BLAD - 1 -

VASTSTELLING STATUTEN VERENIGING

Op negen en twintig december tweeduizend tien, verschenen voor mij, MrRudolf Matheus Hubertus Cremers, notaris te Roermond:-

1.

de heer Rikey Johannes Antonius Valkenburg, wonende te 6051 LTMaasbracht, Kielstraat 3, geboren te Maasbracht op drie augustus —
negentienhonderd drie en zeventig, van Nederlandse nationaliteit, —
paspoortnummer: NRPJ49LL1, gehuwd; en
de neer Anthonie Berthy Stal, wonende te 6051 GP Maasbracht, Stevensweerterweg 27, geboren te Roermond op twee novembernegentienhonderd acht en zestig, van Nederlandse nationaliteit,—
rijbewijsnummer: 4849261705, gehuwd; te dezen handelende als respectievelijk voorzitter en secretaris van de —
vereniging genaamd: Adventure Team Brach, met zetel te Maasbracht, kantoorhoudende te 6051 LT Maasbracht, Kielstraat 3, welke vereniging is
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor—
Limburg, onder nummer 14123929,
en als zodanig deze vereniging te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigende.—
De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden: ------------------------------ dat op twaalf november tweeduizend negen is opgericht de vereniging -------genaamd: Adventure Team Brach;
dat deze vereniging haar zetel heeft te Maasbracht; -----------------------------dat de comparanten bij deze akte wensen over te gaan tot het vaststellen
van de statuten en het doen opnemen van de statuten in een notariële—
akte; -----------------------------------------------------------------------------------------dat zij handelen ter uitvoering van een besluit van de ledenvergadering,—
gehouden te Maasbracht op een oktober twee duizend tien.
Overgaande tot gemelde vaststelling en vastlegging verklaarden de ---------comparanten, handelende als gemeld, dat de statuten van de vereniging in de
toekomst zullen luiden als volgt:
STATUTEN:
Naam en zetel ---------------------------------------------------------Artikel 1 -----------------------------------------------------------------1. De vereniging draagt de naam: Adventure Team Brach.
2. Zij heeft haar zetel te Maasbracht. -----------------------------Doel ----------------------------------------------------------------------Artikel 2 -----------------------------------------------------------------De vereniging heeft ten doel het deelnemen aan en het organiseren van------mountainbike-evenementen, het verstrekken van advies en het verlenen van
kennis omtrent mountainbikes en materialen, alles in de ruimste zin des -----woords. ------------------------------------------------------------------------------------------Leden, begunstigers en ereleden ----------------------------------------------------Artikel 3 --------------------------------------------------------------------------------------1. Leden van de vereniging zijn zij die als zodanig na aanmelding zijn ----------toegelaten door het bestuur en wel na een schriftelijk door het bestuur aan
het lid verstrekte kennisgeving van toelating, het een en ander na de --------periode van aspirant-lidmaatschap.
2. Begunstigers van de vereniging zijn natuurlijke en rechtspersonen, die de 21003938 /JP /21009002
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vereniging steunen met een jaarlijkse bijdrage zonder dat daaruit enige
verplichting voortvloeit voor de vereniging.
Ereleden zijn zij, die zich op een of andere wijze voor de vereniging
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
Zij worden benoemd door de ledenvergadering op voordracht van het
bestuur met een meerderheid van twee/derde der rechtsgeldig ----------uitgebrachte stemmen.
Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle—
leden zijn opgenomen. --------------------------------------------------------------------Einde lidmaatschap ---------------------------------------------------------------------------Artikel 4 -------------------------------------------------------------------------------------------1. Het lidmaatschap eindigt door: ----------------------------------------------------------a. het overlijden van het lid; -------------------------------------------------------------b. opzegging door het lid; ---------------------------------------------------------------c. opzegging namens de vereniging; --------------------------------------------------d. ontzetting. -------------------------------------------------------------------------------2. Opzegging door het lid kan geschieden met inachtneming van een ------------opzegtermijn van twee maanden en wel schriftelijk aan het bestuur. ----------In bijzondere gevallen kan het bestuur ten gunste van het lid hiervan ---------afwijken. --------------------------------------------------------------------------------------3. Opzegging namens de vereniging kan geschieden door het bestuur,wanneer het lid, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, niet voldoet aan
zijn geldelijke verplichtingen tegenover de vereniging.
Voorts wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten -------door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, alsook redelijkerwijs van —
de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten --------------voortduren. -----------------------------------------------------------------------------------4. Ontzetting kan worden uitgesproken door het bestuur wanneer een lid: ------a. handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de ---------vereniging; of ----------------------------------------------------------------------------b. de vereniging opzettelijk of door grove schuld benadeelt.---------------------5. De ontzetting geschiedt door een besluit van het bestuur, genomen in eenvergadering waarin ten minste twee/derde van het aantal bestuursleden ----aanwezig is, met meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte -------stemmen (naar boven af te ronden).----------------------------------------------------6. a. Bij ontzetting uit het lidmaatschap zal het betrokken lid binnen een------week nadat het bestuur tot ontzetting heeft besloten, schriftelijk van
het besluit, met opgave van redenen, in kennis worden gesteld.b. Binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving tot ontzetting ------staat voor het betrokken lid beroep open op de ledenvergadering. ---------Maakt het lid gebruik van zijn recht op beroep dan is het bestuur ----------verplicht een ledenvergadering uit te schrijven, die zal worden --------------gehouden binnen een maand na ontvangst van het beroepschrift. ---------Wordt hieraan binnen de gestelde termijn niet voldaan, dan vervalt de—
ontzetting. --------------------------------------------------------------------------------c. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid ----------geschorst. --------------------------------------------------------------------------------Gedurende de schorsingstermijn kan het betrokken lid geen van zijn -----lidmaatschapsrechten uitoefenen.
De lidmaatschapsverplichtingen van het betrokken lid blijven tijdens deschorsing onverminderd bestaan, met uitzondering van die -----------------verplichtingen die rechtstreeks verband houden met de ----------------------21003938 /JP /21009002
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lidmaatschapsrechten.7.Het bestuur heeft het recht een lid te schorsen en de periode van
schorsing te bepalen.
Een besluit tot schorsing wordt onmiddellijk schriftelijk aan het betreffende lid medegedeeld onder opgave van redenen welke tot de schorsing ------------hebben geleid.Het in dit artikel bepaalde sub 6.c. is van overeenkomstige toepassing.
Geldmiddelen -----------------------------------------------------------------------------Artikel 5 -------------------------------------------------------------------------------------De geldmiddelen worden gevormd door: --------------------------------------------a. contributies; ----------------------------------------------------------------------------b. subsidies en overige bijdragen; ----------------------------------------------------c. opbrengsten van activiteiten. -------------------------------------------------------Jaarlijkse contributie en andere verplichtingen
Artikel 6 ------------------------------------------------------1. De leden zijn verplicht tot het betalen van een jaarlijkse contributie, diedoor
de ledenvergadering is vastgesteld.
Zij kunnen daarbij in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende
bijdrage betalen. ----------------------------------------------------------------------------2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gedurende een door het -----bestuur bepaalde periode gehele of gedeeltelijke ontheffing van de ----------verplichting tot het betalen van de contributie te verlenen.
3.De wijze waarop en de datum waarvoor betaald dient te worden, wordt in—
het huishoudelijk reglement geregeld. ---------------------------------------------------Bestuur -------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 7 -------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste twee leden. ------------2. In het bestuur kunnen maximaal twee personen buiten de leden van de -----vereniging worden benoemd, mits deze personen over door het bestuur tebepalen kwaliteiten beschikken, welke in het belang van de vereniging ------noodzakelijk zijn.3. De benoeming geschiedt bij besluit van de ledenvergadering genomen
met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. De benoeming van bestuursleden geschiedt zo mogelijk uit voordracht—
van het bestuur dan wel door schriftelijke kandidaatstelling ondersteund—
door ten minste vijf leden, uiterlijk tot aan het begin van de ---------------------ledenvergadering. -------------------------------------------------------------------------5. Voorzitter, secretaris en penningmeester maken deel uit van het dagelijks
bestuur, dat zorg draagt voor de voorbereiding en uitvoering van de --------besluiten van het bestuur. --------------------------------------------------------------Bestuursfuncties-----------------------------------------------------------------------------Artikel 8 -----------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester —
aan. -------------------------------------------------------------------------------------------De voorzitter wordt door de ledenvergadering rechtstreeks in functie -------gekozen.-------------------------------------------------------------------------------------Het bestuur kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen.
Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.-----------------------------2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de
secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris
worden vastgesteld en ondertekend.
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen aanvullende regels aangaande de
21003938/JP /21009002
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vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur wordengegeven.
Einde bestuurslidmaatschap
Artikel 9 ----------------------------1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te
allen tijde door het bestuur tot de eerstkomende algemene vergadering —
worden geschorst, indien:
a. hij in strijd met de wet, de statuten, reglementen en/of besluiten van devereniging handelt; -------------------------------------------------------------------b. hij de belangen van de vereniging niet naar behoren behartigt. ----------In de eerstvolgende ledenvergadering waarvoor dit in de oproep moet worden vermeld, wordt een voorstel tot ontslag of tot verlenging van de
schorsing van het betrokken bestuurslid geagendeerd. Deze
vergadering dient binnen een maand na het uitspreken van de
schorsing te worden gehouden.2. Een bestuurslid kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd benoemd, altijd door
de ledenvergadering worden ontslagen of geschorst.3. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een —
door het bestuur op te maken rooster van aftreding. -------------------------------Het aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn --------------voorganger in, doch volgt niet automatisch op in de functie die zijn ------------voorganger bekleedde. --------------------------------------------------------------------Taken en bevoegdheden --------------------------------------------------------------------Artikel 10 -----------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, behoudens --------eventuele beperkingen volgens deze statuten.
2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen,
vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van --------overeenkomsten 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 derde verbindt, mits de -----ledenvergadering haar goedkeuring daaraan heeft verleend.3. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het ----------bestuur, alsmede door de voorzitter, tezamen met de secretaris of bij zijn—
ontstentenis, tezamen met de plaatsvervangend secretaris. ---------------------Bij ontstentenis of afwezigheid van de voorzitter wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door de plaatsvervangend voorzitter ---------tezamen met de secretaris, dan wel plaatsvervangend secretaris. --------------4. Het bestuur kan aan de penningmeester, al dan niet tezamen met -------------medebestuursleden, machtiging verlenen over gelden van de vereniging —
te beschikken binnen daarbij door het bestuur te stellen grenzen. -------------5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene -------------------ledenvergadering voor besluiten tot: ---------------------------------------------------a. het verhuren, huren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen —
en/of geven van onroerende goederen;b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging eenbankkrediet wordt verleend; --------------------------------------------------c. het aangaan van dadingen; ---------------------------------------------------d. het optreden in rechte.6a. Het bestuur kan zich in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer commissies en/of adviseurs en/of (vrijwillig) ------------------------21003938 /JP /21009002
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medewerkenden.
b. Zij worden benoemd, geschorst en ontslagen door de
ledenvergadering, welke tevens hun taak, werkwijze en eventuele --------beloning vaststelt en regelt of en in hoeverre zij de vereniging kunnen—
verbinden, volgens zonodig bij afzonderlijk door de ledenvergadering —
vast te stellen reglementen of door deze vast te stellen regels. -------------Jaarverslag, rekening en verantwoording --------------------------------------------Artikel 11------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging ------zodanig aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en
verplichtingen kunnen worden gekend.2. Het bestuur brengt op een ledenvergadering binnen zes maanden naafloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn —
door de ledenvergadering, haar jaarverslag uit en doet, onder overlegging
van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en
verantwoording over haar in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Naafloop van deze termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in —
rechte van het bestuur vorderen. -------------------------------------------------------De
ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van
3.
ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het
bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het
bestuur en brengt aan de ledenvergadering verslag uit van haar---------------bevindingen.
4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere -----boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich met opgaaf van
redenen en in overleg met het bestuur door een deskundige doen
bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar --------gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de ---------waarden te tonen en inzage van boeken en bescheiden der vereniging te—
geven. ------------------------------------------------------------------------------------------5. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de ledenvergadering —
worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere -------------kascommissie. -------------------------------------------------------------------------------6. Een lid van de kascommissie kan slechts twee jaar als zodanig fungeren. 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 2 en 3, tienjaar lang te bewaren. -----------------------------------------------------------------------Algemene vergadering -----------------------------------------------------------------------Artikel 12 ------------------------------------------------------------------------------------------1. Aan de ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. ----------2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt -----een ledenvergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de -------------------jaarvergadering komen onder meer aan de orde:------------------------------------a. het jaarverslag over het door het bestuur in het afgelopen--------------------verenigingsjaar gevoerde beleid; ----------------------------------------------------b. het jaarverslag over het gevoerde financiële beleid onder overlegging —
van balans en staat van baten en lasten; ---------------------------------------c. het verslag van de kascommissie; ---------------------------------------------------d. goedkeuring van de jaarstukken en décharge van het bestuur; --------------e. de benoeming van de kascommissie voor het volgende -----------------------verenigingsjaar;
f. de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar;
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h. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij deoproeping voor de ledenvergadering.
3. Andere ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit —
wenselijk oordeelt.4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig —
aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte derstemmen verplicht tot het bijeen roepen van een ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen
veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf totdie bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 16 of —
bij advertentie in ten minste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad. ------------------------------------------------------------------Toegang en stemrecht -----------------------------------------------------------------------Artikel 13 -----------------------------------------------------------------------------------------1. Toegang tot de ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging. -----2. Over toelating van andere personen dan de in het vorig lid van dit artikel —
bedoelde personen beslist het bestuur. ----------------------------------------------3. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden. —
4. a. leder gewoon lid van de vereniging heeft één stem. ------------------------b. Begunstigers en ereleden hebben dus geen stemrecht. ------------------------c. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid
3. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden. —
4. a . leder gewoon lid van de vereniging heeft één stem.
b. Begunstigers en ereleden hebben dus geen stemrecht.
c. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander liduitbrengen. Een lid kan maximaal één mede-lid vertegenwoordigen.
Voorzitterschap en notulen -----------------------------------------------------------Artikel 14 -----------------------------------------------------------------------------------1. De ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of
zijn plaatsvervanger.
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger dan treedt een der anderebestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook
op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de -----------vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een
ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. —
3. Op de eerstvolgende vergadering worden de notulen ter goedkeuring aan de ledenvergadering voorgelegd en daarna door de voorzitter en de ----------secretaris ondertekend. --------------------------------------------------------------------4. De inhoud van de notulen wordt ter kennis gebracht aan de leden van de—
ledenvergadering. ---------------------------------------------------------------------------Besluitvorming ---------------------------------------------------------------------------------Artikel 15 ------------------------------------------------------------------------------------------1. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden allebesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen. ---------------------------------------------------------------------------2. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn —
uitgebracht.
3. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrektemeerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. --------------Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan
vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de volstrekte ---------meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en—
de stemmen staken, Bij gemelde herstemming, waaronder niet is --------------begrepen de tweede stemming, wordt telkens gestemd tussen de--------------21003938/JP /21009002
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personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenweluitgezonderd 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 een 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 tussen twee personen de stemmen staken, ---------beslist het lot wie van beiden is gekozen.
4. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezingen
van personen, dan is het verworpen.
5. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, evenals zaken, personen —
betreffende. Alle andere stemmingen geschieden mondeling, tenzij de ------------voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der -------------------stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. -----------------------------6. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. -----------7. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde ---------hoofdelijke stemming verlangt.
Bijeenroeping algemene vergadering
Artikel 16
1. De ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur.
2. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens –
het ledenregister ofwel op de wijze zoals nader bij huishoudelijk reglementis bepaald. --------------------------------------------------------------------------------------De termijn van de oproeping bedraagt ten minste tien dagen. ---------------------3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, -----------onverminderd het bepaalde in artikel 17. --------------------------------------------Statutenwijziging ------------------------------------------------------------------------------Artikel 17------------------------------------------------------------------------------------------1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht —
dan door een besluit van een ledenvergadering waartoe is opgeroepen ------met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden--------voorgesteld, op welke vergadering ten minste twee/derde van de
stemgerechtigde gewone leden voor een rechtsgeldige besluitvorming
aanwezig dient te zijn.2. Zij die de oproeping tot de ledenvergadering ter behandeling van een -----voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien
dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de -------voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoegeschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag
waarop de vergadering wordt gehouden.
Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden ------------toegezonden. --------------------------------------------------------------------------------3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste een meerderheid van —
twee/derde der uitgebrachte stemmen. ------------------------------------------------4. Als het aantal van twee/derde der leden niet aanwezig is dient een tweede
vergadering te worden belegd, waarbij, ongeacht het aantal leden, beslist wordt met een meerderheid van twee/derde der uitgebrachte stemmen. -----5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een ------------notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder lid van het dagelijks bestuur bevoegd. -----------------------------------------------------Ontbinding en vereffening -------------------------------------------------------------------21003938/JP /21009002
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Artikel 18 ---------------------------------------------------------------------------------------1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ------------------ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2, 3 en 4 van artikel 17 is —
van overeenkomstige toepassing. -------------------------------------------------------2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan diegenen aan wie het bestuur —
besluit dit saldo te bestemmen. ----------------------------------------------------------Bij geen overeenstemming beslissen twee onpartijdige derden, aan te
wijzen door het bestuur, welke beslissing eensluidend dient te zijn.
3. Het archief van de vereniging zal alsdan aan een door de
ledenvergadering aan te wijzen natuurlijke of rechtspersoon ter bewaring —
worden aangeboden. ----------------------------------------------------------------------Huishoudelijk reglement ------------------------------------------------------------------Artikel 19 --------------------------------------------------------------------------------------1. De ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement of andere --------------reglementen vast.
2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen
dwingend recht bevat, noch met de statuten. ---------------------------------------Slotbepalingen -------------------------------------------------------------------------------Artikel 20 --------------------------------------------------------------------------------------1. In bestuurs-, commissie- of ledenvergaderingen kunnen geen besluiten -----worden genomen of stemmingen worden gehouden over punten die niet —
op de agenda van de vergadering vermeld zijn. -------------------------------------2. Beslissingen in alle zaken waarin bij wet, statuten of huishoudelijk ------------reglement niet is voorzien, berusten, behoudens de verantwoording aan —
de ledenvergadering, bij het bestuur. --------------------------------------------------Tenslotte verklaarden de comparanten dat thans in functie zijn de navolgende
bestuursleden: -----------------------------------------------------------------------------------1. de comparant sub 1: als voorzitter; -----------------------------------------------------2. de comparant sub 2: als secretaris/penningmeester. ------------------------------De comparanten zijn mij, notaris, bekend, en de identiteit van de bij deze akte
betrokken comparanten/partijen is door mij, notaris, aan de hand van de---------hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. ------------------------------------------WAARVAN AKTE, ----------------------------------------------------------

in minuut is opgemaakt, verleden te ROERMOND, op
de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De bij deze akte betrokken comparanten/partijen hebben tijdig tevoren de ------gelegenheid gekregen om van de inhoud van deze akte kennis te nemen, dan
wel hebben zij uitdrukkelijk afstand gedaan van het recht om tijdig tevoren de gelegenheid te krijgen om van de inhoud van deze akte kennis te nemen.
De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparanten medegedeeld en —
daarop is door mij, notaris, een toelichting gegeven. ------------------------------------Door mij, notaris, is zo nodig gewezen op de gevolgen die voor partijen of één
hunner uit de inhoud van de akte kunnen voortvloeien.
De comparanten hebben vervolgens verklaard van de inhoud van deze akte —
te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. -------------------------------Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparanten en mij,
notaris, ondertekend. ---------------------------------------------------------------------------(volgen handtekeningen)
VOOR AFSCHRIFT
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