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STATUTENWUZIGING

i ieden, vier decenber
negentiênhonderd vij fênnegent.iq, verscàeen voor mij, -------
Iheodorus Josepftus Maria de Rooij I notaris ter standp-laats
gnschede.'
De heer Ir. JOHANNES PETRUS JOSEPH MARïA EEEMSKERR, efêcXro-
technisch ingenieut: I vonende te 8I]schede (7523 Ac) | oLden-
zaaisestraat 243t geboren te Anna Paufowna op achttien dprif
negentienhonderd zesenvljft ig, gehuwd (paspoort CO92247),
secretarjs van het bestuur van de vereniglng: Enschedese
Spo rtve renig ing DOOR IIECENI EK OVrÀIÍrI,lVEl{ 1 9 3 9, --- ---- --- ---
De conparant verklaarde:
De vereniging is opgericht op dertig nei negentienhonderd
negenendertig,
Haar Étatuten zijn vastgesteTd in een akte dje op zes febru'
ari negentienhonderd neqenenzeventiq voor notaris J.P, Har-
tong van Ark te Enschede is verTeden, en gewijzigd bfi jkens
êê.r1 êkte die op vierêntlrintig naart neqentienhondèÍd achten-
tacht ig voor ni j ,  notar is,  is  verfeden.
Daarnaast is op achtent,nintig augustus negentienhondetd ne-
genenzestig opgerlcht de vereniging RugbycTub DrieneÍ7o Texl
dje sedert negentienhonderd vierentachtig njet neer als zo-
danig functioneert aangezien het fedenbestand e.n de activi-
teiten van die vereniqing toen zijn opgegaan in het leden-
bêstand en de activiteiten van de eeÍstgenoende veÍeniginq.
De afqenene vêrgadering van de eerstgenoemde vereniging
heett net inacbtnening van af het bepaaTde in artíke7 2l van
de statuten van de vereniging besTotent die statuten te wij-
z igen en opnieuw vast ce stei- len.
ïn die vergadering is de conparant genachtigd, die qewijzig-
de statuten in een notari.ë7e akte te doen vastLeggen
Handefend krdchtens die ndcht ig ing,  en ter ui tvoer ing van
dat besfuit, stê.lt dê conparant hierbij vast dat de statuten
van de genoênde vereniging thans -lujden afs volgt:
MÀIt EÀ' ZETEL ---------
ArtLkei  7.
De vereniging draaqt de
kortweq aenaamd E.R.c.  '69.

naami Enschedese RugbycTub ' 691

zi j  is  gevest iqd tê Enschede.
DOEL ----------
Artikel 2.
De vereniging heeft ten doeft de bevordering en het doen be-
oefenen van de rugbysport 1n af zjjn verschij ningsvormen met
uitzondering van de beroepsruqbyspot:t.
De vereníglng tracht dit doei onderneer te bereiken door: '-
a, het f idnaat,schap van de Neder]and.se Rugby Bond (hierna

kortweg genoend. '  JV.R.B..) ,  - - - - - - - - - - - -
oefening van de Teden te verzorgen;
dee-l te nemen aan en het organiseren van rugbywedstri j  den
vofqeDs de rearfenenten va, de N.R.B. en andere evenenen-
t  èn a- 

- t tdhvdèh;èÁ. ----- - - - - -

d, de nodige accommodatie ain te brengen en in stand te hou-

b.
c.



l f )u-L
den. ----- - - - - -

EEÍJDMÍDDELEN
A,.tikeT 3.
J. De gefdniddefên van de velêniging worden verkregen uit: -

a, de gefden en goedèren die door actíviteiten van de le-
den voor haar zijn verkÍegen;

,b.  subsjdje,  schenking I  fegaat ên erfstef i inq;
c. a77e andere ercttige baten;
d, de jaarLijkse hijdragen zoaTs vermefd in artikeT 9. --

2, ErfsteLJ.ingen mogen s-lecàts aanvaatd worden onder het
voorrecht van boedefbeschrij ving,

LEDEN ---------
Artikè7 4.
1. a. Leden kunnen zijn a77en die de zestienjarige l"eefti jd

hebben bereikt en de rugbysport actief beoetenen en
die ana-teur zijn voLgens de regTenenten yan de N.R.B.
Tevens dienen zij gêdutende hun fidmaatschap fid te
zi jn van dê N. R. B.

b. Bovendien kent de vêreniging kadetfêden. Dat zijn 7e-
den die dê zestiènjarige Teefti jd hebben bereikt en
niet actief de rugbysport beoefenên.

2. Minderjarigen kunnen 7id worden na vetkregen schÍiftefi j-
ke toestenning van hun wetteTijke vertegenwoordiger. ----

3, Iíet bestuur houdt een regiÊtert waarin de namen en adres-
sen van alLe leden zijn opgenomen,

DONÀ?EURS EN ERELEDEN
À-!-tike-l 5.
1. Donateurs zijn zijt die zich bereid verklaaÍd hebben de

vêrêniging financiêêl te steuren rret een door dè algemene
vergadefing vast te steffen nininun-bij dragê. -----------

-LeueD. ------ - -
2. op voordracÁt ían het bêstuur kunnen door de aTgemene

vergadering ereLeden wotden benoemd, EreLeden zijn feden,
3. Bêgunstigers hebben gêen andere rechten ên vetplichtingen

dan dj.e weTke hun bij of krachtens de statuten zijn toe-
dêkên.]  èn 

^^dè1ed. l
TOELATTNC
Artikel 6.
1.. Eet bestuur beslist omtrent de toeiating vdn Teden en be-

gunstigers met gewone meerderheid van stentneD,
2. Bij  staking l/an stemnen ot bi j  niet-toeLating als 7id kan

de aTgenene vergaderiDg alsnog tot toêLatinq besJuj.ter, -
EINDE LIDMAATSCÊAP
ArXikel 7.
J. i tet - l jdmaatschap eindigt,

a, dooÍ de dood van het f id;
h . l^^r  ê-À r i  f1-àl  i  i  t  a 

^^,àddi  
à-  , , 'n Àè+ 1 i  à.

c, dooÍ schrifteTijke opzegging namens de vereniging. ---
Deze kan geschieden wanneet een fid heeft opgehouden
aan de vereisten voor het TidmaatschaD bi-i de statuten
na<+a1à 1-o t t^ l . l^èn Í ianneer hi j  zi jn verpfichtingen
jegens de vereniging niet nakomt I aisook wanneer re-
deTijkerwijs van de vereniging niet qevergd kan worden
het f idmaatschap te Taten voorLduren;

d, door ontzett ing, oeze kan affeen vrcrden uitgesproken
wanneer een l id i t l  str i jd met de statutent regfetnenten



of besLui-ten van de vereniging en/of de N,À,4. handêlt
of de vereniging op ontedeli jke wijze benadeeTt; -----

e, royenent door het daartoe bevoeqd orgaan van dê ÀI.R.B.
of beëindiging van het l idnaatscàap van de l,r.R.B.

2, opzegging nanens de vereniging geschiedt door het be-
sE i i i i r .  - - - - - - - -

3, opzegging van het Tidnaatschap door het 7id of door dê
vereniging kan naandeii jks geschieden.
Echter kan àet ] idmaatschao onniddelTiik worden beëin-
digd indien van de vereniging of van heí l id redêli jker-
!r '1js niet gevêrgd kan worden hêt Lldnaatschap te Laten
voortduren.

4, Een opzegging in stri jd net het bêpaaLde in het vorige
Lid doex het f idnaatschap eindi-gen op het vÍ'oegst xoege-
Taten ti jdstipt vol"gende op de datun waaÍtegen was opge-
zeg<i, ---------

5. Een lid is niet hevoegd door opzegging van zijn Tidnaat-
scàap een besfuit waarbij de verplichtingen van de Teden
van gefdeTljke aard zijn verzwaaÍd I te zijnen opzichte
ui t  te s iu i ten,

6, ontzetting uit het l idnaatschap geschiedt door het be-
5 E i ! i i . r .  - - - - - - - -

7, van een besfuit tot opzegging van het Tidnaatschap door
de vereniging op grond dat redeJijker,nijs van de vereni-
ging niet gevergd kan woÍden het -l jdmaatschap te -laten
voortduren en van een besfuit tot ontzetting uit het 7id-
naatschap stêat dê betrokkene binnen een mêand nê de ont-
vangst van de kennisgeving Í, 'an het bes-Zujt beroep open op
. : là 

^ 
1 

^ómÀ^è 
trêrdaà-r i  áf t

Hij e.tordt daartoe ten spoedigste schrifteli jk van het
besTuit met opgave van redenen jn kennis gesteTd, cedu-
rende de beroepsternljn en hangende het beroeE, is het f id
geÈci' 'oísi.

8. wanneer het l idnaatschap in de Toop van een vèrenigings-
jaar eindiqt, bli j ft desnlettenin de jaarl-i jkse bijdrage
voor de bondscontr ibut ie verschuTdigd.

EÍNDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICETINCEN VÀIV DO ÀTSUÀS ---..--
Artikel a.
1, De techten en verpfichtingen van een donateut kunnen xe

dllen ti jde wederzijds door schrifteli jke opzegging elor-
den beëind.igd, behoudens dat de jaarfi jkse bijdrage over
het Topende ve ren ig inqsj aar: voor het geheel bli j ft ver-
<.ht t1àidà

2. opzeggj:ng namens de vereniging geschiédt door het be-
SEi i i j r .  - - - - - - - -

JAAR.'TJKSE BIJDRAGEN
Artikel 9.
7. De feden en de donateurs zi in dehouden tot het betalen

van een jaa!:Ti jkse bi jdrage,-di; door de aTgenene verga-
derlng zal worden vastqesteid, Zi j  kunnen daartoe in ca-
tegorieën wordên ingedeeLd die een verschiTfende bi jdraqe
beLajen. --- - - - - - - - : - - - -  - - - - -  - - - - - - - : -  - - : -

2. Het bestuur is bevoegd in bi jzondeÍe gevaTTen geheTe of
gedeefXeli jkê ontheff i tg van de verpTichting tot het be-
taien van eèn bi- idraqe te verTenen,



tQ
RECETEN VAN DONATEURS
ArtikeT 70.
Behafve dè overige techten die aan donateurs bij of ktach-
lcens dezê statutèn vorden xoegekend hebben zij bet recht dè
door de, vereniging voor haat leden georganiseerde evenemen-
teD met eelr] niet huishoudeTijk karaktet bij te wonen. --- '--
BESTUUR ..-----
ArtikeT 77. ----- -"----- ----:-
1, Het hestuur van de vereniglng bestaaX uit tenminsxe vier

petsonen, die doot de aTgemene uerqadering wotden bê-
noend. oe benoeming geschiedt uit de feden.

2. De benoeming van Eesxuutsleden geschiêdt uit een of meet
bindende voórdrachten / behoudens het bepaaTde in l id 3'
Tot het opmaken van zuTk eer, vootdracht zijn bevoegd
zoweL het bestuur a7s tien -leden. --------
De voordracht van het bêstuur ',4ordt bij de oproepi.ng voor
de vergadering neegedeeTd. gen voordracht doot xien of
meer Leden moet voor de aanvang van de vetqadeÍing ----- '
schrittefi jk hij het bestuuÍ worden ingediênd' - '------- '

3. Aan e-lke vóordÍachx kan het bindend karaktet worden ont-
nomen door eèn nêt tenmirste twee/derde van de uitge-
brachte stennen genomen besiuit van de aTgenene vergade-
ring, genonen in een vergddering waarin tenminste . v i j  fen-
derí ig 'procent (352) van dê Teden vertegenwoordigd ís '  - -

l. fs qêe;1 voordracht opgenaakt of besluit de algemene
vergádering overeenkomsxig het voorgaande de opgenaakt-e
voolrdrachtán het bindend karakter te ontnemen, dan is de
algemene vêrgadering vri i in de keus. ---------

s, rnáien 
"r 

neier dan-êên 
-bindende voordracht isl geschiedt

de benoening uit die voordrachten' --------
Artikel 72.
7. E7k b.stuutslidt ook wranneer hij voor een bepaaTde ti jd

is benoend, kan te aflen tl jde door de aTgemene verqade-
rlng i lorden ontsLagen of geschorst- Een schorsing die
njeÍ b.innen drie naanden gevofgd wordt door een besLuit
tot ontslagt eindigt door het vetToop van die termaJn. --

2. Efk bestuursTid trèedt uiterfi- jk dtie jaar na zíjn benoe-
ming aft voTgens een door het bestuur op te naken tooster
van afxreding. De aftredende js l lerkiesbaar.
Wie in een ,ussentjjdse vacatute wordt benoend I nêemt óp
het rooster de plaats van zijn voorganger in. -----------

3. dêt best uurs 7 idmdatschap eindiqt voorts:
a. door schriftê7ijk te bedanken;
b. door het ver-l ies van handeTingshekwaanheid en
c, door het elndigen van hêt -l idmaatschap van de vereni-

ging. ---------
AÍtike7 13.
1. Het b""tuur wijst ulx zijn nidden een secretarist een

vledst t i j  d-secrel a ris en een penningmeester aan, die te-
zanen net dê vooÍzitter het dageli jks bestuut vormen. De
voorzitter wordt doot de a7qêmene veÍqadering recht-
streeks jn Íunctie qekozen. Het dageTij,ks bestuur kan
voor elk hunner uj:t zi jn niddeo êen vervanger aanwijzen.
Een hestuurÉfid kan mee'. dan éét tunctie bekTeden. '--- '-

2, van het verhandefde in elke verqadering elorden door de
secretaris notulen opgemaakt I die door de voorzitter en
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de secretaris elorden vastgesteTd en ondettekend, Ín af-
wi' ikinq van hexqeen de wét dienaangaande bepaaTt | ís het
oo-.d""i van de íoorzitter omtrent de totstatdkoming en de
inhoud van een bes]uit niet bes]issend

i. Het bestuur kan sTeahts besfuiten nemen indien de meer-
derhëid van de bestuurs]edên aanwezig of techtsgeLdig
vertegenwoordigd js. -----------
Íeder bestuursTíd heeft êên stem.
Eèt bestuur besluit met gewone neerderhèid van sxemmen' -
A77e stenmingen qesch.iedên mondeLlng I tenzij eên van de
bestuursl.ede; schrifteli jke steoninq verTangt. Bij sta-
king van stenmen woÍdt het vootstef geacht te zijn vèr-
wofpen. -------

BESTIUURS?ÀÀI( - V ERT EGENWOORDTGTXG ---------
Artikel 74.
1.-EáÊ6ua"n" de bêperkingen voTgens de statuten is het

bestuur beTast met àet besturen van de vereniging. ---- '-
2. Indien het aantaT bestuurs-ledên benedên vier is gedaafd,

bli j ft hêt bestuur bevoegd. Het is êchter verplicht zo
sDo;diq noqefijk een aTgemene vergadering te beleggen,
wàarin'de iooràiening in de open p-laats of dê open pTaat'
sen aan dê orde komt.

3. Het bestuur is bevoegd ondet ziin verantwootdeli i kheid
bepaaTde onderdeTen ván ziin taak te doen uituoeren door
co-mm-issies, di-e door het bestuur worden benoend

4. Het besti jur is, nits met goedkeuring van de algemene
vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten
tot- het ko:pen, veríreenden of bêzwaren van rêgistergoede-
ren, het sTuiten van overeenkomstèn waarbij de vetenigang
zich a7s botq of hoofdeTijk nede-schufdenaat verbindt I
zich vooÍ eeí derde sterk naakt of zich tot zekerheid-
steLling voor een schuld van een derde vetbindt'
Op het 

-ontbreken van deze goedkeuting kan door en tegen
derden beroe? worden gedaan.

5. Het bestuur -behoett áveneens goedkeuring van de aTgenene
veroaderinq voot besTuiten tot: ----------
a. 

'onverninderd het bepaafde onder b. het aangaan van
rechtshandelingen ên het verrichxen van investeringen I
waarvan het bedrag of de waarde een in hêt huishoude-
Tijk Í.egTenent vást te steTTen bedrag of waaÍde te
boven gaati

b, 1, het'hu):ent verhuren en op aadere wijze in gebruik
of genot vetkri jgen en geven van ontQerende za-
ken; -------- '-

- 2. het aangaan van oveteenkomstên waarbij aan de ver-
eniqing een hankkrediet wordt veÍLeend; ---------- '

3. het- tet leen verstÍekkên van geTden, afsmede het
têr -leet] opnemen vaIT qefdent waato,det niet as
beqrepen hei gebruik maken van êen aan de vereni'
ging verTeend bankkrediet ;

4. het aangaan van dadingen;
5. het optl:eden in rechte waaronder beqrepen het voe-

ren vàn arbitraTe procedutes, doch met uitzondeting
van het nemen van - conservatoire maaxregeTen en van
het nemen van die aechtsnaatÍ:egelen dle geen uit '
steT kunnen Tijdeni - '-----



2.

3.

4,

6.

7.

6, het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenl<om,sten.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door e, teqen
derden geen beÍoep worden gedaan, -------

6. onveminderd het in de J.aatste vol,zin van Lid 4 bepaafde
wordt de vereniging in en buiten techte vettegenwoordigd
door' het bestuur of door voorzitter en secretaris teza-
r l reh. ----------

JAARVERSLAG - RSfiEIlTflC EN VERANTWOORDII{C -----------
Artikel 15.
1. Êet boekjaar van de vereniging loopt van éên jufi tot en

net dert ig juni .  - - - - - - - - -
Het bestuur is verpficht van de vêrnogenstoestand van dè
vereniging zodaniqe aantekeningen te houden dat daaruit
te affen ti jde haar rechten ên verpTichtingen kunnen
worden gekend,
det bestuur brengt op een al.gênêne vergadering binnen zes
naanden na afloop van het verenlgj-ngsj aar, behoudens
verfenging van deze ternijn door de al-genene vetgadetingt
zijn jaarversfag uit en doet. onder overfêqging van een
balans en een staat van baten en fasten, rekening en
verantvoording over zijn in het afgeTopen boekjaar ge-
voerd bestuur, Na verfoop van de ternijn kan ieder Lid
deze rekening en verantwooÍding in rechte van het bestuur
vordetên.
De alqenene vergadering benoent jaarTijks uit de l.êden
een connissie van tenminste twee personen I die geen deel
mogen uitmaken van het bestuur. Dê commjssje onderzoekt
de rekening en veÍantwoording van het bestuur en brengt
aan de aTgemene vergadêrinq verslag van haar bevindingen
u-1E. ------ - - - -
vereist het onderzoek van de rêkeninq en verantwoording
bijzondere boekhoudkundiqe kennis I dan kên de commissie
van onderzoek zich door een dêskundige doên bijstaan, Het
bestuur is verp-Zicht aan de connissje a-l-le door haar
gewenste inTichtingen te verschaften, haar deagewenst de
kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en
bêscàêiden van de vereniging te geven,
De Tast van de commissje kan te a7len ti jde door de
algenene vergadering gr'orden herroebent doch sTechts door
de benoening van een andere commissje,
Eet bestuur is verplicht de bescheiden I hedoeTd ln de
1êÀèó )  èn ? +;oó i ' rêb lahd Íà })èr,r^ràn

ALGEMENE VERGADERINGEN
Arxikel 76.
1. Aan de aTgemene vet:gadering komen in de vereniging a77e

bevoegdheden toe die niet door de wet of de sxatuten aan
het bestuur zi jn opgedragen

2, Jaarl i jkst uiterTi jk zes naanden na affoop van het ver-
enigingsjaart wotdt een al-gemene vêrgadering - de jaar-
verqadering - gehouden, In de jaarvergadering konen
ondermeer aan de orde,
d, het jaarversfag en de rekening en verantwoordinq, be-

doeTd in art ikel 15t rdet àet versTag van de afdaar
bedoelde commissie, '

b. de benoeming van de in art ikel 15 genoende commissje
\ ,^^r  hàt-  1,^ t  dahàa warêninind. iaar
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c, voorziening in eventuele vdcatures;
d. voorsteTTen van het bestuur of de Tedent aangekondigd

bij de oproeping voor de vergadering.
3. Andere algetuêne vergaderingen worden gehouden zo dikwij 7s

hêt bestuur dit wenseli jk oordeelt.
4. VooÍts is het bestuur op schrifteli jk verzoek van tennin-

ste een zodaniq aantaT leden als bevoegd is tot het uit-
btenqen van een/tiende gedeelte i/êr] dê stênnen verpficht
tot het bijeenroepen van een afqêmênê vêrgadering op een
teÍnijn van niet fanger dan vier weken. Índien aan het
verzoek binnen vee):Xien dagen gèen gevoTg wo1:dt gegeven,
kunnen de verzoekers zeLf tot dle oproeping oveÍgaan dooÍ
oproeping overeenkomstig artikeT 20 of hij advet:tentie in
tenninste een ter pTaatse waat de vereniging gevestigd is
veeT gefezen dagblad,

TOEGANG EN STEIIRECHT
Artikel 17.
1, Toeganq tot de aigenene vergadeting hebben affe -leden vai?

de vereniging. ceen toegang hehben geschorste lêden. ----
2, Ovet toêTating van andere dan de in ). id 1 bedoefde perso-

nen bes.l jst de al"genene verqaderlnq,
3, Ieder Lid van de verêniging dax nièx geschorst is heêÍt

één stem.
4, Een 7id kan zijn sten door eèn schrlfteij jk daartoe ge-

nachtlgd alrder -l id uitbrengèn, net dien verstande dat er
door één Lid niet neer dan drie stennen kunnën worden
ui tgebracht,

VOORZTTTERSCHAP _ NOIULEN
Artikei 18.
1, De aTgenene vergadeÍingen worden gefeid door de voorzit-

ter  van de vereniqing of  z i jn pTadxsvervanÊJer.
Ontbreken de voorzitter en zijn pTaatsvervanger I dan
treedt één van de andere bêstuursl.êdêr, door het bestuur
aan te wijzen, aLs voorzitter op. ,Iordt ook op deze wijze
niet ín het voorzittètschap voorzien, dan vootziet de
vergadering daaÍin zefve,

2. van het verhandefde in elke verdaderino woÍden door de
sêcretarjs of een ander door de vóorzittêr daaÍtoe aange-
wezen persoon notufen genaakt I die door de voorzittèr en
de notufist worden vastgesteld en ondertekend, zij die de
vergadering bijeenroepen kunnen een notarieef pr:oces-
vetbaaf van het verhandeTde doen opnaken,
De inhoud van de notuTen of van het proces-veÍbaal ordt
ter kennjs van de feden gebracht.

BESIJUITIIORMTNC VAN DE ALGEMENE VERGÀDERTI{G
Art' i  kei 19.
1, Fet ter a]gremere vergadering uitqesproken oordeel van de

voorzitter dat door de vergadering een besfuit is genonen
is bes]issend, EêtzeTfde geTdt voor de inhoud van een
genonen besiuitt voorzover gestend werd ove): een niet
schrifteLij k vastgefegd voorsxef .

2. Wordt echter onmiddeffi jk na àêt uitsprekeD van het in
het eerste l id bedoeTd oordeel de juistheid daarvan be-
tlr ist, dan vindt een njeuwê stemning pfaats, slanneer de
neerderheid van de vergadering of, indien de oorsptonke-
li jke stenning niet hoofdêfi jk of schrifteTijk geschied-
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det een stengerechtigde aanwezige dit verTangt. Doot deze
nieuwe stenning vervaTTen de rechtsgevofgen van de oor-
<^?^nLa I  i ;  Là c+àmmind

3. Voorzover de statuten of de vet niet anders bepalen,
worden afTe besluiten van de algenene verqadering genomen
net'volstrekte neerderheid van de uitgeb,rachtê stenmen. -

4. Blanco stennen eD ongefdige stênneÍr worden beschouwd a7s
niet  te z i j  n ui tgêbracht.

5, Índien bij een verkiezing van personên nienand de vof-
strekte meerderheíd hèeft verkregen I heett een tweède
stemning I of ingeval van een bindende vooÍdracht, een
tneede stenming tussen de voorgedragen kandidaten, ------
p- iaaEs. ---- - - -
Heeft afsdan wedeÍ nienand de voistrekte neerdêrheid
verkregen, dan vinden herstenningen pfaats, totdat hetzii
één pêrsoon de voTstrekte neerderheid heeft verkreqen.
hetzij tussen tblee personen is gestend en de s1-ennen
stakên. ---- - - -
Bij gêneide lrêrstemmingfen (waaronder niet is begrepen dê
tneêde stêmmjng) vordt te-lkens gÍestemd tussen de perso-
nent op lrie bij de voorafgaande stemminq is geÊtend I
evênwef uitqezonderd de persoont op wie bij die vooraf-
gaande Étenninq het geringste aantai stennen is uitqe-
bracht. -------
Is bij die voorafgaande stemmjnq het geringÈte aantaf
sterunen op neet dan één persoon uitqebracht I dan wordt
door Toting uitgemaakt I op wie van die personen bij de
nieuwe stenning geen stennen neer kunnen vrcrden uitge-
bracht. ----------:------------- --------:--
Ingeval bij een stemning tussen tt lee pêrsonen de stemmen
staker, bes-list het 7ot wie van beiden is qekozen. ------

6, Bij staking van stennen over zakèn ntordt het voorste.l
geacht te zijn verworpen. over aLle geschil len bij de
ste.nmjngr ontstaan bes.l ist de vootzitter,

7, A77e stewningen geschieden nondefing I tenzij de voorzit-
ter een schrifteli jke stenning gewenst acht,
Schrifteli jke stenning geschiedt bij ongetekende qes-zoten
br ie i jes,

B. Een eensteínnig besTuit van afTe feden, ook a1 zijn deze
niet in een vergadering bijeen, heeft, nits net vootken-
nis van het bêstuur genonen I dezeffde kracht afs een
besluit van de aLqenêre verqaderj-ng,

9. Zoiang in een aLqenêne ve!:qaderlng a-t-tê -Z eden aanwezig ot
verteqenwoordigd zijn, kunnen geidige besl.uiten rÍorden
genonen I nil:s net afgemene stemmen I omtÍent a77e aan de
-orde komende onderwerpen - dus mede een voorstè7 tot
statutenwij ziging of tot ontbindlng - ook af heefx geen
oproeping pTaats gehad of is deze niet op de vootgeschte-
ven wijze geschied of is enig ander voorschrift ontrent
het oproèpen en houden van vergadering of een daamede
verband boudende formaTiteit niêt in acht genomen, ------

BIJEENROEPÍNE ALEEUENE VERGADERINC
Artikef 20.
1. De afgenene vergaderingen worden bijeengeroepen door het

OeSCU-tr .
De oproeping geschledt schrifteTijk aan de adrêssen van



de -leden vofgens het Tedenregister t- hedoeTd in, at.t ikeL 4'

Dê ternijn 
-voot de oproeping bedraagt tenminstê zeven

dêgen. ----- - - - : - - - - - - - : - - - - - -
2, Bii de oproeping worden de te behandelen ondeníerpen

ià-rneld, ànveiniiderd het bepaafde in artikeT 21' -------
srArur&rigrJzrcr N6 - - - - - - -' - - - -
Árt-  íval  ) l

ïl=Ïï=ïË:itututen van de vereniging kan qeen verandering
- 

ióra." qebracht dan door een besJ'uit van een aLgemene
iérààà.iinq wdartoe is opgeroêpen met de mededeTi'ng dat
aldáar wij2iging van de statuten zaL worden vootgle- -----
ste-1d. --- - - - - -

2, ri j  die de oproeping tot 
-dê 

dig:nene uerqadeting ter
beíandeling van een voorste-l tot statutenuijziging hebben
qedaan, nóexen tênmjnste vijf dagen vóóÍ de vergadering
ZLÁ àiscnritt van dat vooritel, waatin de vootgedragen
wiiziqinq woordeTijk is opgenomen I op een daattoe ge'

scÉikÍe 
-plaats voor de Leden ter inzage fegqen LoE nd

afToop vàn de dag waarop de vergadeting h'ordt qehouden'
ààièÀlài.n wordt êen at;chtitt als hietvóór bedoeld aan
a77ê leden toêgezonden.

j. Een besluit tot statutenwij z iging behoeft tenm1nste
-' 

tíé" táèia" van de uitqebrachte Etemmen, in een vergade--
t ' iÁá'i iuii" tenninste' vij fendert ig procent (35N) van de
1Zá2" ié tièq"nwoordigd oí tegenwoótdig is' rs 

-niet 
vijf '

àiáàrtiq prácent 135-21 van dè Teden tegeneloordig of ver-
teqenwoáràiqd, dan wordt binnen vier eÍeken daarna een
í;Z;à.- 

-;;;ó;e"ring 
biiêengeroepen en gehouden, waarin

áier net viorsxeT'zoa7-s daÍ in de votige vergadering aan-
de orde is geweest I ongeacht het êanta-l tegenwooÍdige of
ièrtegenwooídigae ieden, kan wotden, 

-hesToten, 
nits net

een áeerderheíd van tenminste twee/derde van de uixge-
brachte stelunen

l. iái i iat"t.nwij ziging treedt niêt in werking dan nadat
ii.tuun .un nóxaíieIe êkte js opgemaakt ' Tot het doen
iZrli jden van de akte js jeder bestuutsTid bevoegd' - '---

ONTBTNDING
Artikel 22.
T-ii-ï.t""iqlng kan vorden ontbonden doot een besluit van
- 'àe 

afgeneÁe íergader ing. Het bepaaldè in de Teden 1,  2 en
3 van het voorgaande artikêf is van oveteenRonstage coe-
DASS inq.

z. 'nàí-i it iq sa-ldo na veteffentng ver:vdrt aan e.en doot de
-' ' i .a"", 

dje ten ti ide vao het besfuit xot ontbinding fid

varent aan te wij;en instefTing van algemeen nut' -- '----
E O T SHOUD EÍ'T JK REG.LEAENT
ArXikeI 23. ---------:--;--
í--íá- alqemene vergadering kan eer huj-shoudeTíjk reglement

vaststeTLen,
z. hèi nui"noudeTijk reglenent nag niet in stri jd zijn met
-- 

àà ,èt, ook waalr die- geen dwingend recht bevaL, noch met
de statuten.

Deze akte iÉ verJ.eden te Enschede op de datuín in het hoofd
van deze akte vemeTd,
Na zakeii jke opgave van de inhoud van deze akte aan de
iè.i"n.n.i persloón heeft deze verkTaatd van de inhoud van



deze akte te hebben kennisgenomen en op volTedige voorLezing
daarvan qeen Ptijs te ste-l len.
v;;;;iA.í, 1i aát" akte na bepetkte voorTezing door de com-

oaÍant- en níi, notatis, ondettekend'

,-=\)--L.-z)

n3 andorljelekende vêrklaart
.l r 'je.schlrld;gd ls aan
c. ' r ,  r .hlGbel$l lng /  -
rsg r! i, alieÍecht | (9 
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