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Heden de negentiende december,
negentienhonderd negentig,
verschenen voor mij, Mr PETER JOHANNES CORNELIS PEETERS,
notaris ter standplaats de gemeente Gilze en Rijen:
1. de Heer Johannes Bernardus Bruikman, zonder beroep, wonende te 5121 ZE Rijen, gemeente Gilze en Rijen,
Laagstraat 95, geboren te Amsterdam op twintig
januari negentienhonderd negen en twintig:
2
de Heer Johannes Catharinus Theunissen, ambtenaar,
wonende te 5121 VG Rijen, gemeente Gilze en Rijen,
Brabantpark 51, geboren te Beesel op achttien
december negentienhonderd twee en veertig:
ten deze handelende als voorzitter en secretaris van het
bestuur van de vereniging: "Heemkring Molenheide",
gevestigd te Gilze en Rijen.
De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden het
volgende:
Te Gilze en Rijen is gevestigd de vereniging "Heemkring
Molenheide".
De vereniging is opgericht bij notariële akte, op drie
september negentienhonderd zeven en zeventig verleden -voor notaris Mr. J.C. Gribnau te Gilze. Bij die
gelegenheid zijn de statuten vastgesteld, welke nadien niet zijn gewijzigd.
De vereniging is ingeschreven in het Verenigingen
register te Tilburg onder nummer V 258126.
De algemene vergadering van de vereniging,
gehouden op twee en twintig november negentienhonderd negentig heeft
besloten tot:
a. wijziging van de statuten conform de hierna
1 weergegeven tekst:
b! opdracht aan voorzitter en secretaris van het bestuur
om de nieuwe statuten in een notariële akte vast te
leggen en om het verder nodige te doen.
Ter tenuitvoerlegging van het voorafgaande, verklaarden
de comparanten, handelende als gemeld,
dat de statuten van de vereniging ingaande heden luiden als volgt:
----Naam, zetel, doel en duur
ARTIKEL 1
1. De vereniging draagt de naam " Heemkring
Molenheide"
en is gevestigd in de gemeente Gilze en Rijen.
2. Het werkgebied van de vereniging omvat de
burgerlijke
gemeente Gilze en Rijen. 3: De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
ARTIKEL 2
_•
1. De vereniging heeft ten doel:
a. Het wekken en bevorderen van daadwerkelijke
I 1 belangstelling voor de plaats en streek.
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b. Het onderzoeken en bestuderen van de verschillende
aspecten, die tot het begrip heemkunde behoren, -zoals plaatselijke geschiedenis, volksleven en --landschap.
Het verlenen van medewerking aan het veiligstellen
c
van heemkundig belangrijke terreinen, onroerende
en roerende goederen, zaken, voorwerpen en
geschriften.
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken ondermeer
door.
a Het organiseren van lezingen, studie-bijeenkomsten, excursies en tentoonstellingen, het
oprichten en beheren van een museum en een
documentatiecentrum.
zich
b Het daadwerkelijk steunen van diegenen, die
met onderzoek van een bepaald heemkundig
onderwerp, binnen de doelstellingen van de
vereniging, bezig houden.
uitgaven,
c Het uitgeven van een periodiek en andere
waarin studies over heemkundige zaken gepubliceerd
kunnen worden.
Het verlenen van medewerking aan, of het
d
samenwerken met andere verenigingen en/of
stichtingen, die eenzelfde of soortgelijk doel
nastreven.
winst.
3. De vereniging beoogt niet het maken van
Lidmaatschap
ARTIKEL 3.
Waar in
1 De vereniging kent ereleden en gewone leden.
deze statuten wordt gesproken van lid of leden
wordt/worden daaronder verstaan zowel de ereleden,
blijkt.
als de gewone leden, tenzij het tegendeel
Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone
2
verdiensten voor de vereniging of in het kader van de
doelstelling van de vereniging door de algemene
vergadering op voordracht van het bestuur als zodanig
zijn benoemd.
willen
3 Leden zijn zij, die het doel van de vereniging
ondersteunen, en die, na een schriftelijke aanvrage daartoe, door het bestuur als lid zijn toegelaten en
de verschuldige contributie hebben voldaan.
daartegen
4 Tenzij het belang van de vereniging zich
verzet, besluit het bestuur steeds tot toelating.
Bij niet-toelating door het bestuur, kan de algemene
vergadering op verzoek van de aanvrager alsnog tot
5

toelating besluiten.
De leden zijn gehouden aan de vereniging een door de
algemene vergadering vastgestelde contributie te
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betalen, behoudens voorzover zij daarvan door het --bestuur zijn vrijgesteld.
6 De leden van de vereniging kunnen niet door opzegging
van het lidmaatschap de toepasselijkheid te hunnen
opzichte uitsluiten van een besluit van de algemene .vergadering, waarbij de verplichtingen van geldelijke
aard van de leden van de vereniging zijn verzwaard. 7 Wanneer het lidmaatschap in de loop van het
verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de
jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd,
behoudens door het bestuur schriftelijk verleende
ontheffing.
8. Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van de leden worden genoteerd.
ARTIKEL 4
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
bi door opzegging door het lid;
cl door opzegging door het bestuur namens de
j vereniging;
d. door ontzetting door het bestuur.
2 Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan
slechts geschieden tegen het einde van een
verenigingsjaar en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Indien
een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad loopt het
lidmaatschap dóór tot het einde van het eerstvolgende
verenigingsjaar. Niettemin is onmiddellijke
beëindiging van het lidmaatschap mogelijk indien
redelijkerwijs van het lid niet kan worden gevergd
het lidmaatschap te laten voortduren.
3 Het bepaalde in lid 2 van dit artikel is van
overeenkomstige toepassing ingeval van opzegging van
het lidmaatschap door het bestuur namens de
vereniging. Opzegging van het lidmaatschap namens de
vereniging kan plaats vinden wanneer het lid heeft
opgehouden te voldoen aan de vereisten in de statuten
voor het lidmaatschap gesteld, indien het lid
ondanks betalingsherinnering - niet, niet tijdig of niet volledig het door hem aan de vereniging
verschuldigde voldoet, alsook wanneer redelijkerwijs
van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
4 Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden
uitgesproken wanneer een lid in strijd met de
statuten, de reglementen of de besluiten van de
vereniging handelt of de vereniging op onredelijke
wijze benadeelt. Het bestuur stelt het betrokken lid
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binnen één week na het besluit schriftelijk met
opgave van redenen van het besluit in kennis. De
betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit in beroep te gaan
bij de algemene vergadering. In de vergadering waarin
het beroep wordt behandeld, heeft de betrokkene
tijdens de behandeling van het beroep recht van
toegang en mag daarin het woord voeren. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
geschorst, zodat het overigens zijn rechten als lid van de vereniging niet kan uitoefenen.
5 Indien het lidmaatschap door het bestuur wordt
opgezegd, omdat het van mening is dat redelijkerwijs
van de vereniging niet kan worden gevergd het
lidmaatschap te laten voortduren, is het bepaalde in
de tweede, derde, vierde en vijfde zin van lid 4 van
dit artikel van overeenkomstige toepassing.
6 Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan
uitsluitend schriftelijk geschieden.
7 Indien een lid ondanks herhaalde schriftelijke
aanmaning op een december de contributie over het dan
lopende verenigingsjaar niet heeft voldaan, is dat -een reden voor opzegging van het lidmaatschap namens
de vereniging.
BESTUUR
ARTIKEL 5.
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf leden. De bestuursleden worden door de algemene
vergadering benoemd. Om tot bestuurslid te kunnen
worden benoemd, dient betrokkene:
a. wettelijk meerderjarig te zijn; en
b. lid te zijn van de vereniging.
2 Het aantal bestuursleden wordt - onverminderd het
bepaald door de algemene
bepaalde in lid 1
vergadering. Indien het aantal bestuursleden daalt
tot beneden het vastgestelde aantal, blijft het
bestuur niettemin bevoegd, onverminderd het bepaalde
in artikel 7 lid 3, en onverminderd de verplichting van het bestuur om ten spoedigste in de vacature(s) te doen voorzien.
3
Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. doordat betrokkene ophoudt lid te zijn van de
vereniging, of om enige reden het zelfstandig
beheer over zijn vermogen verliest;
b. door schriftelijke ontslag nemen;
c. door ontslag door de algemene vergadering;
dl. door periodiek aftreden.
4 Ieder bestuurslid is bevoegd alszodanig ontslag te
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nemen, mits met een opzegtermijn van drie maanden. -Ieder bestuurslid kan door de algemene vergadering -worden ontslagen, ongeacht de periode, waarvoor het is benoemd.
6 Een in een tussentijds ontstane vacature benoemd ---bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de ---plaats in van zijn voorganger.
7 Het bestuur stelt een rooster op, ingevolge hetwelk ieder jaar tenminste een evenredig aantal
bestuursleden aftreedt/aftreden en ieder bestuurslid
na ten hoogste drie jaren tenminste eenmaal is
afgetreden. Het rooster wordt aldus ingericht, dat
niet in één jaar zowel de voorzitter, als de
secretaris aftreden. Een ingevolge het rooster
aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar.
ARTIKEL 6.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de
1 , ereniging.
2. Het bestuur is bevoegd tot het stellen van alle
rechtshandelingen, welke ook, met name ook de
rechtshandelingen, bedoeld in artikel 44 lid 2 boek 2
Burgerlijk Wetboek.
3. Voorzover van belang in afwijking op het
bepaalde in
lid 2 behoeft het bestuur de voorafgaande goedkeuring
van de algemene vergadering voor:
a
het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van
J
registergoederen;
b
het ter leen opnemen of verstrekken van gelden;
c het aangaan van borgtochten of op enigerlei andere
wijze stellen van persoonlijke of zakelijke
zekerheid;
d
het voeren van rechtsgedingen, het berusten in
vonnissen, het aangaan van dadingen, compromissen
of accoorden, en het opdragen van arbitrage aan
scheidslieden;
e in het algemeen het aangaan van overeenkomsten of
rechtshandelingen, waarvan het belang of de waarde
een som overschrijdt van een door de algemene
vergadering jaarlijks vast te stellen bedrag.
Op het ontbreken van goedkeuring inzake
rechtshandelingen, als bedoeld onder b, d en e kan
geen beroep worden gedaan door of tegen derden.
ARTIKEL 7
-1.---ii-e— vOorzitter wordt door de algemene vergadering in
functie benoemd.
Het bestuur wijst uit zijn midden aan een vice
voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
De secretaris is tevens plaatsvervangend
5
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i penningmeester en de penningmeester is tevens
plaatsvervangend secretaris.
De in dit lid aangeduide bestuursleden vormen tesamen
het dagelijks bestuur.
2 Het dagelijks bestuur behartigt de lopende zaken en is belast met de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van het bestuur.
3 De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen
tesamen en met uitsluiting van ieder ander de
vereniging in en buiten rechte.
ARTIKEL 8.
1 Het bestuur vergadert tenminste twee maal per
verenigingsjaar en voorts zo dikwijls de voorzitter,
dan wel tenminste twee andere leden van het bestuur dit noodzakelijk achten.
2. De vergaderingen van het bestuur worden
bijeengeroepen door de voorzitter, danwel door de
leden van het bestuur in het vorige lid van dit
artikel bedoeld of namens deze(n) door de secretaris.
3 De bijeenroeping geschiedt op een termijn van
tenminste vier dagen, de dag van de oproeping en die
, van de vergadering niet medegerekend, onder opgave
van de plaats en het tijdstip van de vergadering.
4 Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige
besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in
funktie zijnde leden ter vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is.
5 Alle besluiten van het bestuur worden genomen met
tenminste drie/vijfde van het aantal uitgebrachte
stemmen. Ieder lid van het bestuur heeft één stem.
Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet
te zijn uitgebracht. Indien bij verkiezing van
personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die
het grootste aantal stemmen verkregen, zo nodig na
tussenstemming. Indien bij een herstemming de stemmen
staken, beslist het lot.
6 De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen van het bestuur worden gehouden,
met dien verstande dat stemmingen over personen
schriftelijk aeschieden. Schriftelijke stemmingen
geschieden bij ongetekende, gesloten briefjes.
In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de
7
statuten voorzien, beslist de voorzitter.
8 De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen
van het bestuur;
bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar
voorzitter aan.
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9. Van het verhandelde in de vergaderingen van het
bestuur worden notulen gehouden door de secretaris of
door de daartoe door de voorzitter aangewezen
persoon, tenzij een notarieel proces-verbaal wordt
opgemaakt. Zij die de vergadering bijeenroepen,
kunnen een notarieel proces-verbaal van het
verhandelde doen opmaken. De notulen worden
vastgesteld en getekend door de voorzitter en de
notulist.
10.In afwijking van het in dit artikel bepaalde kunnen
geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde
komende onderwerpen, mits met algemene stemmen van alle
in functie zijnde bestuursleden, ook al zijn de door de
statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en
houden van vergaderingen van het bestuur niet in acht genomen.
ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 9
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle
I bevoegdheden toe, die niet door de Wet of de statuten I aan bet bestuur of een ander orgaan van de vereniging i zijn opgedragen.
2. In de algemene vergadering hebben alleen leden
I stemrecht. Ieder lid heeft één stem.
3. Een lid kan zijn stem door een daartoe gemachtigd ander
lid uitbrengen. Hij kan daarbij slechts voor één
medelid als gemachtigde optreden.
ARTIKEL 10
1. De algemene vergaderingen worden bij voorkeur gehouden
I in de plaats, waar de vereniging statutair is
i gevestigd.
2. Jaarlijks wordt tenminste een algemene vergadering
J gehouden, zulks binnen zes maanden na afloop van het
verenigingsjaar, behoudens verlenging van die termijn door de algemene vergadering. Het verenigingsjaar is
gelijk aan het kalenderjaar.
3. In de in het vorige lid van dit artikel bedoelde
algemene vergadering (ook te noemen: "jaarvergadering")
brengt het bestuur zijn jaarverslag, opgemaakt door de
secretaris, uit en doet het, onder overlegging van een
balans en een staat van baten en lasten en overige
nodige bescheiden, opgemaakt door de penningmeester,
rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur.
4. Tenzij in het betreffende verenigingsjaar reeds eerder
een algemene vergadering is gehouden, waarin die punten
zijn behandeld, worden in de jaarvergadering voorts in
elk geval de volgende punten behandeld:

i
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a. benoeming van de in het volgende lid van dit artikel
bedoelde commissie;
b. vervulling van vacatures in het bestuur.
5 Jaarlijks benoemt de algemene vergadering een
commissie, bestaande uit twee of meer leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de door de penningmeester opgemaakte stukken,
vermeld in lid 3 van dit artikel, en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op
kosten van de vereniging door een deskundige doen
bijstaan.
6 Het bestuur doet de in lid 3 van dit artikel bedoelde door de penningmeester opgemaakte stukken tijdig vóór de dag waarop de algemene vergadering, waarin die
stukken zullen worden behandeld, wordt gehouden, aan de
in lid 5 van dit artikel bedoelde commissie toekomen. 7
Het bestuur is verplicht aan de commissie bedoeld in
lid 5 van dit artikel alle door haar gewenste inlich- tingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de
waarden van de vereniging te tonen en inzage in de
boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
Goedkeuring door de algemene vergadering zonder
8
voorbehoud van de door het bestuur gedane rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor al
zijn handelingen in het betreffend verenigingsjaar,
waarvan uit de overgelegde stukken blijkt.
ARTIKEL 11.
1. Naast de in artikel 10 lid 2 van de statuten bedoelde vergadering worden voorts zo dikwijls algemene
vergaderingen gehouden als het bestuur zulks wenselijk
oordeelt.
2 Op schriftelijk verzoek van tenminste vijf leden, alsmede - indien dat minder is - tenminste zoveel leden
als gezamenlijk bevoegd zijn een/tiende gedeelte van de
stemmen in een algemene vergadering uit te brengen, is
het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Wordt aan die verplichting door het bestuur
niet binnen veertien dagen voldaan, dan kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping van een algemene vergadering overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept, danwel bij advertentie in
tenminste één in de plaats waar de vereniging haar statutaire zetel heeft veelgelezen dagblad. De aldus bijeengeroepen algemene vergadering kan rechtsgeldig
besluiten nemen.
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3. Behoudens in het geval bedoeld in het vorige lid van -dit artikel roept het bestuur de algemene vergadering bijeen. De bijeenroeping geschiedt op een termijn van tenminste veertien dagen, de dag van de oproeping en -die van de vergadering niet medegerekend. De
bijeenroeping geschiedt door middel van een mededeling
in een, in de plaats van statutaire vestiging van de
vereniging, veelgelezen dagblad en/of door middel van oproepingsbrieven, gericht aan de adressen van de leden
als vermeld in het ledenregister.
4. De oproeping vermeldt plaats en tijdstip van de
vergadering.
5. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig
of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten
worden genomen over alle aan de orde komende
onderwerpen, ook al zijn de door de statuten gegeven
voorschriften voor het oproepen en houden van algemene
vergaderingen niet in acht genomen.
ARTIKEL 12.
1. De voorzitter of bij diens afwezigheid een ander lid
van het bestuur leidt de algemene vergadering,
zonodig voorziet de algemene vergadering zelf in haar
leiding.
2 Van het verhandelde in de algemene vergadering worden
notulen gehouden door de secretaris of door de daartoe
door de voorzitter aangewezen persoon, tenzij een
notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. Zij die de
vergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel procesverbaal van het verhandelde doen opmaken. De notulen
werden vastgesteld en getekend door de voorzitter en de
notulist.
ARTIKEL 13.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, alsmede degenen die daartoe door het
bestuur of de algemene vergadering zijn uitgenodigd.
2. Alle besluiten waaromtrent bij de Wet of de statuten
geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden
genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Indien bij verkiezing van
personen door niemand een volstrekte meerderheid is
verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen verkregen, zo nodig na
tussenstemming. Indien bij een herstemming de stemmen
staken, beslist het lot.
3 De voorziter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in
de algemene vergadering worden gehouden, met dien
verstande dat, indien één of meer leden zulks
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verlangen, stemmingen over personen schriftelijk
geschieden. Schriftelijke stemmingen geschieden bij
ongetekende gesloten briefjes.
4 In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de
statuten voorzien, beslist de voorzitter van de
vergadering.
5. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn zij
niet in vergadering bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering, voorzover het
althans niet betreft een besluit tot statutenwijziging
of tot ontbinding van de vereniging.
FINANCIEN
ARTIKEL 14.
De geldmiddelen van de vereniging bestaan/worden verkregen
uit:
a. contributies van de leden;
b. bijdragen van derden;
c. verkrijgingen uit erfstelling of legaat;
d. opbrengst van niet verteerde inkomsten;
e. andere baten.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
ARTIKEL 15.
De algemene vergadering kan een reglement vaststellen, dat
niet van kracht is, voorzover het in strijd is met de Wet
of met de statuten. In dat reglement kunnen bepalingen
worden opgenomen ter nadere uitwerking van hetgeen in de statuten is geregeld, danwel aangelegenheden werden
geregeld, die niet in de statuten of de Wet zijn geregeld.
STATUTENWIJZIGING
ARTIKEL 16.
1. In de statuten kan geen wijziging worden aangebracht
dan op voorstel van het bestuur of tenminste vijf leden
en door een besluit van de algemene vergadering,
waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat wijziging
van de statuten zal worden voorgesteld.
2 Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter
behandeling van een voorstel tot statutenwijziging
hebben gedaan, moeten, onverminderd het bepaalde in
artikel 11 van de statuten, tenminste vijf dagen vóór de dag van de vergadering een afschrift van het
voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk
is opgenomen, op een daartoe voor de leden geschikte,
bij de oproeping vermelde, plaats voor de leden ter
Inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de
vergadering wordt gehouden.
3
Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet
van toepassing indien in de algemene vergadering alle
leden aanwezig zijn en het besluit tot statuten-
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wijziging met algemene stemmen wordt genomen.
Tot wijziging van de statuten kan, indien het
voorgaande lid van dit artikel niet van toepassing is,
door de algemene vergadering slechts worden besloten
met een meerderheid van tenminste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen.
5 Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat
daarvan een notariele akte is verleden.
6. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek
afschrift van de akte van statutenwijziging en een
volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze
na de wijziging zullen luiden, neer te leggen ten
kantore van het verenigingenregister, gehouden door de
Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen wier gebied de
vereniging haar zetel heeft.
ONTBINDING
ARTIKEL 17.
1. Het bepaalde in de leden 1, 2, 3 en 4 van het
voorgaande artikel van de statuten is, zoveel mogelijk,
van overeenkomstige toepassing op een besluit van de
algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.
2 Een besluit tot ontbinding moet, om geldig te zijn,
mede omvatten de aanwijzing van een na liquidatie
eventueel resterend batig saldo. Bij het doen van de
aanwijzing wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met
het doel van de vereniging.
Indien bij de vereffening heemkundige voorwerpen of
zaken overblijven, worden deze zo mogelijk geschonken aan een te Gilze en Rijen gevestigde instelling met een
doel, verwant aan dat van de vereniging, of anders aan
de Gemeente Gilze en Rijen.
3 Tenzij de algemene vergadering anders besluit,
geschiedt de vereffening door het bestuur.
4
Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan,
voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
5 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht. In stukken en
aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten
aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in
liquidatie".
6. Zij die met de vereffening van de vereniging zijn
belast, zijn verplicht van de ontbinding inschrijving te doen in het in artikel 16 lid 6 van de statuten
bedoelde register.
ALGEMENE BEPALING
ARTIKEL 18.
In gevallen waarin de Wet, de statuten of de reglementen -

twaalfde en

áatste blad.

niet voorzien, beslist het bestuur.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE,
in minuut opgemaakt is verleden te Gilze,
ten dage als in het hoofd van deze akte gemeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de
comparanten hebben dezen verklaard van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan
geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte
voorlezing door de comparanten en mij, notaris,
ondertekend.
w.g. 2.Bruikman, J.Theunissen,
P.J.C.Peeters.
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