STATUTEN Muziekvereniging Showband Axel te Axel
Opgericht 01-01-2014
Inschrijving KvK nr.40302128
In deze statuten wordt eenvoudigheid halve afgezien van de
uitdrukking 'hem/haar'. Waar de mannelijke aanduiding wordt
genoemd, wordt tevens de vrouwelijke uitdrukking bedoeld.
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
De vereniging draagt de naam “Showband Axel” en is
gevestigd te Axel.
DUUR
Artikel 2
De vereniging is opgericht op 01-01-2014.
DOEL
Artikel 3
De vereniging heeft ten doel het gezamenlijk doen beoefenen
van instrumentale muziek en het bevorderen van de muzikale
vorming.
De vereniging tracht het gestelde doel te bereiken door:
-het houden van wekelijkse repetities en andere
muziekbeoefening;
-het geven van muziekuitvoeringen en optredens
-het stimuleren van het volgen van muziekonderwijs;
-het verschaffen van mogelijkheden tot oefening, opleiding en
begeleiding;
-andere wettige middelen die het doel bevorderen.
MIDDELEN
Artikel 4
1.De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a.contributies;
b.vergoedingen voor muzikale uitvoeringen;
c.subsidies;
d.donaties.
2.Het contributiebedrag en de lesgelden worden door de
algemene ledenvergadering vastgesteld.
3.De vereniging kent donateurs die zich verplichten jaarlijks
een bijdrage te geven, minimaal ter grootte van het bedrag,
dat wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
4.De bezittingen in natura van de vereniging kunnen door het
bestuur aan de leden in bruikleen worden gegeven onder
bepaalde voorwaarden, welke in het huishoudelijk reglement
worden vastgesteld.

LEDEN
Artikel 5
1.De vereniging kent leden, jeugdleden, ereleden en donateurs.
2.Jeugdleden zijn zij die aan de activiteiten van de
vereniging deelnemen, doch niet de achttienjarige leeftijd
hebben bereikt.
3.Ereleden zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder
verdienstelijk hebben gemaakt. Zij worden op voordracht van
het bestuur door de algemene ledenvergadering benoemd.
4.Donateurs zijn natuurlijke- en/of rechtspersonen, die niet
als lid, jaarlijks een bepaalde bijdrage in de kas van de
vereniging storten.
Toelating
Artikel 6
1.Om lid van de vereniging te kunnen worden, meldt men zich
aan bij het bestuur, dat onderzoekt of het kandidaat-lid de
doelstelling van de vereniging onderschrijft en zich
persoonlijk wil inzetten om het doel te bereiken.
2.Het bestuur beslist over toelating van leden en donateurs.
Bij niet-toelating tot lid kan de algemene ledenvergadering
alsnog tot toelating besluiten.
3.Minderjarigen die lid van de vereniging willen worden,
moeten bij aanmelding bij het bestuur een schriftelijke
toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger(s) overleggen.
Artikel 7
1.Ereleden worden door het bestuur aan de algemene
ledenvergadering voorgedragen. Alvorens hiertoe over te gaan,
onderzoekt het bestuur of het kandidaat-erelid een zodanige
bijzondere relatie met de vereniging onderhoudt dat voordracht
als erelid is gerechtvaardigd.
2.Nadat het bestuur heeft vastgesteld dat voordracht als
erelid niet wordt verhinderd, draagt zij het kandidaat-erelid
ter toelating voor aan de leden op de eerstvolgende algemene
ledenvergadering.

Stem- en kiesrecht
Artikel 8
1.Stemgerechtigd zijn alle leden die de leeftijd van 16 jaar
hebben bereikt en ten minste 1 jaar lid zijn.
2.Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe
gemachtigd ander stemgerechtigd lid uitbrengen.
3.De rechten en plichten van de leden en donateurs worden,
voor zover deze statuten dit niet bepalen, vastgelegd bij
huishoudelijk reglement.
4.Ereleden en donateurs hebben geen andere rechten en
verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens de statuten
zijn toegekend en opgelegd.
5.Ereleden en donateurs hebben geen stemrecht.
Beëindiging lidmaatschap
Artikel 9
1.Het lidmaatschap der vereniging eindigt:
a.door overlijden van het lid;
b.door schriftelijk opzeggen van het lid aan het bestuur;
c.door opzegging namens de vereniging. Deze 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
laten voortduren;
d.door ontzetting (royement).
2.Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3.Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de
vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een
maand en met inachtneming van een opzegtermijn van één
maand.
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 opgezegd was.
5.Ontzetting geschiedt door het bestuur.
Tot ontzetting kan worden besloten indien een lid:
a.handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten
van de vereniging;
b.de vereniging op onredelijke wijze wordt benadeelt.
6.Het te ontzetten lid wordt ten spoedigste schriftelijk, met
opgave van redenen, in kennis gesteld. Hem staat binnen een
maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit
beroep op de algemene ledenvergadering open.
7.Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het
lid geschorst. (zie BW, art. 38, lid 1)
8.In geval van ontzetting zal geen restitutie van eenmaal
gestorte gelden plaatshebben, tenzij het bestuur anders
bepaalt.

Beëindiging rechten en verplichtingen donateurs
Artikel 10
De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen te allen
tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd.
Rechten van de ereleden en donateurs
Artikel 11
Behalve de overige rechten die aan ereleden en donateurs bij
of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het
recht de door de vereniging georganiseerde uitvoeringen en
andere evenementen bij te wonen.
BESTUUR
Artikel 12
1.Het bestuur van de vereniging wordt uit de leden benoemd.
2.De algemene ledenvergadering kan besluiten dat bestuurders
en/of commissieleden ook buiten de leden kunnen worden
benoemd.
3.De benoeming van het bestuur geschiedt door de algemene
ledenvergadering.
4.Het bestuur van de vereniging bestaat uit een voorzitter,
een secretaris en een penningmeester, met daarnaast zoveel
meer leden als de algemene ledenvergadering zal bepalen.
5.Het aantal leden van het bestuur is, indien mogeljk, steeds
oneven.
6.Slechts personen van achttien jaar en ouder, die ten minste
1 jaar lid zijn van de vereniging, zijn als bestuurslid
verkies- en benoembaar.
7.De voorzitter wordt in functie gekozen door de algemene
ledenvergadering.
8.De overige bestuursfuncties worden in overleg door de
verkozen kandidaten vervuld.
9.Voorzitter, secretaris en penningmeester tezamen vormen het
dagelijks bestuur van de vereniging.
10.Het bestuur is gerechtigd zich te laten bijstaan door een
Commissie van Bijstand. De rechten en plichten van de leden
van deze commissie worden vastgesteld in het huishoudelijk
reglement.
11.In het dagelijks bestuur mogen geen familie verwanten
zitten die stemmingen nadelig/voordelig kunnen beinvloeden.

Einde lidmaatschap bestuur - periodiek aftreden - schorsing
Artikel 13
1.De leden van het dagelijks bestuur worden telkens voor de
tijd van drie jaar benoemd en zijn na hun aftreden terstond
herkiesbaar, met dien verstande dat niet twee of meer leden
van het dagelijks bestuur reglementair gelijktijdig
aftredend kunnen zijn.
2. De overige leden van het bestuur worden telkens voor een
periode van twee jaar gekozen en zijn na hun aftreden
terstond herkiesbaar, met dien verstande dat nooit meer dan
de helft van het aantal bestuursleden, waarbij begrepen het
bepaalde in het vorige lid, reglementair aftredend kan zijn.
3.Bij tussentijdse benoeming in het bestuur neemt de opvolger
de plaats in van zijn voorganger in het rooster.
4.Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor bepaalde tijd is
benoemd, kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering
worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen
drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag,
eindigt door het verloop op die termijn.
5.Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a.door reglementair aftreden;
b.door overlijden;
c.door aftreden op eigen verzoek.
Bestuursfuncties - besluitvorming van het bestuur
Artikel 14
1.Van het verhandelde in elke vergadering worden door de
secretaris of een notulist notulen opgemaakt.
2.Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande
de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur
worden gegeven.
Bestuurstaak - vertegenwoordiging
Artikel 15
1.Hetzij de voorzitter en de secretaris tezamen, hetzij de
voorzitter en de penningmeester tezamen, hetzij de secretaris
en de penningmeester tezamen vertegenwoordigen de
vereniging in en buiten rechte. Bij belet of ontstentenis
van een van hen treedt in zijn plaats op de aangewezen
plaatsvervanger.
2.Het bestuur kan, na goedkeuring van de algemene
ledenvergadering, in bepaalde gevallen aan andere personen dan
bestuurders bevoegdheid tot vertegenwoordiging toekennen.
3.Na voorafgaande goedkeuring door de algemene
ledenvergadering is het bestuur bevoegd in naam van de leden
rechten en verplichtingen aan te gaan.

4.De penningmeester beheert de geldmiddelen der vereniging.
Hij is verplicht deze middelen afgezonderd van zijn
privévermogen te bewaren.
5.Het bestuur is belast met de voorbereiding van de algemene
ledenvergadering en de uitvoering van de besluiten van de
algemene ledenvergadering, alsmede met de dagelijkse gang
van zaken van de vereniging.
6.Het bestuur brengt jaarlijks aan de algemene
ledenvergadering verslag uit van zijn werkzaamheden.
7.Het bestuur biedt jaarlijks aan de algemene ledenvergadering
ter vaststelling aan:
a.de ontwerp-begroting voor het komende boekjaar;
b.de rekening en verantwoording van het in het afgelopen
boekjaar gevoerde financiële beheer.
8.Het bestuur heeft de bevoegdheid om een lid wegens wangedrag
voor een bepaalde tijd te schorsen van deelname aan de
activiteiten van de vereniging. Het bestuur legt
verantwoording af van schorsingen aan de algemene
ledenvergadering.
9.Het bestuur is bevoegd de aan haar toevertrouwde taken
geheel of gedeeltelijk te delegeren aan door haar in te
stellen commissies, onverminderd haar verantwoordelijkheid
deswege.
DIRIGENT
Artikel 16
1.De dirigent wordt op voordracht van het bestuur door de
algemene ledenvergadering benoemd of ontslagen, tenzij de
algemene ledenvergadering deze taak al of niet onder
voorwaarden delegeert aan het bestuur.
2.De dirigent leidt de repetities en uitvoeringen en stelt in
overleg met een door het bestuur te benoemen muziekcommissie
het repertoire vast.
3.De dirigent mag geen lid van de vereniging zijn.
4.De dirigent heeft op alle vergaderingen een adviserende
stem.
JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 17
1.Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31
december daaropvolgend.
2.Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de
vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te
allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden
gekend.
3.Het bestuur brengt op de algemene ledenvergadering vóór het
einde van de zesde maand na afloop van het verenigingsjaar,
behoudens verlenging van deze termijn door de algemene
ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet rekening en

verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd
beleid. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders.
Ontbreekt ondertekening van een of meer hunner, dan wordt
daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop
van de termijn kan ieder lid bij niet-nakoming deze rekening
en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
KASCOMMISSIE
Artikel 18
1.De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden
een commissie van ten minste twee personen, die geen deel
uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de
rekening en financiële verantwoording van het bestuur.
2.De kascommissie brengt aan de algemene ledenvergadering
verslag uit van haar bevindingen en adviseert omtrent kwijting
en decharge van het bestuur.
3.Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar
gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas
en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en
bescheiden der vereniging te geven.
4.Elk lid van de kascommissie wordt benoemd voor een periode
van drie jaar, waarvan het eerste jaar als reserve-lid, en is
na die drie jaar niet herkiesbaar, met dien verstande dat
beide leden van de kascommissie niet gelijktijdig reglementair
aftredend kunnen zijn.
5.Bij tussentijdse benoeming in de kascommissie neemt de
opvolger de plaats van zijn voorganger in het rooster in.
6.Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden
2 en 3 tien jaren lang te bewaren.
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 19
1.Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle
bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten en/of
het huishoudelijk reglement aan het bestuur zijn opgedragen.
2.Jaarlijks wordt binnen de in artikel 19, lid 3 gestelde
termijn de algemene ledenvergadering gehouden. In deze
vergadering legt het bestuur aan de algemene ledenvergadering
rekening en verantwoording af over het door haar gevoerde
beheer en uitgevoerde beleid van het afgelopen verenigingsjaar
door het aanbieden van een jaarverslag, alsmede de
exploitatierekening en de balans van het vermogen per de
laatste dag van het verenigingsjaar, een en ander vergezeld
van het verslag van de kascommissie.
3.De jaarstukken worden vastgesteld door de algemene
ledenvergadering en door de vaststelling is het bestuur en de
kascommissie gekweten en gedechargeerd van haar beheer, voor
zover dit uit de overlegde stukken blijkt.

4.In de algemene ledenvergadering leidt het bestuur het door
haar te voeren beleid in - door overlegging van de begroting
voor het komende verenigingsjaar - aan de algemene
ledenvergadering.
5.In de algemene ledenvergadering worden tevens de financiële
verplichtingen van de leden, alsmede de minimum bijdrage van
de donateurs vastgesteld voor het komende verenigingsjaar.
6.De algemene ledenvergadering stelt de begroting en de
financiële verplichtingen van de vereniging vast.
7.Tevens wordt in de algemene ledenvergadering door de
ledenvergadering in vacatures voorzien, welke zijn ontstaan
door het zowel reglementair alsmede tussentijds aftreden van
bestuursleden.
8.In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig
belang heeft met een of meer bestuurders, kan de algemene een
of meer personen aanwijzen om de vereniging te
vertegenwoordigen.
Artikel 20
1.Buiten de in het vorige artikel bedoelde algemene
ledenvergadering worden vergaderingen gehouden zo dikwijls het
bestuur of ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd
is tot het uitbrengen van een/vierde gedeelte der stemmen in
een algemene ledenvergadering, waarin alle leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zulks wenselijk acht.
2.Deze vergaderingen, alsmede de vergadering bedoeld in
artikel 19, worden schriftelijk bijeengeroepen door het
bestuur onder opgave van de agenda, waarbij een termijn van
niet langer dan vier weken in acht genomen moet worden.
3.Indien ter vergadering schriftelijk stukken zullen worden
behandeld, liggen deze stukken vanaf de dag der oproeping
tot en met de dag der vergadering ter inzage van alle leden
op een door het bestuur aan te geven plaats.
4.Indien leden om een vergadering verzoeken, hetgeen slechts
kan geschieden onder opgave van de te behandelen punten, is
het bestuur verplicht binnen veertien dagen na ontvangst van
zulk verzoek een vergadering bijeen te roepen op een termijn
van niet langer dan vier weken, bij gebreke waarvan de
verzoekende leden zelf bevoegd zijn de vergadering bijeen te
roepen en om in haar leiding te voorzien.

Voorzitterschap - notulen
Artikel 21
1.De algemene ledenvergaderingen staan onder leiding van de
voorzitter van de vereniging of diens plaatsvervanger,
terwijl van het verhandelde notulen worden gehouden door de
secretaris van de vereniging of een notulist, tenzij de
algemene ledenvergadering door leden zelf bijeen geroepen
werd, in welk geval de vergadering zelf in haar leiding en
secretariaat voorziet.
2.De inhoud van de notulen van de algemene ledenvergadering
wordt ter kennis van de leden gebracht.

Toegang en stemrecht
Artikel 22
1.In de algemene ledenvergadering heeft elk lid toegang en kan
het woord vragen en voorstellen doen. Geen toegang hebben
geschorste personen. Over toelating van andere personen tot
de algemene ledenvergadering beslist het bestuur.
2.Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin
het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd
daarover het woord te voeren.
3.Elk stemgerechtigd lid, dat niet geschorst is, kan ter
vergadering één stem uitbrengen per te houden stemming.
4.Leden van de Commissie van Bijstand, geen lid van de
vereniging zijnde, hebben slechts een adviserende stem.
5.Blanco stemmen en ongeldige stemmen zijn van onwaarde en
worden geacht niet te zijn uitgebracht.
6.Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de meerderheid
der ledenvergadering schriftelijke stemming verlangt.
7.Over personen wordt steeds schriftelijk gestemd.
8.Ingeval van enkelvoudige kandidaatstelling, waartegen geen
tegenkandidaten zijn ingebracht, kan de voorgestelde
kandidaat bij acclamatie worden verkozen.
9.Schriftelijke stemmingen geschieden met ongetekende
briefjes.
10.Alle besluiten worden genomen met een eenvoudige
meerderheid van het aantal ter vergadering uitgebrachte
stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen.
11.Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht
te zijn verworpen.
12.Bij staken van stemmen over personen wordt, indien nodig,
een herstemming gehouden, waarna bij een eventueel wederom
staken der stemmen het lot beslist.

Besluitvorming van de algemene ledenvergadering
Artikel 23
1.De algemene ledenvergadering kan geen besluiten nemen indien
niet ten minste de helft van het aantal stemgerechtigde
leden aanwezig is.
2.Indien de algemene ledenvergadering op grond van het
bepaalde onder 1 van dit artikel in een vergadering geen
besluiten heeft kunnen nemen, wordt een nieuwe vergadering
belegd. In deze vergadering kunnen besluiten worden genomen,
ongeacht het aantal aanwezige leden.
3.Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden
alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met
eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4.a.Indien bij een verkiezing van personen, niemand de
meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming
plaats.
b.Heeft alsdan weder niemand de meerderheid verkregen, dan
vindt herstemming plaats, totdat hetzij één persoon de
meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen
is gestemd en de stemmen staken.
c.Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de
tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op
wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel
uitgezonderd de personen, op wie bij die voorafgaande
stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
d.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.
e.Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen
staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
5.Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet
in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het
bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de
algemene ledenvergadering.
6.Zolang in een algemene ledenvergadering alle leden aanwezig
zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met
algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen
- dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot
ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaats gehad 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.

Bijeenroeping algemene ledenvergadering
Artikel 24
1.Het bestuur roept de algemene ledenvergadering eenmaal per
jaar bijeen. Verder zo dikwijls als het dit wenselijk oordeelt
of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht
is. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven
dagen.
2.Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen
vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 25.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 25
1.Geen wijziging van de statuten is van kracht, dan nadat
daarop de goedkeuring ingevolge de desbetreffende
wetsbepalingen is verkregen.
2.Tot wijziging van de statuten kan worden besloten op een
algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de
uitdrukkelijke mededeling dat aldaar wijziging(en) in de
statuten zal worden voorgesteld.
3.Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid
van ten minste twee/derde der uitgebrachte stemmen, met
inachtname van het in artikel 25, lid 1 en 2 gestelde.
4.Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter
behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben
gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging
woordelijk is opgenomen, aan de leden doen toekomen.
5.Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat
hiervan
een notariële akte is opgemaakt.
6.Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bij
schriftelijke volmacht bevoegd.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 26
1.De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement
vaststellen, waarin de rechten en plichten van de leden en
donateurs, alsmede de bevoegdheden en verplichtingen van het
bestuur nader kunnen worden geregeld.
2.Tevens kunnen bij huishoudelijk reglement alle zaken worden
geregeld waarin deze statuten niet voorzien en waarvan
regeling de ledenvergadering wenselijk voorkomt.
3.Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten,
welke in strijd zijn met de wet of deze statuten.

ONTBINDING EN LIQUIDATIE
Artikel 27
1.De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden bij
besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is
opgeroepen met de uitdrukkelijke mededeling dat aldaar het
voorstel tot ontbinding zal worden voorgesteld.
2.Een besluit tot ontbinding van de vereniging dient genomen
te worden in een vergadering waarbij ten minste vijf/zesde van
het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd
is met een meerderheid van ten minste vijf/zesde van de
uitgebrachte stemmen.
3.Is niet vijf/zesde van het aantal stemgerechtigde leden
aanwezig of vertegenwoordigd, dan vindt binnen dertig dagen
na de eerste vergadering een tweede vergadering plaats,
waarin alsdan kan worden besloten met een meerderheid van
ten minste vijf/zesde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht
het aantal aanwezige leden.
4.Het besluit tot ontbinding is tevens het besluit tot
liquidatie van het vermogen van de vereniging.
5.De liquidatie geschiedt door het bestuur, tenzij de algemene
ledenvergadering anders beslist.
6.De liquidatie geschiedt met inachtneming van de wettelijke
bepalingen.
7.Bij ontbinding zal de algemene ledenvergadering één of meer
liefdadige doelen aanwijzen, waaraan na vereffening van alle
baten en lasten, zulks met inachtneming van het bepaalde in
artikel 1702 van het Burgerlijk Wetboek, eventuele baten ten
goede zullen komen.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 28
1.In alle gevallen waarin deze statuten en/of huishoudelijk
reglement dan wel de wet niet voorzien, beslist de algemene
ledenvergadering.
2.Ingeval van twijfel omtrent de strekking van enige bepaling
uit de statuten of het huishoudelijk reglement, beslist het
bestuur over die strekking, met dien verstande dat het
bestuur haar beslissing op de eerstvolgende algemene
ledenvergadering ter bekrachtiging zal voorleggen.

Vastgelegd op d.d.:

01-01-2014

te Axel

Goedgekeurd en ondergetekend,

Alex Eggermont, geb. 19-09-1965, Voorzitter
Jolanda Heerspink, geb. 19-11-1965, Secretaris
Menno Meertens, geb. 18-04-1976, Penningmeester
Machteld Lust, geb. 12-10-1971, Bestuurslid
Veronique Valkx, geb. 24-08-1973, Bestuurslid
Ronnie van Vlaenderen, geb. 23-01-1966, Bestuurslid
Marco van Ham, geb. 19-01-1972, Bestuurslid

