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Heden de tweede mei negentienhonderd negen en tachtig, ver---
schenen voor *ij, AUGUSTINUS JOSEPHUS STALPERS, notaris ter
standpJ-aats Mill:
ï .mevrouw corneria Maria_ r9ernrner Bos - sprangers, huisvrouw. --

geboren te Kaatsheuvel op negen augustus negentienhonderd
vijftig, wonende 5409 SC Odiliapeel, Oudedijk L45;

Il.mevrouw Ardina Johanna Maria Selten - Janssen, huisvrouw,
geboren te MiII en Sint Hubert op acht mei negentienhon---
derd vier en vijftig, wonende 5409 ÀA Oditiapeel. Oudedijk
19.

De comparanten verklaarden dat zíJ ten deze handelen in hun -
hoedanigheid van:
A.respectievelijk voorzitter en secretaris van het bestuu:: --

van de vereniging W.S"V. DE EEKHOORN, gevestigd te Oditia-*
peel r €Íl tezamen met na te ncemen lastgevers vormende he-.
gehele bestuur van die rzereniging;
schriftelijke lasthebsters van:
l-.Henrica Ardina Claassen - van Dijk, huisvrouw, geboren te

Uden op negen februari negentienhonderd vijf en vijftig,
wonende 5409 BC Odiliapeel, Tarwestraat 45;

2.Maria I{ilhelmi-na Josephina Pi jnappels van Rei jbroek,
huisvrouw, geboren te Uden op een maart negentienhonderd
zes en vijftig, wonende 5409 AZ Odiliapeel, I(orenbloem---
straa+- 6;

3.Maria Petronella Johanna Meugheuvel Kroos, hui-svrouw,
geboren te Boekel op dertig december negentienhonderd een
en vijftig, wonende 5409 SII Odiliapeel, Rode Eiklaan 10;

die deze last verstrekten in hun troedanigheid van respec---
tievelijk penningmeester en bestuursleden van voornoemde --
vereniging, zodat de comparanten ten deze voormelde verenj--
ging rechtsgeldig vertegenwoordigen;
blijkende van gemelde lastgevingen uit een onderhandse akte
van volmacht, we1ke, oè daartoe vooraf door de lastheb-
sters, in tegenwoordigheid van mij, notaris, t€ zí1n voor
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echt erkend en ten blijke daarvan door die beiden getekend
te zí1n, aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten, handelend aIs gemeld, verklaarden dat zí) ten
deze handelen ter uitvoering van Ïret besluit van de algemene

vergadering van voornoemde vereniging van dertien april ne---
gentienhonderd negen en tachtig, in welke vergadering de sta-
tuten van de vereniging zl)n vastgesteld, zoals die hierna --
zi in trarma'l À
AL JLL

IÍAÀIi, ZEIEL, DOEL E}I DTruR.
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HooRN ', bij verkorting genaamd: 'W.S.V. DE EEKHooRN'.

Zí) is gevestigd te Odiliapeel
ÀFIIIKEL 2.

vereniging is opgericht op een mei negentienhonderd zeven

zestig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
ÀRTIKEL 3.

De vereniging stelt zich ten doel tret doen beoefenen en het -
bevorderen van de wandelsport in clubverband, zo mogelijk in
overeenstemming met de richtlijnen van de Koninklijke Neder--
Iandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding, een en ander in de -
ruimste zin des woords

ÀRTIKEt 4.
De vereniging tractrt haar doel onder meer te bereiken door: -
a.het organiseren en verzorgen van wandeltrai-ningen voor hen

die zich bij de vereniging hebben aangesloten;
.het al dan niet in samenwerking met andere verenigingen or-
ganiseren van wandeltochten en -evenementen;

c.het in clubverband deelnemen aan door anderen georganr- seer-
I de wandeltochten;
I

a'.net propageren van de wandelsport in woord en geschrift; --
e.a1 datgene wat aan het bereiken van het doel bevorderlijk -

I kan zí1n
I

ÀRTIK|ïT. 5.
Het boekjaar van de vereniging loopt van een januari tot en -
met een en dertig december.

LEDE}I.

ÀRTIKEL 6.

De

en
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De vereniging bestaat uit:
A.de gewone leden; ------
B. juniorleden;
C. ereleden;

.begunstigers.

.a.Gewone reden zí3n die meerderjarige reden, die gerechtigci
I

I zijn aan activiteiten en evenementen deel te nemen

b.Juniorreden ziln zí1, die de leeftijd van achttien jaar
nog niet hebben bereikt doch weI gerechtigd zijn aan ak--
tiviteiten en evenementen deel te nemen

2.Leden, die zich bij aktiviteiten en evenementen naar het --
oordeer van degene die op dat moment met de reiding is be--
rast, wangedragen, kunnen worden geschorst overeenkomstig
de normen, die nader in het huishoudefijk reglement ziln
omschreven.

3.Ereleden ziln zí), die zich jegens de vereniging verdien---
stelijk hebben gemaakt en'daartoe op voordracht van het be-
stuur of tenminste tien stemgerechtigde leden door de aJ-ge-
mene vergadering met tenminste de helft van de uitgebrachte
geldige stemmen aIs zodanig zí1n benoemd. Op deze vergade--
ring moet tenminste twee/derde deel van de stemgerechtigde
leden aanwezig zí1n.
Stemgerechtigd zijn de gewone en de juniorleden, met dien -
verstande dat de stem van een minderjarig rid slechts kan -
worden uitgebracht door de wetterijke vertegenwoordiger van
dat lid.
Ereleden hebben, voorzover zi)
slechts een adviserencle stem.

niet tevens gewoon lid zijn,

Begunstigers zj-3n zíj, die de vereniging financi-eel wj_Ilen
steunen en als zodanig door het bestuur zi-ln aangemerkt.
Personen, van wie het lidmaatschap is geëindigd, een aan---
vang heeft genomen of die zí1n geschorst, zí3n over het
jaar waarin het einde, de aanvang of de schorsing plaats---
vindt, de contributie over het geheel verschuldigd, tenzij
het bestuur anders besluit

ÀRTIKEL 7.
daartoe mondeling dan

De opgave bevat ten---
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,1

tweedgdblad
t'

D

I

Degene die lid wiI wordenr geeft zich
wel schriftelijk op bij de secretaris



minste de voorletters, naam

minderjarigen dient van de

tegen\i/oordiger te blijken.
Het bestuur beslist in eerste instantie
of niet wordt toegelaten. De secretaris
sing van Ïret bestuur omtrent a1 dan niet

4

geboortedatum. Voor -
van de wettelijke ver-

en adres en

toestemming

of een kandidaat aI
geeft van de beslis--
toelaten, onverwijld

schriftelijk kennis aan de kandidaat.
Indien de kandidaat in eerste instantie niet is toegelaten,
kan hij binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisge---
ving beroep doen op de algemene vergadering. Het beroep moet

schriftelijk worden ingediend bÍj de secretaris. Op het U"l
roep wordt beslist op de eerstvolgende algemene vergadering.

AIIIIKEL 8.
I.Het lidmaatschap eindigt: ------

a.door overlijden
b.door schriftelijke opzegging door het lid. Deze kan te --

la1len tijde geschieden en zonder opzeggingstermijn.
c.door schriftelijke opzegging namens de vereniging. Deze

kan te allen tijde en zonder inachtneming van een opzeg--
gingstermijn geschieden door het bestuur, wanneer rede---
lijkerwijze van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.

d.door ontzetting. Deze kan aIleen door het bestuur wordej
luitgesproken wanneer een 1id in strijd met de statuten, --

reglementen of besluiten van de vereniging handelt, Dà

drie schorsingen tengevolge van wangedrag van het lid
tijdens trainingen, tochten of andere bijeenkomsten of de

vereniging op onredelijke wi-jze benadeelt
.Ten aanzien van een bestuurslid geschiedt de opzegging na--
mens de vereniging en de ontzetting door de algemene verga-
dering. Hem staat geen beroep open zoals hierna is be------
doeld
Degene ten aanzien van wie een besluit tot ontzetting is
genomen, wordt ten spoedigste schriftelijk met opgave van -
redenen daarvan in kennis gesteld.
Hem staat binnen vier weken na ontvangst van de kennisge---
ving beroep op de algemene vergadering open. Het beroep ---
moet schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.
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4.Tenzyj de betrokkene te kennen geeft dat het beroep behan--

5.

deld kan worden op de eerst
genomen vergadering, roept
ontvangst van het ingediend
ring bijeen ter behandeling
wordt in de gelegenheid ges

vergadering te verdedigen.
Gedurende de beroepstermijn en hangende tret beroep is de

betrokkene geschorst, evenwel met dien verstande, dat hij -
bevoegd is de algemene vergadering waarin op het beroep ---
wordt beslist tijdens de behandeling van het beroep bij te
wonen en er het woord te voeren. Hij heeft echter geen

stemrecht.
ARTIKEL 9.

In de gevallen genoemd in artikel B lid I onder d kan tret be-
stuur een lid a1s zodanig schorsen voor ten hoogste drj-e
maanden, indien het bestuur niet voldoende termen aanwezig --
acht om tot ontzetting t-e besluiten. Het bepaalde in artikel
B lid 2 tot en met 5 is van overeenkomstige toepassing.

GET.DMIDDELEÀI.

ÀRTIKEI 10.

volgende door het bestuur voor--
het bestuur binnen vier weken na

e beroep een algemene vergade---
van het beroep. De betrokkene

teld om zíc}. tijdens de algemene

bestaan ondermeer ui-t:

0

De

a.
b.

d.

inkomsten van de vereniging
contributie van gewone leden
ontvangsten uit evenementen;
subsidies en giften;
andere inkomsten.

BESTT'UR.

ARTIKET, II.
Het bestuur bestaat uit een oneven

drie meerderjarige personen, onder
secretaris en een penlringmeester,
bestuur van de vereniging vormen.
Bestuursleden worden benoemd door en uit de algemene verga-
dering.
Voor iedere vakature maakt het bestuur een voordracht op,
die in de oproepingsbrief voor de vergadering ter kennis
van de leden wordt gebracht.

l.

2.

aantal van tenminste
wie een voorzitter, een

die tezamen tret dagelijks

Kandidaatstelling voor een bestuursfunktie door de leden --
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van de vereniging moet tenminste een week voor de vergade--
ring schriftelijk aan het bestuur geschieden en moet door -
tenminste tien leden respectievetijk hun wettige vertegen--
woordiger zí1n ondertekend.

.Jaarlijks treden volgens een door het bestuur op te maken -
rooster zoveel leden af dat geen bestuurslid langer dan ---
drie jaar in funktie is, met dien verstande dat de voorzit-
ter nj-et tegelijk met een ander bestuurslid zal- aftreden. -
Aftredende bestuursleden zí1n dadelijk herkiesbaar
Bij tussentijdse vakatures treedt de nieuw gekozene op het
rooster van aftreden in de plaats van het afgetreden fid.O

4.De voorzitter wordt rechtstreeks gekozen door de algemene -
vergadering.
Het bestuur kiest uit z|ln midden de sekretaris en de pen--
ningmeester en verdeelt in onderting overleg de overige
funkties

5.De vereniging wordt in- en buiten rechte vertegenwoordigd
door twee leden van het dagelijks bestuur tezamen
Het bestuur stelt binnen een maand na aanvang het vereni---
gingsjaar in overleg met de commissie die belast is met de

voorbereiding en uitvoering van het trainings- en wandel---
programma, het aktiviteitenprogramma voor het lopende jaar
vast
Het bestuur is -ook indien het onvolledig is- bevo"ga toto
het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden -
of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van ---
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoof-
delijk schuldenaar verbindt, zíctr voor een derde sterk
maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een

derde verbindt, doch slechts indien het besluit daartoe is
genomen door een algemene vergadering waarin tenminste de -
helft der leden aanwezig is, met een meerderheid van ten---
minste twee/derde van de getdig uitgebrachte stemmen.

EUISEOUDET.IJK REGLETIíEIII .

ARTIKEL 12.

I
)

J

)
Het truishoudel
wijzigd in een

van stemmen en

ijk reglement van d.e

algemene vergadering
mag geen bepalingen

vereniging
met gewone

bevatten in

kan worden ge--
meerderheid
strijd met de
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wet of met deze statuten ---J----
VERGN)ERI}IGE}I.

ÀRTIKEL 13.
l.Tenminste eenmaal per jaar wordt binnen zes maanden na af--

Ioop van het boekjaar een algemene vergadering gehouden. --
Van deze termijn kan voor ieder jaar afzonderlijk worden --
afgeweken door een besluit van de algemene vergadering.

2.Een algemene vergadering wordt voorts gehouden krachtens --
een besluit van de voorzitter of van het bestuur of op
schriftelijk verzoek van tenminste vijftien leden, ci.an we1

zoveel leden als tezamen bevoegd zí3n een/tiende gedeelte
van de stemmen in een algemene vergadering uit te brengen.

3. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering en ----
heeft d.e bevoegdheid aldaar het woord te voeren en voor----
stellen te doen

4.Ieder lid heeft één stem. Een stem kan niet door een ge----
machtigde worden uitgebracht.

5.Behoudens de uitzonderinqen in bepalingen van de statuten -
worden alle besluiten genomen en geschieden alIe benoe
mingen met gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige
stemmen. Stemmingen over zaken geschieden mondeting, over -
personen schriftelijk

6.Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel aIs
verworpen beschouwd. Heeft bij benoeming niemand de meer---
derheid van de uitgebrachte geldige stemmen gekregen, dan -
wordt herstemd tussen de twee personen, die de meeste stem-
men op zich hebben verenigd en is degene gekozen, die dan -
de meeste stemmen verkrijgt.
Bij staking der stemmen bij herstemming over personen, be--
slist het Iot.
Bij schriftelijke stemmingen benoemt de voorzitter een com-

missie van drie leden als stemopnemers, die er zich van ---
heeft te overtuigen dat het aantal biljetten gelijk is aan
dat van de aanwezig zijnde stemgerechtigde leden, de bil---
jetten opent en de uitslag van de stemming bekend maakt. --
Niet of niet behoorlijk ingevulde stembiljetten worden on--
geldig verklaard en ter bepaling van de meerderheid afge---
trokken van het aantal- ingeleverde stembiljetten



ÀRTIKEL 14.

I

I.De agenda van de algemene vergadering bevat tenminste de --
volgende punten:
a.de verkiezing
b.de verkiezing
c. jaarverslag v
d.rekening en v

I stuur, zoals
e.verslag van d
f .benoeming van

e bevindingen van de kas-commissie;

tenminste twe

het bestuur.

een nieuwe kas-commissie, bestaande uit ---
e leden, die geen deel mogen uitmaken ,r.n0

.De agenda van de algemene vergadering wordt overigens door
het bestuur vastgesteld met inachtneming van hetgeen in dit
artikel is bepaald.

.Op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden of zoveel
minder als tezamen bevoegd ziln een/vijfde gedeelte van de

stemmen in een algemene vergadering uit te brengen, is het
bestuur verplicht een opgegeven punt op de agenda te plaat-
sen, mits zodanig verzoek wordt ontvangen tenminste zeven -
dagen voor de algemene vergadering, de dag van ontvangst en

van de vergadering niet meegerekend.
4.Iíordt een verzoek om een punt op de agenda te plaatsen nf

ontvangen voor de hiervoor bedoelde dag, dan kan het be----
stuur alsnog besluiten het opgegeven punt op de agenda te
plaatsen. De secretaris doet hiervan zo spoedig mogelijk --
schriftelijk mededeling aan de leden. Heeft geen zodanige
mededeling plaats gevonden, dan kan de algemene vergadering
besluiten het opgegeven punt niet in behandeling te nemen.

5. Indien een opgegeven punt niet in behandeling wordt genomen

za1 het op de agenda van de eerstvolgende vergaderi-ng moe--
ten worden geplaatst

6.In afwijking van het vorenstaande moet een voorstel tot ---
statutenwijziging worden ontvangen tenminste dertig dagen -
voor de algemene vergadering, de dag van ontvangst en die -
van de vergadering niet meegerekend. Het bepaalde in 1id 4

van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

van bestuursleden;
van de leden van de wandelcommissie;

an het bestuur over het afgelopen boekjaar;
erantwoording door het bestuur over het be--
in het afgelopen boekjaar gevoerd; ---------

ÀRTIKEL 15.
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Algemene vergaderingen worden door de zorg van de secreta--
ris bijeengeroepen door middel van een schriftelijke ken---
nisgeving, wel-ke aan de leden wordt toegezonden tenminste
tien dagen tevoren, de dag van de oproeping en van de ver--
gadering niet meegerekend, wetke oproepingen vermelden de

tijd en plaats der vergadering en de agenda.
Indien aan een verzoek a1s bedoeld in artikel 13

nen veertien dagen geen gevolg is gegeven kunnen
kers zeLf tot bijeenroepingr overgaan op de wl-lze
doeld in het vorige lid van dit artikel.
Indien de verzoekers niet in staat zi-ln de vergadering
een te roepen als in het vorige lid is bepaald, kunnen
de vergadering bijeenroepen door een advertentie in een

plaatselijk dag- of weekblad.
ÀRTIKEL 16.

Een algemene vergadering is niet tot besluiten bevoegd indien
niet tenminste een/vijfde van de stemgerechtigde leden aanwe-
zig is. Indien de gewone jaarlijkse algemene vergadering niet
is kunnen worden gehouden wegens het ontbreken van het ver---
eiste aantal leden, zaL binnen vier weken een nieuwe algemene
vergadering moeten worden gehouden. Deze vergadering zal-, on-
geacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden tot beslui-
ten bevoegd zí1n, mits de agenda onveranderd blijft en van --
het houden van de nadere vergadering tijdig aan de leden is
kennis gegeven.

STÀTUTENTÍIJZIGING.

ÀRTIKEt 17.
I.Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van

I algemene vergadering, genomen met een meerderheid vant-
lminste twee/derde van de stemmen. In deze vergadering
I

I tenminste de helft van de leden aanwezig zí1n
I

2. ïndien in een vergadering waarin een voorstel tot statuten-
wijziging aan de orde j-s niet de helft van de leden aanwe--
zíg is, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te
houden niet eerder dan tien dagen en nj-et later dan vier --
weken na de eerst uitgeschrevene. In deze vergadering kan -
een besluit tot statutenwijziging genomen worden met een --

sub 2 bin-
de verzoe-
als be----

bi j-

":'__

de --
ten--
moet

i?

l.

meerderheid van tenminste twee/derde van de stemmen, onge--
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acht het aantal aanwezige leden
Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter be---
handeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben ge-
daan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een -
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzi---
ging woordelijk is opgenomen op een daartoe geschikte
plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de

vergadering.
De wiTzígíng treedt niet in
notariele akte is opgemaakt.

werking dan nadat hiervan een -

OTITBIÀIDIÀIG. o-
ÀRTIKEL 18.

I.Op een besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel
L7, Ieden 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing
Ingeval rzan ontbinding wordt de bestemming van een

saldo, ze er in het huishoudelijk reglement niets
geregeld, vastgesteld bij besluit van de algemene

rr-ng.
Op dit besluit is het bepaalde in artikel
3 eveneens van overeenkomstige toepassing

L7 leden L, 2 en

De comparanten zí1n mij, notaris, bekend.
WAÀRVAN AKTE in minuut is verleden te MitI op de datum in het
hoofd dezer akte gemeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de v"t-O
schenen personen, hebben deze eenparigr verklaard van de in---
houd van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige --
voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Ver'.zolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de compa-

ranten en mij, notaris, ondertekend.
Volgen handtekeningen --t'-----

?,

batig --
over is -
vergade--
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