
           NO T A R I S K A N T O O R   G R E G O I R E  
 
 
 
 
 
 
 
KOPIE van de AKTE houdende:  
OPRICHTING; STATUTEN; BENOEMING BESTUUR,  
inzake de vereniging: 
 
ZOAB "Zeer Ongeruste Arkenbewoners"  
gevestigd te Rotterdam.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTARISKANTOOR   GREGO IRE  
 

Bezoekadres 
Dorpsweg 203 

3082 LM Rotterdam 
 

Postadres 
Postbus 5101 

3008 AC Rotterdam 
T (010) 4298077 
F (010) 4291740 

notaris@gregoire.knb.nl 
www.gregoire-notarisopzuid.nl 

	  

	  
n o t a r i s  o p  z u i d  



 1 

NOTARISKANTOOR GREGOIRE 
 
 
 
 
OPRICHTING VERENIGING  
DOSSIERNUMMER @ 2004. 002994. 01 [RdR] 
ZOAB "Zeer Ongeruste Arkenbewoners" . 
 
 
 
 
 
Heden, de tiende februari twee duizend vijf, 
verschijnen voor mij, Meester Johannes Baptist Gregoire, 
notaris gevestigd te Rotterdam: 
De heer Rob VERBEEK, 
wonende te 3036 AD Rotterdam, Gordelpad 15, 
geboren te Rotterdam, 
op zeven en twintig september negentienhonderd acht en vijftig, 
gehuwd, 
van wie de identiteit door mij, notaris, is vastgesteld aan de hand van geldig Nederlands paspoort,  
gekenmerkt NF1268599, 
afgegeven te Rotterdam, 
op zestien september twee duizend drie 
hierna (de) oprichter Verbeek 
De heer Adrianus Joseph VERSPEEK, 
wonende te 3043 LJ Rotterdam, Vroesenkade 172, 
geboren te Rotterdam, 
op dertien februari negentienhonderd een en veertig, 
ongehuwd, 
niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap, 
van wie de identiteit door mij, notaris, is vastgesteld aan de hand van geldig Nederlands paspoort,  
gekenmerkt M24067585, 
afgegeven te Rotterdam, 
op twaalf september twee duizend een 
hierna (de) oprichter Verspeek 
V-E-R-K-L-A-R-I-N-G-E-N : 
VERKLARING VAN OPRICHTING ; STATUTEN. 
De verschijnende personen verklaren: 
De verschijnende personen richten bij deze een vereniging op; 
hierna: (de) vereniging; 
De vereniging wordt geregeerd door de volgende: 
S T A T U T E N 
BEGRIPSBEPALINGEN. 
Artikel 1. 
Steeds als in de statuten van de vereniging of in een reglement van de vereniging sprake is van: 
- "(het)/(een) lid"; "(de) leden"; of "(het) lidmaatschap" 
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 wordt daarmee bedoeld: (het)/(een) lid van de vereniging; (de) leden van de vereniging; of (het) 
 lidmaatschap van de vereniging, als de vereniging verschillende soorten leden kent zonder  
 onderscheid naar soort, behalve als de statuten van de vereniging uitdrukkelijk anders bepalen; 
- "(het) bestuur" 
 wordt daarmee bedoeld: het bestuur van de vereniging; 
- "(de) ledenvergadering" 
 wordt daarmee bedoeld: het orgaan dat gevormd wordt door stemgerechtigde leden; en ook de  
 bijeenkomst van stemgerechtigde leden en eventuele andere personen met vergaderrechten 
  binnen de vereniging; 
-  "(de) statuten" 

 wordt daarmee bedoeld: de statuten van de vereniging; 
-  "gewone meerderheid van stemmen" 
 wordt daarmee bedoeld: (ten minste) de helft plus één van de uitgebrachte stemmen; 
 en ingeval het aantal uitgebrachte geldige stemmen oneven is: de kleinst mogelijke meerderheid  
 van de uitgebrachte stemmen. 
NAAM EN ZETEL. 
Artikel 2. 
1.  De vereniging draagt de naam: ZOAB "Zeer Ongeruste Arkenbewoners". 
2.  De vereniging is gevestigd te Rotterdam. 
3.  De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid. 
DOEL EN MIDDELEN. 
Artikel 3. 
1.  De vereniging heeft ten doel: 
 Het behartigen van gemeenschappelijke belangen van bewoners van woonboten in Rotterdam;  
 Het behartigen van gemeenschappelijke belangen van bewoners van woonarken in Rotterdam; 
 daaronder mede begrepen het voeren van juridische procedures, 
 zowel eisend als verwerend, en het aangaan van vaststellingsovereenkomsten; 
 en ook alles wat met het vorenstaande verband houdt/het vorenstaande kan bevorderen. 
2.  De vereniging tracht dit doel te bereiken door uitsluitend wettige 
 middelen, onder meer door vroegtijdige beïnvloeding van overheden 
 -zowel rijksoverheden als gemeentelijke overheden- en media en 
 door samenwerking met overheden. 
DUUR. 
Artikel 4. 
De vereniging duurt onbepaalde tijd voort. 
VERENIGINGSJAAR. 
Artikel 4A. 
Het verenigingsjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar. 
Artikel 5. 
1.  De vereniging kent gewone leden en ereleden. 
2.  Gewone leden zijn natuurlijk personen die' als gewoon lid zijn toegelaten. 
 Degene die gewoon lid van de vereniging wil worden verzoekt aan het bestuur schriftelijk om  
 toelating. 
 Over die toelating beslist het bestuur. 
 Als het bestuur toelating weigert kan de ledenvergadering daartoe alsnog besluiten. 
 Als lid van de vereniging kunnen slechts worden toegelaten natuurlijke personen die wonen op  
 een woonboot of woonark in Rotterdam. 



 Per adres kan slechts een natuurlijk persoon lid van de vereniging  
 zijn. 
 Bij overlijden van een lid heeft: 
 diens huwelijkspartner; 
 diens geregistreerd partner; 
 degene met wie dat lid ten minste twee jaren heeft samengewoond 
 (maatgevend is inschrijving op hetzelfde adres in de gemeentelijke administratie); 
 indien deze de woonboot/woonark blijft bewonen het recht om als lid van de vereniging te  
 worden toegelaten. 
3.  Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten voor de vereniging of in verband met 
 het doel van de vereniging op voorstel van het bestuur door de ledenvergadering tot erelid zijn 
 benoemd. 
4.  Het lidmaatschap is persoonlijk en kan dan ook niet worden overgedragen. 
 Het lidmaatschap kan niet worden verkregen door erfopvolging. 
5.  Bij reglement, vast te stellen door de ledenvergadering, kunnen aan het lidmaatschap 
 verbintenissen verbonden worden. 
6.  Het bestuur houdt een register waarin ten aanzien van ieder lid vermeld worden diens naam,  
 adres en ingangsdatum lidmaatschap. 
 Dit register wordt regelmatig bijgehouden. 
 Twee bestuursleden voorzien elke aantekening in het register van een handtekening. 
7.  Ieder lid zorgt ervoor dat zijn adres steeds bij de vereniging bekend is. 
 Alle opzeggingen, mededelingen en kennisgevingen vinden plaats aan het in voormeld register 
 ingeschreven adres.  
SCHORSING VAN EEN LID. 
Artikel 6. 
Het bestuur is bevoegd om een lid te schorsen. 
Dit kan alleen als dat lid herhaaldelijk in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door  
handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate schade toebrengt of heeft 
toegebracht. 
De periode van schorsing gaat In op de dag waarop het besluit tot schorsing is genomen. 
De schorsing duurt tot en met de eerstvolgende ledenvergadering, maar nooit langer dan drie 
maanden.  
Tijdens de periode van schorsing kunnen door of namens het desbetreffende lid de aan diens  
lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, maar dat lid heeft wel toegang tot de 
ledenvergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd om daarover in die 
vergadering het woord te voeren. 
EINDE LIDMAATSCHAP. 
Artikel 7. 
1.  Het lidmaatschap eindigt: 
 a.  door overlijden van het lid of bij een lid/rechtspersoon door ontbinding; 
 b.  ingevolge opzegging door het lid; 
 c.  ingevolge opzegging door de vereniging; en 
 d.  door ontzetting. , 
2.  a.  Een lid kan zijn lidmaatschap uitsluitend opzeggen tegen het einde van een kalenderjaar en  
  bij aangetekende brief. 
  Die brief moet vóór een december door de secretaris van de vereniging zijn ontvangen.  
  Deze moet die ontvangst binnen acht dagen schriftelijk bevestigen. 
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  Als te laat is opgezegd loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende  
  kalenderjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan 
   worden om het lidmaatschap te laten voortduren. 
 b.  Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat 
  aan het lid een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere 
  rechtsvorm of tot fusie. 
3.  a.  De vereniging kan een lidmaatschap uitsluitend opzeggen als een lid ophoudt te voldoen 
  aan de vereisten die door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld en ook als een  
  lid, dat daartoe herhaaldelijk werd aangemaand, op een oktober niet volledig aan zijn   
  geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, niet anders dan tegen het einde    
  van het lopende boekjaar en slechts bij aangetekende brief van het bestuur, die de reden 
  van opzegging vermeldt. 
  Die brief moet vóór een december worden verzonden. 

  b.  Als van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden om het lidmaatschap te laten 
   voortduren kan opzegging door het bestuur tot gevolg hebben dat het lidmaatschap terstond 

  eindigt. 
 c.  Alle kosten, verbonden aan incasso van de onder a hiervoor bedoelde geldelijke 
   verplichtingen, komen ten laste van het lid dat in verzuim is. 
4.  Ontzetting uit het lidmaatschap kan uitsluitend worden uitgesproken als een lid in strijd handelt 
 met de statuten, met de reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op 
 onredelijke wijze benadeelt en vindt plaats door het bestuur. 
 Het bestuur stelt de betrokkene zo spoedig mogelijk van het besluit tot ontzetting in kennis en 
 geeft daarbij de reden(en) voor de ontzetting op. 
 Binnen een maand na ontvangst van die kennisgeving kan de betrokkene bij de 
 ledenvergadering in ,beroep gaan. . 
 Het betrokken lid is tijdens de beroepstermijn en ook in de periode dat het beroep aanhangig is 
 geschorst. 
 De ledenvergadering kan een besluit tot ontzetting slechts nemen met een meerderheid van ten 
 minste twee/derden van de stemmen. 
5.  Als het lidmaatschap In de loop van een jaar eindigt blijft de jaarlijkse bijdrage toch voor het 
 geheel door het betrokken lid verschuldigd, ongeacht de reden of oorzaak van dat einde. 
 Het bestuur kan in voorkomend geval anders besluiten. 
6.  Door opzegging van het lidmaatschap kan een lid zich niet onttrekken aan een besluit ten  
 gevolge waarvan de rechten en/of verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden 
 gewijzigd, maar het bepaalde in lid 2 van dit artikel blijft gelden. 
 Het in de vorige alinea bepaalde vormt een afwijking op wat is bepaald in Artikel 2:36, lid 3,  
 eerste zin, van het Burgerlijk Wetboek. 
VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN. 
Artikel 8. 
1.  Ieder lid is gebonden aan de statuten, aan de reglementen van de vereniging en ook aan de 
 besluiten van de ledenvergadering en van het bestuur. 
2.  Ieder lid geeft aan het bestuur terstond schriftelijk kennis van elke wijziging in zijn situatie, 
  verband houdende met een of meer vereisten die door de statuten nu of in de toekomst voor het 
  lidmaatschap worden gesteld. 
3.  Bij reglement kan worden bepaald dat bij niet-nakoming van een of meer aan het lidmaatschap 
  verbonden financiële verplichtingen een boete moet worden betaald en kunnen aan die 
  niet-nakoming andere gevolgen worden verbonden. 
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4.  Ieder gewoon lid betaalt een contributie. 
  De ledenvergadering bepaalt jaarlijks het bedrag daarvan. 
  De contributie kan per ledencategorie op verschillende bedragen vastgesteld worden. 
DONATEURS. 
Artikel 9. 
Donateurs zijn zij, die zich als zodanig schriftelijk hebben aangemeld bij het bestuur en zich daarbij 
jegens de vereniging hebben verbonden tot betaling om niet van een jaarlijks door de 
ledenvergadering te bepalen minimum bijdrage. 
Ook rechtspersonen kunnen donateur zijn. 
Het bestuur kan een donateur als zodanig weigeren. 
GELDMIDDELEN. 
Artikel 10. 
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 
contributies, eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en eventuele 
andere baten. 
BESTUUR. 
Artikel 11. 
1.  Er zijn ten minste drie bestuurders, ten hoogste elf bestuurders; 
 voor het overige stelt het bestuur het aantal bestuurders vast; zo mogelijk op een oneven getal. 
2.  De bestuurders worden door de ledenvergadering benoemd uit de leden. 
 Ingeval een bestuurder moet worden benoemd zijn zowel het bestuur als vijf leden gezamenlijk 
 gerechtigd tot het opstellen van een bindende voordracht daartoe. 
 Elke voordracht is bindend -benoeming moet derhalve uit de voordrachten plaatsvinden-, 
 behalve als de ledenvergadering daaraan de bindende kracht ontnomen heeft bij een besluit, 
 genomen met ten minste twee/derden van de stemmen. 
 De ledenvergadering kan besluiten dat een of meer bestuurders 
 -maar minder dan de helft van het totaal aantal bestuurders- anders dan uit de leden 
 wordt/worden benoemd. 
 De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden door de ledenvergadering steeds in 
 functie benoemd. 
 De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen met elkaar het dagelijks bestuur. 
 Zonodig kan dezelfde persoon secretaris en tevens penningmeester zijn. 
 Maar op de agenda van elke ledenvergadering zoals bedoeld in Artikel 14 van de statuten 
 (jaarvergadering) moet dan worden geplaatst voorziening in de desbetreffende vacature in 
  het dagelijks bestuur. 
 Als het getal aan bestuurders beneden drie is gekomen blijft het bestuur wettig samengesteld en 
 volledig bevoegd. Maar het bestuur moet dan -ter vervulling van de open plaats(en) in het 
 bestuur- zo spoedig mogelijk en ledenvergadering bijeenroepen. 
3.  Als het bestuur vindt dat daar reden voor is kan hij een bestuurder schorsen of ontslaan. 
 Het besluit daartoe kan alleen worden genomen met. een meerderheid van ten minste 
 twee/derden van de stemmen en niet dan nadat de betrokken bestuurder zich in de 
 ledenvergadering heeft kunnen verantwoorden. 
4.  Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen zodra hij dat wil, maar hij moet daarbij een redelijke 
 opzegtermijn toepassen (en wel: drie maanden, behalve als dit van die bestuurder in redelijkheid 
 niet kan worden verlangd). 
5.  Bestuurders hebben zitting voor een periode van ten hoogste drie jaren, maar kunnen terstond 
 opnieuw benoemd worden. 
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6.  Het bestuur kan een rooster vaststellen op 'grond waarvan elk jaar een of meer bestuurders 
 aftreden. 
7. Als de vereniging geen drie bestuurders meer heeft, maar wel twee, blijft het bestuur wettig 
 samengesteld en volledig bevoegd, maar moet in de ontstane vacature(s) wel zo spoedig 
 mogelijk voorzien worden. 
 Blijft er nog maar één bestuurder over dan is deze slechts bevoegd om ontslag te nemen. 
Artikel 12.  
1.  Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 
2.  De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd: 
 door het bestuur, tenzij uit de Wet anders voortvloeit; 
 door twee gezamenlijk handelende bestuurders, onder wie in elk 
 geval de voorzitter, de secretaris of de penningmeester; 
 Ieder van hen kan zich daarbij doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde. 
 Voor vertegenwoordiging ten aanzien van de in lid 4 van dit artikel omschreven handelingen is 
 voorafgaande goedkeuring van de ledenvergadering vereist. 
3.  Het bestuur kan aan bestuurders en/of aan anderen volmacht geven om de vereniging – 
 zelfstandig of met een of meer anderen- binnen de grenzen van die volmacht te 
 vertegenwoordigen. 
 De vereniging wordt daardoor verbonden. 
4.  Besluiten tot: 
 het aangaan van geldleningen, het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding 
  en bezwaring van registergoederen, het aangaan 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 ander verbindt, kunnen door het bestuur alleen 
  rechtsgeldig worden genomen na verkregen toestemming van de ledenvergadering. 
 Besluiten tot: 
 het aangaan van rechtshandelingen die door de ledenvergadering 
 nauwkeurig zijn vastgesteld en vervolgens door de ledenvergadering schriftelijk aan het bestuur 
 zijn meegedeeld kunnen door het bestuur alleen rechtsgeldig worden genomen na verkregen 
 toestemming van de ledenvergadering. 
COMMISSIES. 
Artikel 13. 
Bij de uitoefening van zijn taak kan het bestuur -onder zijn verantwoordelijkheid- bijgestaan worden 
door een of meer commissies. 
Het bestuur stelt deze in en bepaalt de taak en werkwijze daarvan. 
Het bestuur wijst aan wie er in zo'n commissie zitting hebben, kan binnen elke commissie personen 
is van hun taak ontheffen of vervangen en is bevoegd om een commissie op te heffen. 
BOEKJAAR. JAARVERSLAG. 
Artikel 14. 
1.  Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. 
2.  Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een ledenvergadering (jaarvergadering) 
 gehouden. 
 Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de 
 vereniging en over het gevoerde beleid en doet, onder overlegging van een balans en een staat 
 van baten en lasten met een toelichting, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen 
 boekjaar gevoerd bestuur. 
 De balans en de staat van baten en lasten worden ondertekend door alle bestuurders. 
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 Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt dat vermeld en wordt daarbij de 
 reden opgegeven. 
3.  De ledenvergadering benoemt jaarlijks maar uiterlijk dertig dagen vóór de jaarvergadering een 
 commissie van ten minste twee leden -die geen bestuurder mogen zijn- tot onderzoek van de 
 rekening en verantwoording over het lopende boekjaar dan wel laatstverstreken boekjaar. 
 Deze commissie brengt in de jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. 
 Als voor het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis nodig is, kan de commissie zich, op 
 kosten van de vereniging, door een deskundige doen bijstaan. 
4.  Het bestuur moet de commissie alle door deze gevraagde inlichtingen verschaffen, de  
 commissie desgewenst de kas en de waarden van de vereniging tonen en inzage in de boek 
 en bescheiden van de vereniging geven. 
5.  Het bepaalde in de leden 3 en 4 van dit artikel geldt niet indien aan de ledenvergadering omtrent 
 de getrouwheid van de stukken wordt overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant 
 als bedoeld in Artikel 393 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 
6.  Goedkeuring door de ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording 
 strekt het bestuur tot décharge, tenzij de ledenvergadering een voorbehoud maakt, terwijl 
 bovendien blijft gelden wat is bepaald in Artikel 248 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 
7.  Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de 
 ledenvergadering een andere commissie van ten minste drie leden, die een nieuw onderzoek 
 doet van de rekening en verantwoording. 
 Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de in lid 3 van dit artikel bedoelde commissie. 
 Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de ledenvergadering verslag uit van haar 
 bevindingen. 
 Als ook dan goedkeuring wordt geweigerd neemt de ledenvergadering alle maatregelen die zij in 
 het belang van de vereniging nodig vindt. 
Artikel 15. 
1.  De ledenvergadering wordt bijeen geroepen door het bestuur, en wel door toezending –ten 
 minste acht dagen van tevoren- aan de leden van een schriftelijke uitnodiging. 
2.  Behalve de in artikel 14 bedoelde jaarvergadering zullen ledenvergaderingen worden gehouden 
 zo dikwijls het bestuur dat wenselijk vindt. 
 Bovendien moet een ledenvergadering worden gehouden telkens als dat door stemgerechtigde 
 leden schriftelijk en onder opgaaf van de in die vergadering te behandelen onderwerpen wordt 
 verzocht. 
 Zo'n verzoek is uitsluitend rechtsgeldig als het wordt gedaan door ten minste een zodanig aantal 
 leden als bevoegd is om in de ledenvergadering een/tiende gedeelte van de stemmen uit te 
 brengen als in die vergadering alle niet-geschorste stemgerechtigde leden aanwezig of 
 vertegenwoordigd zijn. 
3.  Na ontvangst van een verzoek zoals in lid 2 van dit artikel bedoeld is het bestuur verplicht tot 
 bijeenroeping van een ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. 
 Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd 
 ontvangen geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen 
 overgaan op de wijze, waarop het bestuur de ledenvergadering bijeen moet roepen. 
4.  Ieder bestuurder die niet tevens lid van de vereniging is heeft toegang tot de ledenvergadering 
 en heeft daar een raadgevende stem. 
Artikel 16.  
1.  Alle niet-geschorste leden hebben toegang tot de ledenvergadering. 
 Ook geldt het bepaalde in artikel 6, laatste alinea, van de statuten. 



 5 

2. Ieder niet geschorst stemgerechtigd lid is bevoegd om aan een ander niet geschorst 
 stemgerechtigd lid schriftelijk volmacht te geven om in de ledenvergadering namens hem of haar 
 te stemmen. 
 Maar zo'n gevolmachtigde kan bij volmacht niet meer dan een stem uitbrengen. 
3.  Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk. 
 Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, maar uitsluitend op voorstel van de 
 voorzitter. 
4.  Vragen ten aanzien van de gang van zaken in de ledenvergadering waarin de statuten en ook 
 het huishoudelijk reglement van de vereniging niet voorzien worden door de ledenvergadering 
 beslist. 
5.  Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij gewone meerderheid van stemmen, 
 tenzij de statuten uitdrukkelijk anders bepalen. 
 Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
 Bij stemming over personen is degene gekozen, die de gewone meerderheid van de stemmen 
 heeft verkregen. 
 Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen 
 de personen, op wie het hoogste aantal stemmen werd uitgebracht en is degene gekozen, die in 
 deze tweede stemming de meeste stemmen ontving. 
 Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot. 
 Met "stemmen" wordt in de statuten steeds bedoeld: geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in 
 aanmerking komen nietige stemmen, blanco stembriefjes en stembriefjes die met de naam van 
 het stemgerechtigd lid zijn ondertekend. 
6.  Een in de ledenvergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, 
 is beslissend. 
 Maar als terstond na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een 
 nieuwe stemming plaats als de meerderheid van de vergadering, of, als de oorspronkelijke 
 stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaats vond, ten minste één stemgerechtigde aanwezige, 
 dit verlangt. 
7.  Indien alle niet-geschorste leden, nadat het bestuur op de hoogte is gesteld, buiten vergadering 
 eenstemmig een besluit nemen, geldt dit als een besluit van de ledenvergadering. 
 De secretaris van het bestuur maakt een aantekening van datum en inhoud van elk aldus 
 genomen besluit. . 
 Die aantekeningen worden bij de notulen van de ledenvergadering bewaard. 
 In de eerst volgende ledenvergadering wordt van het besluit melding gemaakt. 
 Op besluiten zoals bedoeld in artikel 18 en in artikel 22 van de statuten kan het hier bepaalde 
 niet worden toegepast. 
Artikel 17. 
1.  De voorzitter van het bestuur treedt ook op als voorzitter van elke ledenvergadering. 
 Als de voorzitter afwezig is of ontbreekt zal de vice-voorzitter de ledenvergadering leiden. 
 Als ook de vice-voorzitter afwezig is of ontbreekt bepaalt de ledenvergadering zelf wie als leider 
 daarvan optreedt. 
2.  In elke vergadering houdt de secretaris van het bestuur de notulen; als deze afwezig is of 
 ontbreekt bepaalt de ledenvergadering zelf wie dat zal doen. 
 In dezelfde of in de eerst volgende ledenvergadering worden de notulen vastgesteld. Daarna 
 worden zij door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend. 
STATUTENWIJZIGING: FUSIE: SPLITSING. 
Artikel 1 
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1.  Elk besluit tot wijziging (aanvulling daaronder mede begrepen) van de statuten kan slechts 
 worden genomen in een ledenvergadering die schriftelijk en ten minste veertien dagen van 
 tevoren werd bijeen geroepen onder de vermelding dat daarin wijziging van de statuten 
 voorgesteld zal worden. 
2.  Zij die tot de vergadering hebben opgeroepen moeten ten minste vijf dagen vóór die vergadering 
 een afschrift van het voorstel waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen op een 
 daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag van die 
 vergadering. 
3.  Tot wijziging van de statuten, tot het aangaan van een fusie en tot het aangaan van een splitsing, 
 beide zoals bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij de vereniging betrokken is, 
 kan niet anders besloten worden dan in een ledenvergadering waarin ten minste twee/derden 
 van het totaal aantal niet-geschorste stemgerechtigde leden van de vereniging aanwezig of 
 vertegenwoordigd is en alleen met een meerderheid van ten minste twee/derden van de 
 stemmen. 
 Maar als het vereiste aantal leden in die vergadering niet aanwezig of vertegenwoordigd is kan 
 binnen dertig dagen opnieuw een vergadering gehouden worden. 
 Daarin kan tot die statutenwijziging, fusie of splitsing besloten worden, maar niet anders dan met 
 een meerderheid van ten minste twee/derden van de stemmen. 
Artikel 19. 
Het bepaalde in artikel 18 van de statuten hoeft niet toegepast te worden als het besluit tot 
statutenwijziging genomen wordt met algemene stemmen en in de vergadering alle niet-geschorste 
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 
Artikel 20. 
Geen wijziging van de statuten is van kracht dan nadat deze is opgenomen in een notariële akte. Tot 
ondertekening van die akte is iedere bestuurder afzonderlijk en zelfstandig bevoegd. 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 
Artikel 21. 
1.  De ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement en een of meer andere reglementen 
 vaststellen en daarin alles regelen waarvan volgens de ledenvergadering nadere regeling nodig 
 is. 
2.  Uitsluitend de ledenvergadering kan het huishoudelijk reglement en elk ander reglement wijzigen 
 en niet anders dan op voorstel van het bestuur of op verzoek van ten minste een/derde gedeelte 
 van de niet-geschorste stemgerechtigde leden. 
ONVOORZIENE GEVALLEN. 
Artikel 22. 
1.  In alle gevallen waarin de Wet, de statuten en ook de reglementen van de vereniging niet 
 voorzien besluit het bestuur. 
2.  Ten aanzien van door het bestuur op grond van dit artikel genomen besluiten kan door de 
 betrokkene(n) in beroep worden gegaan bij de ledenvergadering door verzending, binnen 
 veertien dagen nadat dat besluit aan deze(n) ter kennis is gekomen, van een aangetekende brief 
 aan het bestuur. 
 Daarna roept het bestuur een ledenvergadering bij elkaar zo, dat die vergadering gehouden 
 wordt binnen vier weken nadat het bestuur die aangetekende brief ontvangen heeft. 
 Het hiervoor lid 2 van dit artikel bepaalde geldt niet voor een besluit of onderdelen daarvan 
 waarvan de uitvoering door het bestuur in redelijkheid niet kon worden uitgesteld. 
ONTBINDING EN VEREFFENING. 
Artikel 23. 
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1. De vereniging wordt ontbonden in de gevallen waarvoor de Wet dat bepaalt. 
 Bij besluit kan de vereniging worden ontbonden in een ledenvergadering die schriftelijk en ten 
 minste veertien dagen van te voren bijeen werd geroepen onder de vermelding dat daarin 
 ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld. .'" 
2.  Tot ontbinding van de vereniging kan niet anders worden besloten dan in een ledenvergadering 
 waarin ten minste drie/vierden van het totaal aantal niet-geschorste stemgerechtigde leden 
 aanwezig of vertegenwoordigd is en alleen met een meerderheid van ten minste twee/derden 
 van de stemmen. 
 Maar als het vereiste aantal leden in die vergadering niet aanwezig of vertegenwoordigd is kan 
 tussen de achtste en de een en dertigste dag na die vergadering opnieuw een vergadering plaats 
 vinden. 
 Daarin kan tot ontbinding van de vereniging besloten worden, maar niet anders dan met een 
 meerderheid van ten minste twee/derden van de stemmen. . 
3.  De ledenvergadering 'kan bij het besluit tot ontbinding de vereffenaars aanwijzen. 
 Als dat niet is gebeurd zorgen de bestuurders voor de vereffening, 
4. Aan een eventueel batig saldo na vereffening geven de vereffenaars een bestemming, maar niet 
 indien en voor zover de ledenvergadering dat al heeft gedaan. De ledenvergadering kiest 
 daartoe doeleinden die zij met het doel van de vereniging in overeenstemming acht. 
5. Gedurende de vereffening blijven de statuten en blijven de reglementen van de vereniging zoveel 
 mogelijk werking behouden. 
6.  Het bestuur wijst iemand aan -natuurlijk persoon of recht;;persoon- die de boeken en bescheiden 
 van de vereniging tien jaren lang zal bewaren. 
VASTSTELLING IDENTITEIT VERSCHIJNENDE PERSONEN. 
De identiteit van iedere bij deze akte verschijnende persoon i,s door mij, 
notaris, vastgesteld aan de hand van de inzake die verschijnende 
persoon hiervoor vermelde legitimatie. 
BENOEMING EERSTE BESTUUR VAN DE VERENIGING. 
Ten slotte verklaren de verschijnende personen: 
Voor het eerst -en wel bij deze- worden tot bestuurders van de vereniging benoemd: 
als VOORZITTER: 
De heer Adrianus Joseph VERSPEEK, 
voornoemd; 
als SECRETARIS: 
Mevrouw Margaretha Elberdina MENSE, 
geboren te Dordrecht, 
op zeven en twintig maart negentienhonderd negen en zestig,. 
wonende te 3041 JE Rotterdam, Kanaalweg 35; . 
van wie de identiteit door mij, notaris, is vastgesteld aan de hand van geldig Nederlands paspoort, 
gekenmerkt NF6016551,  
afgegeven te Rotterdam, 
op zes en twintig januari twee duizend vier 
als PENNINGMEESTER: 
De heer Lodewijk Simon PHILIPSEN, . 
geboren te Rotterdam, 
op twintig november negentienhonderd zes en vijftig, 
wonende te 3041 JE Rotterdam, Kanaalweg 35; 
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van wie de identiteit door mij, notaris, is vastgesteld aan de hand van geldig Nederlands paspoort, 
gekenmerkt NE5147787, 
afgegeven te Rotterdam, 
op twaalf juni twee duizend drie 
als BESTUURDER: 
Mevrouw Sylvia Anita Deborah VAN BEIJNHEM, 
geboren te Rotterdam, 
op twaalf november negentienhonderd een en zestig, 
wonende te 3036 AD Rotterdam, Gordelpad 15; 
van wie de identiteit door mij, notaris, is vastgesteld aan de hand van geldig Nederlands rijbewijs, 
gekenmerkt 3109789798,  
afgegeven te Rotterdam, 
op zeven maart negentienhonderd zeven en negentig 
als BESTUURDER: 
De heer Rob VERBEEK, voornoemd; 
als BESTUURDER: 
De heer Daniël LOS, 
Geboren te Zwijndrecht, 
op vier februari negentienhonderd zes en veertig, 
wonende te 3034 NC Rotterdam, Crooswijksebocht 82, 
van wie de identiteit door mij, notaris, is vastgesteld aan de hand van geldig Nederlands rijbewijs, 
gekenmerkt 3187766158, 
afgegeven te Rotterdam, 
op zes en twintig oktober twee duizend 
ALGEMEEN. 
De feitelijke activiteiten tot oprichting van de vereniging/inzake de 
vereniging zijn begonnen op een december twee duizend vier. 
De vereniging zal deze voortzetten. 
De verschijnende personen zijn mij, notaris, bekend. 
WAARVAN AKTE,  
in minuut is verleden te Rotterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. 
Na zakelijke opgave van- en het geven van- een toelichting op de inhoud van deze akte aan de 
verschijnende personen, hebben dezen 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 verschijnende 
personen en mij, notaris, ondertekend, en zijn alle pagina's van deze akte door mij, notaris, van een 
paraaf voorzien, 
om negen uur drieëntwintig minuten. 
 

 
 


