerk (1963 SL), Boompjesven-127, geboren te----- 
Alkmaar op zes november ncgentienhonderdtweeenzeventig 
en ongehuwd. ------------------------------------------ 

De comparanten verklaarden bij deze op te richten een---- 
vereniging, welke ~al worden geregeerd door de navolgende 
statuten: ----------------------------------------------- 
-------------------- NAAM EN ZETEL. ---------------------- ----·- -- --- - -- .. 
---------------------- ARTIKEL 1. ------------------------ 
De vereniging draagt de naam: q~_OS., Geografische --------- 
Aktiviteiten en Onderwijs voor Studenten. --------------- 
Zij is gevestigd te Amsterdam. --------------------------- 
------------------------ DUUR. --------------------------- 
---------------------- ARTIK~L 2. ------------------------ 
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. -------- 
-------DOELEN MIDDELEN TER BEREIKING VAN HET DOEL. ----- 
---------------------- ARTIKEL 3. ------------------------ 
1. De vereniging heeft ten-doefhet voor fysisch--------- 

geografische studenten organiseren van activiteiten en 
voorts al hetgeen met eon en ander rechtstreeks of--- 
zijdelings verb~nd houdt of daartoe bevorderlijk kan - 
zijn, alles in de ruimste zin des woords. ------------- 

2. De vereniging tracht h1ar doel onder andere te bereiken 
door: ------------------------------------------------- 
a. het houden van vergaderingen en bijeenkomsten; ----- 
b. het organiseren van excursies en vakanties; -------- 
c. het organiseren van feestavonden; ----------------- 

------------------- VERENIGINGSJAAR. --------------------- 
---------------------- ARTIKEL 4. ------------------------ 
Het verenigingsjaar is geTifk -ä-än het kalenderjaar. ------ 
------------------------ LEDEN. -------------------------- 
---------------------- ARTIKEL 5. ------------------------ 
De vereniging bestaat uit alleen leden. ------------------ 
--------------------·- ARTIKEL 6. ------------------------ 
1. De dnr~ de leden verschuldigde contributie wordt in het 

:.~ishoudelijk reglement vastgelegd. ------------------- 
2. Ste: recht hebben alle leden.en wel per lid één stem. -- 
---------------------- TOELATING. ------------------------ 
---------------------- ARTIKEL 7~ ------------------------ 
1. Om als lid te wo~den-äangenomen wendt men zich tot het 

bestuur dat over toelating beslist zoals één en ander - 
nader kan worden gereyeld bij huishoudelijk reglement. 

2. Het bestuur zet in de volgende vergadering haar reden - 
uiteen waarom iemand eventueel als lid geweigerd wordt. 
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------------ BEEINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP. ----------- 
----------------------ARTIKEL 8. ------------------------ 
1. Het lidmaatschap eindigt: ----------------------------- 

a. door het overlijden van een lid; ------------------- 
b. door opzegging van het lid; ------------------------ 
c. door opzegging namens de vereniging. Deze opzegging 

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

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

e. bij het beëindigen van de studie. ------------------ 
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het----- 

bestuu1. ---------------------------------------------- 
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de 

vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van - 
een verenigingsjaar en met inachtneming van een------ 
opzeggingstermijn van vier weken. -------------------- 
Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden------ 
beëindigd indien van de vereniging of van het lid---- 
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap 
te laten voortduren. ---------------------------------- 

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige 
lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst---- 
toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was 
opgezegd. --------------------------------------------- 

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn------ 
lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van 
de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen 
opzichte uit te ~luiten. ------------------------------ 

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het---- 
bestuur. ---------------------------------------------- 

7. Van een besluit tot opzegging van het lidma~tschap door 
de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de----- 
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te 
laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit 
het lidmaatschap staat de betrokkene binnen één maand - 
na ontvangst van dP. kennisgeving van het besluit beroep 
open op de algemene vergadering. --------------------- 
Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het - 
besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. ---- 
Gedurende de beroepstermijn·en hangende het beroep is - 
het lid geschorst. -----------·------------------------ 

8. Wanneer het lidmaatschap jn de loop van een----------- 
verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de---- 
jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, ---- 
behalve in het geval van beëindiging van de studie. --- 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - ·· - - - STEMRECHT. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
---------------------- ÄRTIKEL 9~ ------------------------ 
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Stemgerechtigd zijn de leden voorzover deze niet zijn---- 
geschorst. ----------------------------------------------- 
---------------- GELDMIDDELEN EN BEHEER. ----------------- 
---------------------- ARTIKEL 10. ----------------------- 
1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit: ----------- 

a. contributies van de leden; ------------------------- 
b. bijdragen van overheden; --------------------------- 
c. giften, erfstellingen en legaten; ------------------ 
d. andere toevallige wettige baten. ------------------- 

2. Alle geldmiddelen staan onder beheer van de---------- 
penningmeester die jaarlijks in de algemene vergadering 
rekening en verantwoording doet. ---------------------- 

3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen geheel of 
gedeeltelijk ontheffin~ van de verplichting tot het -- 
betalen van een bijdrage te verlenen. ----------------- 

----------------------- BESTUUR. ------------------------- --------- 
---------------------- ARTIKEL ll. ----------------------- 
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste -- 
drie en ten hoogste zeven leden. ------------------------ 
Zij worden uit de leden benoemd door de algemene-------- 
ledenvergadering, behoudens het eerste bestuur wat bij --- 
deze akte wordt benoemd. -------------------------------- 
Het bP.stuur wijst uit 7.ijn midden een penningmeester en -- 
secretaris aan. ------------------------------------------ 
De voorzitter wordt steeds alszodanig door de algemene --- 
vergadering in functie benoemd. ----------- --------------- 
---------------------- ARTIKEL 12. ----------------------- 
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd 

is benoemd kan te allen tijde door de algemene------- 
vergadering worden 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 drie jaar na zijn--- 
benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken 
rooster van nftreding. De aftredende is herkiesbaar; - 
wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt - 
op het rooster van aftreding de plaats van zijn------- 
voorganger in. ---------------------------------------- 

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: -------------- 
a. door het eindigen vnn zijn lidmaatschap van de----- 

vereniging; ---------------------------------------- 
b. door te bedanken; ---------------------------------- 
c. door overlijden; ----------------------------------- 

----------------------- ARTIKEL 13. ---------------------- 
1. Het bestuur kan voor eÎkhaar leden uit haar midden een 

vervanger aanwijzen. --------------------------------- 
Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden. ---- 

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de 
secretaris notulen opgemaakt, welke door de voorzitter 
en de secretaris worden v~stgesteld en ondertekend. -- 
In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, 
is het oordeel von de voorzitter omtrent de totstand- - 
koming en de inhoud van een besluit niet beslissend. -- 



3. Bij huishoudelijk reglement 
aangaande de vergaderingen van- en de besluitvorming - 
door het bestuur worden gegeven. --------------------- 

----------- BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING. ---------- 
----------------------- ARTIKEL 14. -------------------- 
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, blijft het bestuur bevoegd. ----------------- 
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 komt. 

3. Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid 
bepaalde onderdelen van haar taak te doen uitvoeren -- 
door commissies die door het bestuur worden benoemd. -- 

4. Het bestuur is mits met goedkeuring van de algemene -- 
vergadering, bevoegd tot het aangaan van de navolgende 
rechtshandelingen: ------------------------------------ 
a. het verkrijgen, vervreemden, huren, verhuren of---- 

bezwaren van registergoederen; --------------------- 
b. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging 

zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar------- 
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich - 
tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde 
verbindt. ------------------------------------------ 
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en -- 
tegen derden beroep worden gedaan. ----------------- 

5. Het bestuur behoeft voorts vooraf de goedkeuring van - 
de algemene vergadering voor besluiten tot: ---------- 
a. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de---- 

vereniging een bankkrediet wordt verleend; -------- 
b. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het - 

ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is--- 
begrepen het gebruik maken van een aan de-------- 
vereniging verleend bankkrediet, een bedrag van -- 
éénduizend gulden te boven gaande; ---------------- 

c. het aangaan van dadingen, compromissen en--------- 
accoorden; ---------------------------------------- 

d. het optreden in rechte, waaronder het voeren van -- 
firbitrale procedures, doch met uitzondering van het 
nemen van conservatoire maatregelen en van het--- 
nemen van die rechtsmaatregelen, welke geen uitstel 
kunnen lijden; ------------------------------------ 

e. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten; 
f. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten 

van investeringon een bedrag of een waarde van één 
duizend gulden 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--- 
vertegenwoordJgd door het bestuur danwel door het--- 
gezamenlijk handelen van twee leden van het bestuur, - 
danwel hun plaatsvervangers. ------------------------- 
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- - ·• - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - JMRVER.SLAO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
----------------------- ÄRÏ'fiËLÏ5.--------------------- 
1. Hat boatuur 1• vorpl s.ê:ht-van"a-- vonnogenatooatand van 

do voraniglno &~an.lo• aantokonlng n te houden, dt.t - 
daarul t ta allen tijdo hftftr rochton on verplichtlnoon 
kunnon worden ookond. -------------------------------- 

2. Het boatuur bronot op ean aloemano varoadorlno binnen 
zo• maandon na ftfloop van oon vor~nlotnoajaor, ------ 
bohoudona verlnnoino van dozo ten.ijn door do al9omono 
vargador1no, hanr Jaarverulag uit on doot onder----- 
overl~glng vftn ~en h11lftnB en c<!n staat van baton on - 
lasten, rekanino on verantwoording over haar 1n hot -- 
a!gelopên boekjaar oevoord beatuur. ----------------- 
Na verloop van de tanaljn kan 1tM1er lid dozo rekontno 
on verantwoording ln r~htn van hot baatuur vorderon. 

3. De algemene vergodcrino oonO<!mt jaorlljks uit de loden 
een commiRsio van tonmlnst,, twee personen. dte QO~n -- 
deel mogen uitrnclk('n van h('' tx-nt.uur. ---------------- 
De commissie ond~r1:ookt dr.:- rekonino on verantwoording 
van h~t oostuur on hrongt a~n ~P. algomonn vorg,dortno 
v<-rslftg van he e r bev t nn i nçon uit.-------------------- 

4. Vereist het onderzoek van do rekening on------------ 
verantwoording bljzond~re bookhoudkundioe konns~. dan 
kan do commissie von on~or1.oc,k zich door ~on--------- 
<loakundige doon biJRtn11n. --------------------------- 
Het bestuur is verplicht nan d~ COfflfflissio allo door -- 
haar gewen~to inlichtingen te vnrschnf!cn, haar----- 
desgewenst de kas en de wnarden te tonen ~n inzaoo van 
do boekan en ooschoiden van da ver"nioino to oovon. 

5. De last ven do commissie knn t~ nll~n tijde door dQ - 
algomen~ vargadertng worden horroepe~. doch slechts - 
door de benoeming von een andere commissio. ---------- 

6. Het bestuur is verplicht de bescheidon ~~oald in do - 
leden 1 en 2, tien jaren lan9 te bowaron. ----------- 

----------------- DE ALCEMENE VERCADERINO. -------------- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : :: Ä RT I KE L 1 6 .-- .:- _- _-: =-- - - - - - - - - - - - - - - - 
1. Aan de algemene verg,vier.in-gkonÏen in de vereniging -- 

alle bevoegdheden toe. welke nint door de wet of de - 
statuten aan hot b<!stuur 7.ijn opg&dragen. ------------ 

2. Jaarlijks wordt uiterlijk binnen zes mftanden na afloop 
van het verenigingsjaar e~n algemene vergadering----- 
gehouden waarin: ------------------------------------- 
a. door het bestuur verslag wol-dt gedaan omtrent het - 

reilen en zeilen van do vereniging in het afgelopen 
verenigingsjaar; ---------------------------------- 

b. door de penningmeester rekening en verantwoording - 
wordt afgelegd van het geldelijk beheer over het - 
afgelopen verenigingsjaar. ------------------------ 

c. de voorstellen worden behandeld, welke door het -- 
oostuur zijn gedann of door tenminste één van de - 
leden van de vereniging schriftelijk bij het----- 
bestuur zijn ingediend, mits zo tijdig dat aan de - 
formaliteiten hierna omtrent de oproeping van do - 
ledenvergadering voorgeschreven, kan worden------- 
voldaan; ------------------------------------------ 
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d. voorzien wordt in vacatures in het bestuur. ------- 

3. Voorts zal een algemene vergadering gehouden worden zo 
dikwijls het bestuur zulks nodig acht, danwel op---- 
schriftelijk, met redenen omkleed verzoek van------- 
tenminste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde - 
leden, in welk geval de vergadering binnen vier weken 
na het indienen van het verzoek moet zijn----------- 
uitgeschreven, bij gebreke waarvan de verzoekers het - 
recht hebben zelf tot het beleggen van de verzochte - 
vergadering over te gaan. ---------------------------- 

------·----------------- ARTIKEL 17. --------------------- 
De algemene vergRderingen worden bijeengeroepen door het 
bestuur. ------------------------------------------------ 
De oproeping dient tenminste veertien dagen voor de----- 
vergadering schriftelijk ter kennis van de leden te zijn 
gebracht, eventueel middels publicatie in een ter------ 
plaatse, waar de vereniging is gevestigd, huis aan huis - 
verspreide periodiek, ofwei middels circulaire. -------- 
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen---- 
vermeld. ----------------------------------------------- 
----------------------- ARTIKEL 18. --------------------- 
1. De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de -- 

voorzitter en bij zijn afwezigheid door zijn--------- 
plaatsvervanger en bij onstentenis van laatstbedoelde - 
door één van de andere bestuursleden die door het---- 
bestuur uit haar midden wordt aangewezen. Toegang tot - 
de algemene vergadering hebben alle leden, waaronder - 
niet worden begrepen geschorste leden. ---------------- 

2. Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door - 
de secretaris van het bestuur of diens plaatsvervanger 
notulen gehouden, welke ter vaststelling getekend---- 
worden door de voorzitter en degene die de notulen--- 
gemaakt heeft. ---------------------------------------- 

3. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de------ 
voorzitter dat door de vergadering een besluit is---- 
genomen is beslissend. Hetzelfde geldt ook voor de--- 
inhoud van ee~ genomen besluit voorzover gestemd werd .. 
over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. ------- 

4. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in 
het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan - 
betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer 
de meerderheid van de vergadering of, indien de------ 
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of---------- 
schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige 
dit verlangt. ----------------------------------------- 
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen - 
van de oorspronkelijke stemming. ------------· --------- 

5. Voorzover de statuten of de·wet niet anders bepalen, - 
worden alle besluiten van de algemene vergadering---- 
genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen. ---------------------------------------------- 

6. Een lid kan zich uitsluitend door een ander lid doen -- 
vertegenwoordigen, zulks krachtens schriftelijke----- 
volmacht, met dien verstande dat een lid slechts als - 
gevolmachtigde van maximaal twee andere leden mag----- 
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optreden. --------------------------------------------- 

7. Blanco stemmen of ongeldig uitgebrachte stemmen worden 
beschouwd al3 niet te zijn uitgebracht. --------------- 

8. Indien bij een verkiezing van personen niemand de---- 
volstrekte meerderheid heeft verkregen heeft een tweede 
stemming plaats. -------------------------------------- 
Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid --- 
verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat---- 
hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft--- 
verkregen, hetzij tussen twee pe~sonen is gestemd en de 
stemmen staken. --------------------------------------- 
Bij gemelde herstemming (waaronder niet is begrepen de 
tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de----- 
personen, op wie bij de voorafgaande stemming is----- 
gestemd evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die 
voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is - 
uitgebracht. ------------------------------------------ 
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal - 
stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt 
door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de 
nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden------- 
uitgebracht. ------------------------------------------ 
Ingeval bij een stemming +us s en twee personen de ------ 
stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is----- 
gekozen. ---------------------------------------------- 

9. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende 
verkiezing van personen, is dit voorstel verworpen. --- 

10. Alle stemmingen over personen geschieden schriftelijk. 
Alle overige stemmingen geschieden mondeling, tenzij de 
voorzitter een schriftelijke stP.mming gewenst acht of - 
de meerdP.rhcid van de stemgerechtigden daartoe in de - 
vergadering besluit of één dor stemgerechtigden zulks - 
vóór de stemming verlnngt. --------------------------- 
Schrifteli~ke stemming geschiedt bij ongetekende, ---- 
gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie, ook - 
over personen, is mogelijk, tenzij één stem;erechtigde 
hoofdelijke stemming verlangt. ------------------------ 

11. Een éénstemmig besluit ven alle leden, ook al zijn 
deze niet in een vergadering bijeen, hoeft mits met -- 
voorkennis vnn het bestuur genomen, dezelfde kracht als 
een besluit van do algemene v,:,rgadcring. -------------- 

12. Zolang in een algemene vorgadoring alle leden ~anwez19 
of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldigo beRluiton --- 
worden genomen, mits mot algemene stemmen, omtrent alle 
nan de orde komende onderw~rpen -dus mede een voorstel 
tot statutenwijziging of tot ontbinding- ook al heeft - 
geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de----- 
voorgeschreven wijze geschied of is enig ander------- 
voorschrift omtrent het oproepen en houden van------- 
vergaderingen of een daarmee verband houdende-------- 
formaliteit niet in acht genomen. --------------------- 

---------------- HUISHOUDELIJK REGLEMENT. ---------------- 
----------------------- ARTIKEL 19. ---------------------- 
De verdere rechten en verplichtingen van de leden, de taak 
van het bestuur en nadere bepalingen op de verenigino ---- 
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betrekking hebbend, worden vastgeleg5n3n ZsZeQk 4 
reglement, hetwelk geen bepalingen mag bevatten welke in - 
strijd zijn met de wet en deze statuten. ----------------- 
------------------- STATUTENWIJZIGING. ------------------- 
----------------------- ARTIKEL 20. ---------------------- 
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering - 

worden gebracht dan door een besluit van een algemene - 
vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat 
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorge- --- 
steld. ------------------------------------------------ 

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter -- 
behandeling van een voorstel tot statutenwijziging--- 
hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de--- 
vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de - 
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen op een - 
daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage---- 
leggen tot na afloop van de dag waarop de vergedering - 
wordt gehouden. --------------------------------------- 
Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan 
alle leden toegezonden. ------------------------------- 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste --- 
twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een-------- 
vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden - 
tegenwoordig of vertegenwoordigd is. ----------------- 
Is nlet twee/derde van de leden tegenwoordig of------ 
vertegenwoordigd dan wordt binnen vier weken daarna een 
tweede vergadering bij--engP.roepen en gehouden, waarin - 
over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering - 
aan de orde is geweest, ongeacht het aantal---------- 
tegenwoordige of verteoenwoordtgde leden, kan worden - 
hesloten, mits met een ~eerderheid van tenminste----- 
twee/derd~ van de uitgebrachte stemmen. --------------- 

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat 
hiervan een notariële akte is o~gemaakt. ------------- 
Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslià 
bevoegd. --------------------------------------------- 

----------------------- ONTBINDING. ---------------------- 
----------------------- ARTIKEL 21. ---------------------- 
1. De vereniging ~on wordën-ontbondcn door een beoluit van 

de Hlgomene vergndering. ----------------------------- 
Het bepaalde in leden 1, 2 en 3 van artikel 20 is van - 
overeenkomstige tonpassing. --------------------------- 

2. Inçeval van oen hotig saldo zullen de baten na------- 
vereffening eon best~mming krijgen zoals door de----- 
algemene vergadering wordt bopnald, voor zodanige---- 
doeleinden, als hot moest mot het doel ve11 de--------- 
vereniging overeenstemt. ------------------------------ 

------------------ BIJZONDERE BEPALINGEN. ---------------- 
----------------------- ARTIKEL 22. ---------------------- 
1. Bij v~rschil van opvatting over de uitleo van enige --- 

bepaling van deze statuten of van het huishoudelijk -- 
regelement beslist het bestuur. ----------------------- 

2. In allo gevallen, niet voorzien in deze statuten en het 
~uiehoudolijk reglement, beslist het bestuur. --------- 
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De comparanten verklaarden dat voor de eerste anaal tot -- 
bestuurders van de vereniging worden benoemd: ------------ 
1. de comparante sub 2, als voorzitter; ------------------ 
2. ii<J heer Tom wa-senaar, student, wone,nde te Amsterdam - 

( 105ó DK), Hondiusstraat 5-11, geboren te Ursem op--- 
twintig april negentienhonderd een en zeventig en----- 
ongehuwd, als penningmeester. ------------------------- 

3. de heer Adrianus Johann~• van de Rest, student, wonende 
te Heerhugowaard (1703 PH), Graanmolen 20, geboren te - 
Alkmaar op zeventien april negentienhonderd---------- 
tweeenzevantig en ongehuwd, als secretaris. ----------- 

Tenslotte verklaarden de comparanten ter uitvoering van - 
deze akte domicilie te kiezen ten kantore van de notaris, 
bewaarder van deze minuutakte. --------------------------- 
-------------------------------------- WAARVAN AKTE------ 
in m i nuu t opgemaakt is verleden te Purmerend ------------- 
op datum in het hoofd van deze akte gemeld. ------------- 
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de -- 
verschenen personen, die aan mij, notaris bekend zijn, -- 
hebben zij verklaard van de inhoud van deze akte te hebben 
kennisgenomen en o~ volledige voorlezing daarvan geen---- 
prijs te stellen. ---------------------------------------- 
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de - 
verschenen personen en mij, notaris, ondertekend. ------- 
(was getekend) M. Waitz, M.J.A. Mul, P.J. Haafkens, ------ 
notaris. ------------------------------------------------- 
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT. 
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