Ls,
Artikel 7 lid 6 sub a, laatste volzin, verwijst naar artikel 4.3, dit lid is in de conceptfase
vervallen, zodat de woorden “onverminderd het bepaalde in artikel 4 lid 3.” kunnen worden
genegeerd.
NAAM, ZETEL EN ADRES.
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: Algemeen Belang Dongeradeel.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Dongeradeel.
3. De vereniging draagt er zorg voor dat haar adres en telefoonnummer gepubliceerd wordt.
4. De naam van de vereniging kan ook als partij-aanduiding boven kandidatenlijsten worden
gebruikt.
DOEL EN MIDDELEN.
Artikel 2.
1. De vereniging heeft ten doel als een politieke groepering in de gemeente Dongeradeel er
langs democratische weg voor te ijveren, dat:
a. zoveel mogelijk burgers effectief deel hebben aan de politieke en maatschappelijke
besluitvorming;
b. de besluitvorming plaats vindt na onbevooroordeelde afweging van alle terzake
doende feiten en vooruitzichten;
c. bij de besluitvorming aan de gevolgen op lange termijn een groot gewicht wordt
toegekend;
d. het maatschappelijk welzijn van alle inwoners van de gemeente Dongeradeel wordt
gewaarborgd en bevorderd.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
alleen of in samenwerking met anderen deel te nemen aan verkiezingen voor de
gemeenteraad van Dongeradeel;
vergaderingen en informatiebijeenkomsten te beleggen, in welke bijeenkomsten
vragen van leden en belangstellenden kunnen worden behandeld;
contacten met andere politieke en belangenverenigingen te stimuleren;
informatiebulletin te verstrekken aan leden;
En voorts door alle daartoe stekkende democratische middelen, die aan het doel
bevorderlijk zijn.
GELDMIDDELEN.

Artikel 3.
De geldmiddelen van de vereniging bestaat uit:
a. Contributies;
b. Donaties;
c. Erfstellingen en legaten;
d. Schenkingen;
e. Achtergestelde leningen van leden; tenzij schriftelijk anders overeengekomen zullen
vorderingen van leden op de vereniging zijn achtergesteld bij de overige schuldeisers;
f. Alle overige baten.
LEDEN.

Artikel 4.
1. De vereniging kent leden en donateurs;

2.

Ieder actief kiesgerechtigde voor de gemeenteraad van de gemeente Dongeradeel, die
redelijker wijze geacht kan worden in te stemmen met de doelstelling van de vereniging,
kan lid worden van de vereniging.

LIDMAATSCHAP.
Artikel 5.
1. Het bestuur beslist over toelating als lid der vereniging. Een besluit tot niet toelating kan
slechts genomen worden op gronden ontleend aan deze statuten.
Bij niet-toelating zullen deze gronden schriftelijk aan belanghebbende worden
meegedeeld.
Van een besluit tot niet toelating staat beroep open bij de algemene ledenvergadering.
2. Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk en geldt voor het gehele
verenigingsjaar.
De wijze van toetreding zal nader bij huishoudelijk reglement worden geregeld.
3. Het lidmaatschap wordt beëindigd door:
a. Overlijden;
b. Ontvangst van een schriftelijke opzegging bij het secretariaat voor één december vna
het lopende verenigingsjaar; een lid is verplicht om zijn/haar lidmaatschap op te
zeggen wanneer het niet meer aan de vereisten van het lidmaatschap voldoet;
c. Opzegging namens de vereniging door het bestuur; deze kan geschieden wanneer een
lid niet voldoet aan de vereisten, door het lidmaatschap bij de statuten gesteld,
wanneer hij/zij zijn/haar verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren;
d. Ontzetting door het bestuur; deze kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de verniging
op onredelijke wijze benadeelt.
4. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van
het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste een
maand. Opzegging van het lidmaatschap door e vereniging kan te allen tijde met
inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste een maand geschieden.
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.
5. 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.
6. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de
verplichting van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te
sluiten.
7. Van een besluit tot opzetting van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren en van een besluit tot ontzegging uit het lidmaatschap staat de betrokkene
binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de
algemene ledenvergadering. Hij/zij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het
besluit tot opzegging of ontzetting met opgave van redenen in kennis gesteld.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Het lid heeft het recht zich persoonlijk in de algemene ledenvergadering, waarin het
beroep behandeld wordt, te verweren.
Hij/zij ontvangt daartoe schriftelijk bericht, op welk tijdstip en op welke plaats dit beroep
in de algemene ledenvergadering zal worden behandeld.

8.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt blijft desniettemin
de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd.
JAARLIJKSE CONTRIBUTIE, DONATIE.

Artikel 6.
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een contributie voor elk verenigingsjaar, die
door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
Voor de eerste maal wordt de contributie vastgesteld op vijf en twintig gulden (f. 25,--)
per jaar.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de
verplichting tot het betalen van een contributie te verlenen.
3. Donateurs betalen een jaarlijkse donatie, waarvan het minimum op voorstel van het
bestuur door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
Voor de eerste maal wordt dit minimum gesteld op tien gulden (f 10,--).
ORGANISATIE/BESTUURSVORM.
Artikel 7.
1. De vereniging kent vier algemene organen, te weten:
a. De algemene ledenvergadering;
b. Het bestuur;
c. De adviesraad;
d. De gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde bij het centraal stembureau als
bedoeld in de Kieswet. Indien kandidaten onder die door de vereniging bij de
registratie als bedoeld in artikel G3 Kieswet geregistreerde naam worden gekozen,
vormen zij een vijfde verenigingsorgaan:
e. De fractie in de gemeenteraad.
2. Het bestuur kan zich in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door commissies.
De wijze van verkiezing en aftreding dezer commissies wordt nader bij het huishoudelijk
reglement bepaald.
3. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie en ten
hoogste negen leden.
De leden van het bestuur verdelen de functies in onderling overleg, met dien verstande
evenwel dat de voorzitter in functie wordt benoemd en er in ieder geval een voorzitter,
een secretaris en een penningmeest dienen te zijn.
De functies van secretaris en penningmeester kunnen evenwel in een persoon worden
verenigd.
4. De adviesraad is een, aan het bestuur en de eventuele fractie in de gemeenteraad
adviserend orgaan.
De samenstelling en het functioneren zullen worden geregeld bij huishoudelijk
reglement.
5. De fractie bestaat uit de voor de vereniging gekozen leden van de gemeenteraad, als
bedoeld in lid 1, tweede volzin.
De leden zijn autonoom met betrekking tot hun raadswerkzaamheden.
6. a. De algemene vergadering bepaalt het (oneven) aantal bestuursleden.
Voor de eerste maal wordt het aantal bestuursleden bepaald op negen.
De bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering voor een periode
van vier jaar.
Alleen leden kunnen tot bestuurslid worden benoemd, onverminderd het bepaalde in
artikel 4 lid 3.

b.

7.

8.

Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene ledenvergadering uit
een lijst van één of meer door het bestuur en/of door tenminste vijf leden voor die
vergadering gestelde kandidaten; wat de kandidaatstelling door de leden betreft,
moet deze tenminste één week voor die vergadering bij het bestuur zijn ingediend.
Indien ten aanzien van de benoeming van een bestuurslid niet één of meer
kandidaten zijn gesteld, kan kandidaatstelling staande de vergadering plaats vinden.
c. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op, te beginnen in negentienhonderd
negentig.
Een aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar.
Een bestuurslid dat in een vacature is benoemd neemt op het rooster van aftreden de
plaats van zijn voorganger in.
d. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
1. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
2. door bedanken, mits dit schriftelijk geschiedt met inachtneming van een
opzeggingstermijn van tenminste één maand.
De leden van de adviesraad worden op voordracht van het bestuur door de algemene
ledenvergadering uit de leden benoemd.
De wijze van verkiezing en aftreding van leden van de adviesraad zal nader bij
huishoudelijk reglement worden bepaald.
De algemene ledenvergadering kan zowel een lied van het bestuur, als van de adviesraad
schorsen of ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig acht.
Voor een besluit daartoe is een meerderheid van tenminste twee/derde der geldige
uitgebrachte stemmen vereist, onverminderd het bepaalde in artikel 12.
Een zodanig besluit heeft automatisch eveneens betrekking op alle andere functies, die
betrokkene in de vereniging uitoefent, tenzij algemene ledenvergadering anders beslist.

ALGEMENE LEDENVERGADERING.
Artikel 8.
1. De algemene ledenvergadering bestaat uit de leden van de vereniging.
Ieder lid heeft op de algemene ledenvergadering het recht één stem uit te brengen.
De algemene ledenvergadering wordt gehouden op een door het bestuur te bepalen plaats
in de gemeente Dongeradeel.
2. Tenminste eenmaal per jaar binnen drie maanden na afloop van een boekjaar wordt een
algemene ledenvergadering gehouden, waarin onder meer worden behandeld:
a. De notulen van de laatst gehouden algemene ledenvergadering;
b. De in artikel 6 lid 6 genoemde bestuursverkiezing;
c. Het jaarverslag van het bestuur;
d. De rekening en verantwoording van het bestuur over het afgelopen boekjaar, met
het verslag van de commissie bedoeld in artikel 9 lid 2;
e. De benoeming van de in artikel 9 lid 2 genoemde commissie voor het
daaropvolgende boekjaar;
f. Voorstellen van het bestuur of de leden aangekondigd bij de oproeping voor de
vergadering.
3. Algemene ledenvergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls het bestuur zulks
nodig acht.
4. De oproepingen tot de algemene ledenvergaderingen geschieden schriftelijk door het
bestuur op een termijn van tenminste veertien dagen.
Het bestuur is bevoegd in plaats van de leden convocaties te zenden een advertentie voor
de oproeping tot de algemene ledenvergadering in één of meer plaatselijk veel gelezen
bladen te plaatsen.

5.

6.
7.

In de oproeping kunnen de te behandelen onderwerpen worden vermeld, onverminderd
het bepaalde in artikel 15 lid 1.
het bestuur is verplicht een buitengewone algemene ledenvergadering uit te schrijven,
indien een aantal leden, bevoegd tot het uitbrengen van tenminste één/tiende gedeelte van
het maximaal uit te brengen aantal stemmen of van tien leden, zulks schriftelijk
verzoeken.
De hiervoor bedoelde algemene ledenvergadering moet worden gehouden binnen vier
weken na de ontvangst van het hiervoor bedoelde verzoek.
Indien het bestuur niet of niet tijdig aan een desbetreffend verzoek voldoet, zullen de
verzoekers het recht hebben zelf, bij advertentie in één of meer plaatselijke bladenn,
onder inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen en onder vermelding
van de te behandelen onderwerpen, een algemene ledenvergadering bijeen te roepen.
Zodanige vergadering zal rechtsgeldige besluiten kunnen nemen; het recht om deze
besluiten aan een referendum als bedoeld in artikel 12 te onderwerpen, komt aan het
bestuur niet toe.
In dit geval voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
De leden zijn bevoegd voorstellen voor de algemene ledenvergadering in te dienen bij de
secretaris der vereniging, mits deze tenminste drie weken voor de betreffende
vergadering worden ingediend.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de
voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die na goedkeuring door de
algemene ledenvergadering in haar eerstvolgende vergadering alsdan door de voorzitter
en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Indien gewenst kan deze
vaststellingsvergadering aansluitend aan de betrokken vergadering worden gehouden.

Artikel 9.
1. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen drie maanden na afloop
van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene
ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van de nodige
bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd
bestuur.
Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van
het bestuur vorderen.
2. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks twee leden of drie leden, die geen
zitting hebben in het bestuur, om de rekening en verantwoording van het bestuur te
onderzoeken en daarover verslag uit te brengen in de algemene ledenvergadering.
Zij kunnen zich door een deskundige doen bijstaan, indien het onderzoek van de rekening
en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis vereist.
3. Goedkeuring van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.
VERENIGINGSJAAR.
Artikel 10.
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar, het eerste verenigingsjaar loopt tot en met
Één en dertig december negentienhonderd negen en tachtig.
STEMMINGEN.

Artikel 11.
1. De geldigheid van de uitgebrachte stemmen wordt bepaald door de voorzitter van de
vergadering.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Onder gewone meerderheid van stemmen wordt verstaan de meerderheid van de geldige
uitgebrachte stemmen, onder volstrekte meerderheid van stemmen, volstrekte
meerderheid van stemmen van het totaal aantal op de desbetreffende vergadering
blijkens de presentielijst uit te brengen stemmen.
Alle besluiten in bestuurs- en algemene ledenvergaderingen worden, voorzover in deze
statuten niet anders bepaald, genomen met gewone meerderheid van stemmen.
Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd, tenzij zowel in het ene
als in het andere geval de vergadering met algemene stemmen anders besluit, waaronder
begrepen stemming bij acclamatie.
Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Besluiten over personen worden echter genomen met volstrekte meerderheid van
stemmen; indien deze meerderheid in een eerste stemming niet wordt verkregen, volgt
een tweede vrije stemming.
Indien ook dan die meerderheid niet is verkregen vindt herstemming plaats tussen de
twee personen, die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich verenigd hebben
(eventueel voorafgegaan door een tussenstemming tussen hen die een gelijk aantal
stemmen op zich verenigden), in welk geval (bij herstemming) de gewone meerderheid
van stemmen voldoende is.
Indien bij de herstemming of bij de tussenstemming de stemmen staken beslist het lot.
het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de
vergadering een besluit is genomen is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over
een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande lid bedoeld
oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de
gewone meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezig dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.
REFERENDUM.

Artikel 12.
1. Het bestuur heeft het recht om elk besluit van een algemene ledenvergadering dat is
genomen in een vergadering welke door het bestuur is bijeengeropen genomen met
minder dan vijftig procent (50%) van het aantal stemgerechtigde leden aan een
referendum te onderwerpen.
Hangende de uitslag van het referendum wordt de uitvoering van het besluit opgeschort.
2. Het referendum moet binnen een maand na de vergadering waarin het betreffende besluit
is gevallen, worden gehouden.
Daartoe zal het bestuur binnen twee weken na die vergadering aan alle leden bij
circulaire kennis geven van het betreffende besluit en de daaraan verbonden
consequenties.
Voorts zal het bestuur binnen tien dagen nadat die circulair is verzonden de leden in de
gelegenheid stellen zich bij geheime schriftelijke stemming voor of tegen uitvoering van
het besluit uit te spreken.
Het bestuur kan bepalen dat de uitslag van het referendum bij notarieel procesverbaal
wordt vastgelegd.
Het bestuur zal de opschorting van een besluit bedoeld in het eerste lid onmiddellijk
ongedaan maken, indien tenminste vijftig procent (50%) van het aantal leden zich bij

bedoeld referendum voor de uitvoering van het besluit heeft uitgesproken. In alle andere
gevallen zal het besluit geacht worden niet te zijn genomen.
BESTUUR, VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Artikel 13.
1. Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging, het beheert de zaken der
vereniging en voert de besluiten van de algemene ledenvergadering uit.
2. De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen tezamen de vereniging in en buiten
rechten, ook bij de uitvoering van besluiten als bedoeld in lid 3, met dien verstande dat
het bestuur bevoegd is één of meer van zijn leden aan te wijzen om in bepaalde gevallen
of in bepaalde zaken de vereniging te vertegenwoordigen.
De penningmeester is de gemachtigde van de vereniging om gelden te ontvangen,
daarvoor te kwiteren; het bestuur verleent hem voorts zodanige procuratie dat hij zijn
taak naar behoren kan uitvoeren.
3. Het bestuur is bevoegd tot het nemen van besluiten tot het sluiten van overeenkomsten
tot het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van registergoederen, en tot het
nemen van besluiten tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als
borg of mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid
voor de schuld van een derde verbindt, mits met goedkeuring van de algemene
ledenvergadering.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden
gedaan.
4. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende
bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende
bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures.
In dat laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden verplicht binnen een termijn van
één maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen te
roepen, waarin wordt voorzien in de ontstane vacature(s).
5. Voor het nemen van rechtsgeldige bestuursbesluiten dient tenminste de helft van de in
functie zijnde bestuursleden aanwezig te zijn.
6. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits alle bestuursleden zich
schriftelijk (per telex, fax of telegram daaronder begrepen) over het voorstel uitspreken.
7. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden.
(PLAATSVERVANGEND) GEMACHTIGDEN BIJ HET CENTRAAL STEMBUREAU.
Artikel 14.
1. Het bestuur benoemt uit zijn midden een gemachtigde en een plaatsvervangend
gemachtigde bij het centraal stembureau, aan wie de taken als bedoeld in artikel H3,
tweede en derde lid, Kieswet worden opgedragen.
2. Over de wijze waarop die gemachtigden van hun uit de wet voortvloeiende
bevoegdheden gebruik dienen te maken ontvangen de bedoelde gemachtigde en
plaatsvervangend gemachtigde een schriftelijke instructie van het bestuur.
3. Omtrent de redactie van deze instructie worden de adviesraad en de eventuele
raadsfractie gehoord.
4. De algemene ledenvergadering wordt door het bestuur gehoord voor het geven van de
instructie om de inleveraars van een kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing te
machtigen boven die lijst de aanduiding van de vereniging als politieke groepering te
plaatsen.
STATUTENWIJZIGING.

Artikel 15.
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 wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór 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 vergadering wordt gehouden.
Bovendien kan een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden toegezonden worden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden tegenwoordig of
vertegenwoordigd is.
Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen
vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over het
voorste, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest ongeacht het aantal
tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een
meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële acte is
opgemaakt.
Tot het doen verlijden van de actie is ieder bestuurslid bevoegd.
ONTBINDING
Artikel 16.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
ledenvergadering.
2. Indien tot ontbinding wordt besloten kunnen tevens in de betreffende vergadering de
vereffenaars worden aangewezen.
Bij gebreke van deze aanwijzing geschiedt de liquidatie door het bestuur.
3. De vereffenaars dragen er zorg voor dat de activa van de vereniging zoveel mogelijk
worden geliquideerd en de passiva worden voldaan.
4. Het na de liquidatie overblijvende saldo casu quo de overblijvende baten worden
bestemd voor de in de gemeente Dongeradeel werkzame afdeling der vereniging Het
Nederlandse Rode Kruis.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 17.
Het huishoudelijk reglement zal worden vastgesteld en zo nodig gewijzigd in een algemene
ledenvergadering door een besluit, genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen inhouden, in strijd met de statuten of in
strijd met de bepalingen van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, ook voorzover deze
bepalingen niet van dwingend recht zijn.
SLOTBEPALING.

Artikel 18.
In alle gevallen waarin de statuten, het huishoudelijk reglement of de wet niet voorzien,
beslist de algemene ledenvergadering.
Slotverklaring.
De comparanten, in ledenvergadering bijeen als enige leden, verklaarden:
Voor de eerste maal worden benoemd tot leden van het bestuur de comparanten van wie de

sub 1, 2 en 3 genoemde comparanten respectievelijk de functies van voorzitter, secretaris en
penningmeester zullen bekleden.
Als adres van de vereniging zal voor de eerste keer dienen:
Postbus 73, 9100 AB DOKKUM
Het telefoonnummer der vereniging is 05190 – 3849.
Als gemachtigden als bedoeld in artikel 14 worden aangewezen:
De comparant sub 1 (voorzitter): als gemachtigde en de comparant sub 2 (secretaris) als
plaatsvervangende gemachtigde.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Dokkum op de datum in het hoofd dezer
akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen, hebben deze
eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige
voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris,
ondertekend.

