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OPRICHTING VERENIGING

Heden, zeventien mei ---------------------------------------------------------------------------twee duizend zes,--------------------------------------------------------------------------------verschenen voor mij, mr. THOMAS CORNELIS THEODORUS MARIA-----------ANDRIESSEN, notaris te Eindhoven: ------------------------------------------------------1. de heer ANTONIUS JOHANNES MARIA ECTOR, geboren te Eindhoven op
acht en twintig april negentienhonderd een en veertig, van Nederlandse -----------nationaliteit (identiteitskaart nummer T81173957), wonende te 5641 LZ ----------Eindhoven, Sleewerk 9, gehuwd; --------------------------------------------------------2. mevrouw PAULINA MARIA GERTRUDA VAN DEN EERENBEEMD,
geboren te Eindhoven op twee en twintig augustus negentienhonderd twee en -----veertig, van Nederlandse nationaliteit (paspoort nummer NJ2605764), wonende te
5628 HA Eindhoven, Waddenzeelaan 19, gehuwd met de heer VAN DEN ---------BOOGAARD; -----------------------------------------------------------------------------3. de heer HENDRIK MARENTUS VAN OOST, geboren te Leiden op veertien april
negentienhonderd zes en dertig, van Nederlandse nationaliteit (paspoort nummer ND1656541), wonende te 5626 AM Eindhoven, Rijnstraat 45, gehuwd. ------------De verschenen personen, hiema ook te noemen de comparanten, verklaren het --------navolgende: --------------------------------------------------------------------------------------INLEIDING------------------------------------------------------------------------------------A. Te Eindhoven is gevestigd op het adres Bomansplaats 7 (postcode 5611 NT) de voomoemde vereniging: PHILIPS VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN -EINDHOVEN EN OMSTREKEN, verkort genaamd: PVGE Vereniging voor --Senioren hiema te noemen: de hoofdvereniging. -------------------------------------Artikel 4 van voornoemde statuten luidt als volgt: --------------------------De vereniging ook te noemen "hoofdvereniging" kent afdelingsverenigingen. Deze
bezitten rechtspersoonlijkheid. Zij maken als afdelingsverenigingen met volledige
rechtsbevoegdheid deel uit van de organisatie van de hoofdvereniging. De ------afdelingsverenigingen worden nader geregeld in artikel 14 -------------------------C. Het genoemde artikel 14 luidt: --------------------------------------------
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1. a. De vereniging kent afdelingsverenigingen (hierna te noemen: afdelingen
die ingesteld zijn op basis van een geografisch gebied en kan nieuwe -afdelingen oprichten of reeds bestaande vergelijkbare verenigingen
senioren als afdeling toelaten tot de vereniging. --------------------------b. ledere afdeling wordt geleid door een bestuur, dat verantwoording -verschuldigd is aan de algemene ledenvergadering van die afdeling. --c. Op verzoek van tenminste vijf en twintig (25) leden van een geografisch
gebied, liggende binnen het werkgebied van de vereniging, zoals ------vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement, waarin voldoende leden --woonachtig zijn, kan het verenigingsbestuur besluiten tot oprichting
van een afdeling. ----------------------------------------------------------------2. De afdelingen regelen de zaken die uitsluitend de eigen afdeling betreffen. Een
afdelingsbestuur is verplicht om met betrekking tot zaken die mede de ---------belangen van de hoofdvereniging of van een andere afdeling kunnen raken --voorafgaand overleg te plegen met het verenigingsbestuur of het betreffende
afdelingsbestuur. Komen de betrokken besturen niet tot overeenstemming dan
beslist het verenigingsbestuur.
3. Het boekjaar van een afdeling valt samen met dat van de hoofdvereniging.
4. De statuten van een afdeling mogen geen bepalingen bevatten die strijdig zijn
met die van de hoofdvereniging. Zij behoeven goedkeuring van het bestuur van
de hoofdvereniging. Zij worden neergelegd in een notariële akte ter ---------verkrijging van volledige rechtsbevoegdheid. ------------------------------------D. Waar in deze akte wordt genoemd de term "Hoofdvereniging" wordt daarmee ----bedoeld de vereniging hiervoor onder A aangeduid. -----------------------------------De comparanten wensen, met inachtneming van het vorenstaande, bij deze akte op te -richten een afdelingsvereniging en daarvoor vast te stellen de volgende ------------------STATUTEN-NAAM EN ZETEL
Artikel 1 -De afdelingsvereniging draagt de naam PVGE VERENIGING VOOR SENIOREN
AFDELING EINDHOVEN,---------------------------------------------------------------hierna te noemen de afdelingsvereniging of de afdeling ------------------------------------Zij is gevestigd te Eindhoven. ------------------------------------------------------------------De afdelingsvereniging maakt deel uit van de organisatie van de hoofdvereniging te --weten: PHILIPS VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN EINDHOVEN EN
OMSTREKEN, verkort genaamd PVGE Vereniging voor Senioren.----------------------

DOEL---------------------------------------------------------------------------------------Artikel 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het stimuleren van een goed leefklimaat van de leden door belangenbehartiging en
coördinatie van het welzijnsbeleid in brede zin, gekoppeld aan de instandhouding
van een aantal faciliteiten. ----------------------------------------------------------------2. De afdelingsvereniging tracht dit doel te bereiken door ---------------------a. Het bevorderen van een geïntegreerd welzijnsbeleid op gemeentelijk niveau
met bijzondere aandacht voor de specifieke noden van senioren, waar mogelijk
in samenwerking met de daartoe geëigende instanties. -----------------------------

b. Het stimuleren en effectueren van inspraakmogelijkheden op gemeentelijk –
niveau, daar waar invloed op beslissingen in het belang van de leden wordt
geacht.--c. Het scheppen van mogelijkheden tot het inwinnen van advies en het verkrijgen van
voorlichting op de gebieden wonen, zorg, welzijn en dienstverlening. ------------d. Het hebben van vertrouwenslieden die op verzoek informatie verstrekken en
bemiddeling verlenen met betrekking tot het onder punt 2.2.c genoemde. --------e. Het organiseren en bevorderen van vormende en ontspannende activiteiten voor de
leden alsmede niet beroepsmatige kunstuitoefening in groepsverband .
f. Het bevorderen van solidariteit en contact tussen de leden. --------------------VERENIGINGSJAAR
Artikel 3 Het verenigingsjaar valt samen met het boekjaar van de hoofdvereniging ---------------LIDMAATSCHAP
Artikel 4 -1. De leden van de afdelingsvereniging kunnen zijn: afdelingsleden, gastleden en
algemene leden die op hun verzoek lid van de afdelingsvereniging willen zijn --Afdelingsleden zijn leden van de hoofdvereniging die in het werkgebied van de
afdeling woonachtig zijn en algemene leden die op hun verzoek lid van één
afdelingsvereniging wensen te zijn. ------------------------------------------------------3. Gastleden zijn afdelingsleden, die bovendien lid zijn van een andere --------afdelingsvereniging. Zij kunnen als gastlid van een afdeling worden toegelaten, --nadat zij daartoe een met redenen omkleed schriftelijk verzoek hebben ingediend bij het bestuur van deze afdeling en deze daarmee heeft ingestemd. De -------------ontvangende afdeling kan aan het gastlidmaatschap aanvullende voorwaarden ----verbinden. ----------------------------------------------------------------------------------4. Het lidmaatschap is persoonlijk ---------------------------------------------5. Op voorstel van het afdelingsbestuur kan de algemene ledenvergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de afdeling benoemen tot lid van --------verdienste van die afdeling, mits het voorstel daartoe is opgenomen op de agenda van de betrokken vergadering. De voordracht voor benoeming tot lid van --------verdienste is voorbehouden aan het afdelingsbestuur. ---------------------------------Artikel 5 Het bepaalde in de artikelen 6 (verplichtingen) en 7 (tuchtrechtspraak) uit de statuten van
de Hoofdvereniging zijn van overeenkomstige toepassing. -------------------------------Artikel 6 1. Het lidmaatschap van de afdelingsvereniging eindigt: ---------------------------------a. indien het lid uitgeschreven wordt bij de hoofdvereniging; --------------b. door opzegging namens de afdelingsvereniging; ------------------------c. door ontzetting als bepaald in artikel 5. ---------------------------------2. a. Opzegging namens de afdelingsvereniging geschiedt door het betreffende ----afdelingsbestuur ten aanzien van onder zijn afdeling ressorterende leden. Het lid wordt dan een algemeen lid van de hoofdvereniging. -----------------------b. Opzegging namens de afdelingsvereniging kan geschieden wanneer een lid
heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, voor
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zover deze krachtens deze statuten worden gesteld, alsook wanneer ----------redelijkerwijs van de afdelingsvereniging niet gevergd kan worden het ------lidmaatschap te laten voortduren. -------------------------------------------------3. Wanneer echter van de afdelingsvereniging of van het lid redelijkerwijs niet -----gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, kan het lidmaatschap met
onmiddellijke ingang worden opgezegd. ------------------------------------------------

BE GUNSTIGERS
Artikel 7 Begunstigers zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die zich bereid verklaren, ter
bevordering van het in artikel 2 genoemde doel van de afdeling, een financiële of ---andere bijdrage te leveren.---------------------------------------------------------------------GELDMIDDELEN
Artikel 8 -De geldmiddelen van de afdelingsvereniging bestaan uit:----------------------------------a. een vast bedrag per afdelingslid betaald door de hoofdvereniging gebaseerd op het
ingeschreven aantal leden van de afdeling per een januari;
b. su b sid i e s; - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -c. financiële bijdragen van begunstigers;----------------------------------------d. alle andere inkomsten, waaronder erfstellingen en legaten. ------------------BESTUURArtikel 9 -1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen. Het aantal bestuurders wordt ---vastgesteld door de algemene ledenvergadering. -------------------------------------2. De bestuurders worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van
de afdelingsvereniging. -------------------------------------------------------------------Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn maximaal Twee maal herbenoembaar. Het afdelingsbestuur stelt een rooster van aftreden op. 3. Voor een functie in het afdelingsbestuur kunnen tot uiterlijk een week voor de ---desbetreffende algemene ledenvergadering kandidaten worden gesteld door het
------afdelingsbestuur of door tenminste tien (10) leden van de afdeling voorzien van een
bereidverklaring van de betrokken kandidaat. ------------------------------------------------4. De algemene ledenvergadering benoemt de voorzitter. De overige functies, ---waaronder die van secretaris en penningmeester, worden door het afdelingsbestuur
in onderling overleg verdeeld. -----------------------------------------------------------5. leder bestuurslid is tegenover de afdeling gehouden tot een behoorlijke vervulling van
de hem opgedragen taak. -----------------------------------------------------------------6. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij
daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist
van ten minste twee derden der geldig uitgebrachte stemmen. ------------------------7. Een schorsing conform lid 6 die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door----ontslag, eindigt door het enkele verloop van die termijn. ------------------------------8. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit
schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden.
VERTEGENWOORDIGING Artikel 10 --

4

1.

Het bestuur is belast met het besturen der afdelingsvereniging. Het bestuur alsmedi
de voorzitter en de secretaris gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging te --------vertegenwoordigen. -----------------------------------------------------------------------2. Het bestuur alsmede de voorzitter en de secretaris kunnen zich ter zake van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid als in lid 1 bedoeld door een schriftelijk -------gevolmachtigde doen vertegenwoordigen, met dien verstande dat indien de --------penningmeester wordt gemachtigd te beschikken over bank- en girosaldi zulks -slechts mogelijk is binnen in de volmacht nauwkeurig omschreven grenzen. ------3. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van geldleningen bij derden, het kopen,
vervreemden, bezwaren van onroerende zaken, het aangaan van overeenkomsten
waarbij de hoofdvereniging zich als Borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt,
-------zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van -------een derde verbindt. ------------------------------------------------------------------------4. De beperking als in het vorige lid bedoeld, geldt tevens voor de bevoegdheid tot
vertegenwoordiging. -----------------------------------------------------------------------BESTUURSVERGADERING
Het gestelde in artikel 13 van de hoofdvereniging is hier van overeenkomstige --------toepassing. ----------------------------------------------------------------------------------------ALGEMENE LEDENVERGADERING
1.

Tenminste vier weken voor de verenigingsraadvergadering van de ----------Hoofdvereniging wordt een algemene ledenvergadering (jaarvergadering) -------gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering een jaarverslag uit en legt, onder
overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording af van het in het
afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
2. In de algemene ledenvergadering worden de afgevaardigden in de Verenigingsraad
benoemd. Indien er meerdere kandidaten zijn dan toegestaan volgens artikel 18.2 van
de Statuten van de Hoofdvereniging, vindt hierover stemming plaats. -------------3. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor
de jaarvergadering, een kascontrolecommissie bestaande uit twee leden en een --reservelid, die geen deel mogen uitmaken van het afdelingsbestuur. De leden van de
kascontrolecommissie worden gekozen voor de duur van ten hoogste drie jaar. Jaarlijks
treedt tenminste een commissielid af volgens een door het bestuur op te -----------maken rooster. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het
afdelingsbestuur en brengt aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering verslag
van haar bevindingen uit. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige ---kennis dan kan de commissie zich door een deskundige laten bijstaan. ------------4. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der afdelingsvereniging te -tonen en inzage van de boeken en bescheiden der afdelingsvereniging te geven. 5. Goedkeuring van de jaarrekening strekt tot decharge van het bestuur. --------------6. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, -----benoemt de algemene ledenvergadering een andere commissie bestaande uit -----tenminste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en ---------
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verantwoording. Het bestuur stelt hiervan het bestuur van de hoofdvereniging in -kennis,Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde -----commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene -------ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring
geweigerd dan neemt de algemene ledenvergadering al die maatregelen welke door
haar in het belang van de afdelingsvereniging nodig geacht worden.-----------------1.

De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door een
aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling (daaronder ook te begrijpen
mail en soortgelijke berichten). ----------------------------------------------------------2. Behalve de in artikel 12 bedoelde jaarvergadering zullen algemene -----------ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht,
alsmede wanneer die door ten minste twintig (20) leden van de afdeling met reden
omkleed schriftelijk aan het afdelingsbestuur wordt verzocht. ------------------------3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot -bijeenroeping ener algemene 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 algemene ledenvergaderingen bijeenroept. --------------------------------1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergadering. Bij zijn afwezigheid of -------ontstentenis zal een der andere bestuursleden als voorzitter der vergadering -----optreden. ------------------------------------------------------------------------------------2. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden door de secretaris of
door een notulist notulen gemaakt. ------------------------------------------------------3. Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de
Wet of door de statuten aan het bestuur van de hoofdvereniging zijn opgedragen.
TOEGANG TOT EN BESLUITVORMING IN DE ALGE1VrENE
LEDENVERGADERING
-1. Alle leden van de afdelingsvereniging hebben toegang tot de algemene -------ledenvergadering, tenzij zij ten tijde van de vergadering zijn geschorst. ------------2. leder lid heeft in de algemene ledenvergadering een stem. ------------------3. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden besluiten genomen met volstrekte
meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen. Onder volstrekte meerderheid wordt
verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen. -------------------4.

Als ongeldige stemmen worden in ieder geval aangemerkt uitgebrachte stemmen die, naar het oordeel van de voorzitter: -------------------------------------------------o blanco zijn; ---------------------------------------------------------------------o zijn ondertekend; --------------------------------------------------------------o onleesbaar zijn; ----------------------------------------------------------------o een persoon niet duidelijk aanwijzen; ---------------------------------------o de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is; --------6

−
voor iedere verkiesbare plaats meer dan een naam bevatten;
− meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
5. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, -------tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van
-------stemmen bepaalt of toelaat. Voor iedere vacature wordt afzonderlijk gestemd. ----6.
Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de --volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen wordt
een tweede stemming gehouden. Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de ---volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt -----------herstemming plaats over de personen, die het hoogste aantal stemmen hebben --verkregen. -----------------------------------------------------------------------------------Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt ------herstemming plaats over hem en degene die het op een na hoogste aantal stemmen
heeft verkregen.
Zijn er meer personen die het op een na hoogste aantal stemmen heeft verkregen,
dan vindt over hen eerst een tussenstemming plaats om uit to maken wie de -------kandidaat wordt voor de herstemming. ---------------------------------------------------Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming(en) is hij gekozen die de ---volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen. -----Staken bij deze stemming de stemmen, dan beslist het lot. ---------------------------7.
Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, omtrent de uitslag der
stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit,
voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Indien ---echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der ----------vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk
geschiedde, een afdelingslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.--------------------------------------Artikel 16 1. Voorstel tot wijziging van statuten behoeft de afstemming met het bestuur van de hoofdvereniging ter beoordeling van mogelijke strijdigheid met de statuten van de
hoofdvereniging. ---------------------------------------------------------------------------Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene
ledenvergadering, waartoe wordt opgeroepen met de mededeling dat daarin -----2. --- wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een
zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.--------------------3
Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de
dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde -------wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor
de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering ---werd gehouden. -----------------------------------------------------------------------------

4.

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene-ledenvergadering met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal
uitgebrachte stemmen. -------------------------------------------------------------------

1 De statutenwijziging treedt rile in werking dan nadat daarvan een notariele akte is
opgemaakt----------------------------------------------------------------------------------2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de ----gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken binnen welker gebied de afdelingsvereniging haar woonplaats (zetel) heeft. -----------------------------------------------------------------------------------------

ONTBINDING EN VEREFFENING

1.

2.

3.
4.
5.

6.

Behoudens het bepaalde in artikel 19 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek -wordt de afdelingsvereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene
ledenvergadering genomen met ten minste twee derde van het aantal geldig ------uitgebrachte stemmen tenzij tenminste een vierde van alle leden daar bezwaar ---tegen hebben aangetekend. ---------------------------------------------------------------Bedoeld besluit behoeft de goedkeuring van het bestuur van de Hoofdvereniging.-Bij de oproeping tot de in lid 1 van dit artikel bedoelde vergadering moet worden
medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de afdelingsvereniging te
ontbinden. De tennijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet ten minste -veertien dagen bedragen. -----------------------------------------------------------------Indien bij een besluit tot ontbinding te Bien aanzien geen vereffenaars zijn ----aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur. -----------------------------Een eventueel batig saldo zal worden aangewend ten behoeve van de ----------Hoofdvereniging ----------------------------------------------------------------------------De vereffenaars dragen het batig saldo daartoe over. ---------------------------------Na de ontbinding blijft de afdelingsvereniging voortbestaan voor zover dit tot -vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de ----bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In ----stukken en aankondigingen the van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam
worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". ---------------------------------------De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de afdelingsvereniging
moeten worden bewaard door een door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijke of
rechtspersoon, gedurende zeven jaren na de vereffening. -----------------------------

HUISHOUDELLIK REGLEMENT

--Nadere regelingen worden in een Huishoudelijk Reglement vastgelegd. -----Het Huishoudelijk Reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met
de wet of met deze statuten. ---------------------------------------------------------------3. Een besluit tot het vaststellen, aanvullen of wijzigen van het Huishoudelijk -Reglement, kan slechts worden genomen op voorstel van het afdelingsbestuur in een algemene ledenvergadering volgens artikel 15, met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.------------------------------------------------------------------

1.
2.

AANSPRAKELIJKHEID
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Artikel 20
De in artikel 25 van de Statuten van de Hoofdvereniging vastgelegde aansprakelijkheid
geldt onverminderd voor de aansprakelijkheid van de afdelingsvereniging.. ------------SLOTBEPALINGArtikel 21 --------------------------------------------------------------------------,-------------------Het gestelde in artikel 26 van de hoofdvereniging is hier van overeenkomstige -------toepassing. ---------------------------------------------------------------------------------------Na aldus de statuten der afdelingsvereniging te hebben vastgesteld, verklaarden de ---comparanten: ------------------------------------------------------------------------------dat voor de eerste maal zullen optreden als leden van het bestuur de comparanten, van wie
de comparant onder A. genoemd zal optreden als voorzitter, de --------------------------comparante onder B. genoemd als secretaris en de comparant onder C. genoemd -----als penningmeester;------------------------------------------------------------------------------— dat het zittende afdelingsbestuur onmiddellijk is benoemd in de ----------------afdelingsvereniging, met inachtneming van het geldende rooster van aftreden. ---- De
verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. ---------------------------------------------WAARVAN AKTE ---------------------------------------------------------------------------is verleden te Eindhoven op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. -------De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen personen
opgegeven en toegelicht. -----------------------------------------------------------------De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen
prijs te stellen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te
stemmen. -----------------------------------------------------------------------------------Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen personen en mij,
notaris, ondertekend. --------------------------------------------------------------------------(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

