Heden de dertiende nover.ber
negentienhonderd één er. negentig, verschenen voor mij, mr
Dingnis Butijn, notaris ter standplaats Wieringen:
1. de heer Willem Andries de Herder, architect, wonende te
1778 JE Westerland, gemeente Wieringen, Varkensgrasweg 35, geboren op zestier, juni negentienhonderd veertig en
2. de heer Elbertus Cornelis Volkers, zonder beroep, wonende
te 1778 KR Westerlani, gemeld, Westerlanderweg 123, geboren op vijftien janueri negentienhonderd zeven en veertig.
De comparanten hebben verklaard een vereniging op te richten -

met de navolgende statuten:
Naam.
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De vereniging draagt de naam: Vereniging Wieringer Museum Jan
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Zij heeft haar zetel te Hippolytushoef, gemeente Wieringen. —
Doel.
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1. De vereniging heeft ten doel het instandhouden en het bevorderen van de instandhouding van het type Wieringer
boerderij, van andere types bouwwerken op Wieringen, van
gebruiksvoorwerpen bestemd voor de landbouw en de visserij
en het bevorderen van de studie van de Wieringer geschiedenis .
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het beheren en hen onderhouden van de boerderij van het
Wieringer type, Scroeërweg 39, 1777 NE Hippolytushoef; b. de boerderij in ie huidige toestand te houden of te
brengen in de oorspronkelijke toestand;
c. het instandhouden van een verzameling oude gebruiksvoorwerpen (in gebruik en gewoonten);
d. het houden van tentoonstellingen;
e. fondsen bijeen te brengen door middel van contributies,
verhuur van de t^erderij, het houden van tentoonstellingen, schenkingen, het sluiten van leningen ten behoeve van de exploitatie van het museum;
f. materiële en immateriële steun te verlenen aan rechtsen natuurlijke carsonen die werkzaam zijn overeenkomstig voormeld deel;
g. het bemiddelen er. adviseren voor verkrijging van overheids- en andere =u_bsidies.
3. De vereniging heef r niet ten doel het maken van winst en
de vereniging is nier gerechtigd tot het doen van enige
andere uitkering aan de leden dan die wegens in het belang

van of voor de vereniging gemaakte kosten.
Leden/Ereleden.
Artikel 4.
1. Leden van de vereniging kunnen zijn zij, die de achttienjarige leeftijd hebben bereikt.
2. Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
3. Ereleden zijn zij, die op voordracht van het bestuur of
van een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tier.ie der stemmen, door de algemene vergadering alszodanig zijn benoemd.
Deze voordracht en benoeming dienen plaats te hebben op
grond van bijzondere verdiensten van de betrokkene jegens
de vereniging of jeger.s de in het algemeen.
Ereleden hebben overigens de rechten en verplichtingen van
gewone leden; zij zijn echter vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van de bijdrage als bedoeld in artikel 9.
•
Aspirantleden/Bequnstirers .
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1. Aspirantleden zijn zij, die aan de activiteiten van de
vereniging deelnemer., doch nog niet de achttienjarige
leeftijd hebben bereikr.
2. Begunstigers zijn zi;, die zich bereid verklaard hebben de
vereniging financieel te steunen met een door de algemene
vergadering vast te =~ellen minimum-bijdrage.
3. Aspirantleden en begunstigers hebben geen andere rechten
en verplichtingen ds r. die, welke hun bij of krachtens de
statuten zijn toegekend en opgelegd.
Toelating.
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1. Het bestuur beslist cntrent de toelating van leden, aspirantleden en begunstigers.
2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering
alsnog tot toelating besluiten.
Einde van het lidmaatschap.
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1. Het lidmaatschap eir.iigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging c::r het lid;
c. door opzegging r.e_-.ens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten
voor het lidmaazszhap bij de statuten gesteld, te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren;
d. door ontzetting. leze kan alleen worden uitgesproken
wanneer een lid ir. strijd met de statuten, reglementen
of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging
op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het liinaatschap door het lid of door de
vereniging kan slerr.-= schriftelijk geschieden tegen het
einde van een verer.iringsjaar en met inachtneming van een

opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden
het lidmaatschap te laten voortduren.
Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige
lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volger.de op de datum, waartegen was opge5. Een lid is niet bevcegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden
van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit
te sluiten.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het beo ^ n n T*
O

L- U. Vl J_

•

— * — - « . — —.-«. — * — . ™ —

—

_

_

,n

—

* ,

_

_

.^-.j-,—^^.»—-^»,

_ _

7. Van een besluit tot crzegging van het lidmaatschap door de
vereniging, op grond dat redelijkerwijs van de vereniging
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat de betrckkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op
de algemene vergadering.
Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende
de beroepstermijn en hangende het beroep, is het lid geschorst.
8. Wanneer het lidmaars r r. a p in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage
voor het geheel verschuldigd. Het bestuur is echter bevoegd daarvan op gronden van redelijkheid en billijkheid als bijvoorbeeld in geval van verhuizing- ontheffing te
verlenen.
Einde van de rechten en verplichtingen van aspirantleden en
begunstigers.
Artikel 8.
1. De rechten en verplichtingen van een aspirantlid en van
een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëir. :igd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lerende verenigingsjaar voor het geheel
blijft verschuldigd, r.et overeenkomstige inachtneming van
het aan het slot var. .-.et vorige artikel bepaalde.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
Jaarlijkse bijdragen.
Artikel 9.
1. De leden, de aspirar.rieden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door
de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen
daartoe in categorie^", worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage beta.^r..
2. Het bestuur is bevregd in bijzondere gevallen gehele of
gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage -.% verlenen.
Rechten aspirantleden en regunstiqers.
Artikel 10.
Behalve de overige rechten, die aan aspirantleden en begunstigers bij of krachtens deze statuten worden toegekend, heb-

ben zij het recht de deer de vereniging georganiseerde activiteiten en andere ever.erenten bij te wonen. ----------------"D ^ G *f~ 1 1 n T*
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l . Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering
vast te stellen aan~a_ personen, met een minimum van drie,
die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid
2 . ------------------------------------------------------2. De algemene vergadering kan besluiten dat één lid van het
bestuur buiten de leden wordt benoemd. -------------------3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer
bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. --Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel
het bestuur als tien leden. ------------------------------De voordracht van her bestuur wordt bij de oproeping voor
de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of
meer leden moet vijf dagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bi; het bestuur worden ingediend. ------4. Aan elke voordracht -:=.n het bindend karakter worden ontnomen door een met tenrjinste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering, waarin tenminste twee/derde van de
leden vertegenwoordigd is. -------------------------------5. Is geen voordracht r7 gemaakt, of besluit de algemene vergadering, overeenkcrs-ig het voorgaande lid, de opgemaakte
voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de
algemene vergadering vrij in de keus. --------------------6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt
de benoeming uit die voordrachten . -----------------------Einde bestuurslidmaatscr.ar: - Periodiek lidmaatschap - Schord
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Artikel 1.2.
-------------------------------------------------1. Elk bestuurslid, ook vanneer hij voor een bepaalde tijd is
benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering
worden ontslagen c~ geschorst. Een schorsing, die niet
binnen drie maande r revolgd wordt door een besluit tot
ontslag, eindigt doos .".et verloop van die termijn. -------2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens ee: iror het bestuur bij te houden rooster van aftreding. ---------------------------------------De aftredende is herkiesbaar, behoudens het bepaalde in
lid 7 van artikel II; wie in een tussentijdse vacature
wordt benoemd, neer- cp het rooster de plaats van zijn
voorganger in. -------------------------------------------3. Het bestuurslidmaa~= rnap eindigt voorts: -----------------a. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is: door hez eindigen van het lidmaatschap van de
vereniging; -------------------------------------------b. door bedanken. ----------------------------------------Bestuursfuncties - Be s l u_~ vorming van het bestuur. ----------Artikel 13. ---------------------------------------------------1. De voorzitter wordz rechtstreeks in functie gekozen. Voor
het overige wijst r.et restuur uit zijn midden een secretaris en een pennir. r~ T r :~er aan. Het kan voor elk van voor-

noemde drie functionarissen uit zijn midden een vervanger
aanwijzen. Een bestu_rs lid kan meer dan één functie bekleden. Een vervanger vervangt de persoon, waarvoor hij als
vervanger is aangewezen, in alle gevallen van diens afwezigheid of ontstenter_5.
2. Van het verhandelde ir. elke vergadering worden door de secretaris notulen opgeraakt, die door de voorzitter en de
secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking
van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel
van de voorzitter er-.rent de totstandkoming en de inhoud
van een besluit niet beslissend.
3. Bij huishoudelijk regie-ent kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen var. en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
Bestuurstaak - Vertegen «~r. rdiqinq.
Artikel 14.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het resturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald,
blijft het bestuur z-evoegd. Het is echter verplicht zo
spoedig mogelijk eer. algemene vergadering te beleggen,
waarin de voorzienir. r in de open plaats of de open plaatsen aan de orde kor.t
3. Het bestuur is bevcegi onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen var. zijn taak te doen uitvoeren door
commissies, die door .-.et. bestuur worden benoemd.
Het bestuur is, mits ret goedkeuring van de algemene verhet sluiten van overeenkomsten tot
gadering, bevoegd
het kopen, vervreer - of bezwaren van registergoederen,
het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich
als borg of hoofdeli; redeschuldenaar verbindt, zich voor
een derde sterk maakt zf zich tot zekerheidstelling voor
een schuld van een terte verbindt.
Op het ontbreken var ze ze goedkeuring kan door en tegen
derden beroep worder. gedaan.
5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene
vergadering voor besluiten tot:
I. onverminderd het Bepaalde onder II, het aangaan van
rechtshandelinger er. het verrichten van investeringen,
een bedrag of waarie van tienduizend gulden
(ƒ 10.000,—) te boven gaande;
II a. het huren, ver:..ren en op andere wijze in gebruik
of genot ver/:r_3gen en geven van onroerende goederen;
b. het aangaan var. overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een b~rL<cxrediet wordt verleend;
c. het ter leer. verstrekken van gelden, alsmede het
ter leen opneaen van gelden, waaronder niet is begrepen het ge_r m i kinaken van een aan de vereniging
verleend banxJcrediet;
d, het aangaan var üiingen;
e, het optreden .- rechte, waaronder begrepen het voeren van arbiirale procedures, doch met uitzondering
van het neme» -van conservatoire maatregelen en van
het nemen var ii= rechtsmaatregelen, die geen uit-

stel kunnen lijden; -------------------------------f. het sluiten ~_;zigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en
tegen derden geer. beroep worden gedaan. -----------Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde,
wordt de vereniging in- en buiten rechte vertegenwoordigd:
a. hetzij door de voorzitter, tezamen met de secretaris of
penningmeester; ----------------------------------------b. hetzij door de serretaris tezamen met de penningmees7 . Voor het beschikker, over banktegoeden kan een volmacht
worden afgegeven. ----------------------------------------Jaarverslag - Rekening er. verantwoording. -------------------Artikel 15. -------------------------------------------------1. Het verenigings jaar l rept van één januari tot en met één
en dertig december. --------------------------------------2. Het bestuur is verplirht van de vermogenstoestand van de
vereniging zodanige =.=r.tekeningen te houden, dat daaruit
te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. ----------------------------------------------3. Het bestuur brengt ei een algemene vergadering binnen zes
maanden na afloop v=r. het verenigings jaar , behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering,
zijn jaarverslag ui- er. doet, onder overlegging van een
balans en een staa~ -=.r. baten en lasten, rekening en verantwoording over zija in het afgelopen boekjaar gevoerd
bestuur. Na verloop -ran de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwocrt: in g in rechte van het bestuur vorderen. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — _ — — __ _ — ------- -_ — — — — — — — — — — — —
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een
commissie van temr.i^r ~. -. twee personen, die geen deel mogen
uitmaken van het te=-_ur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de
algemene vergadering -rerslag van haar bevindingen uit. ---5 . Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording
bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie
van onderzoek zich d>oor een deskundige doen bijstaan. Het
bestuur is verplicht, aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen -e verschaffen, haar desgewenst de kas
en de waarden te vemcr.en en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven. ------------------------6. De last van de corn_55ie kan te allen tijde door de algemene vergadering v: — er. herroepen, doch slechts door de
benoeming van een ar.iere commissie. ----------------------7. Het bestuur is verr.li"z de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3, tien jarsc. lang te bewaren. ------------------Algemene vergaderingen . ------------------------------------Artikel 16.
------------------------------------------------1. Aan de algemene verriiering komen in de vereniging alle
bevoegdheden toe, - _ e -.iet door de wet of de statuten aan
het bestuur zijn er rei r; ren.
-----------------------------2. Jaarlijks, uiterlijj xes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt ==rer.ene vergadering -de jaarvergadering- gehouden.
--------------------------------------In de jaarvergader. : :r.en onder meer aan de orde: -------
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a. het jaarverslag er. ie rekening en verantwoording, bedoeld in artikel 15 net het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
b. de benoeming var. ie in artikel 15 genoemde commissie
voor het volgende -erenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het restuur of de leden, aangekondigd
bij de oproeping v::r de vergadering.
3. Andere algemene ver; -- leringen worden gehouden zo dikwijls
het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestu.r :p schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aar.ta_ leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tier i- redeelte der stemmen, verplicht tot
het bijeenroepen var. eer. algemene vergadering op een termijn van niet langer tar. vier weken.
Indien aan het verzie-: iinnen veertien dagen geen gevolg
wordt gegeven, kur.r.e- ie verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan dcir iproeping overeenkomstig artikel 20
of bij advertentie ir tenminste één, ter plaatse waar de
vereniging gevestigi i = . veel gelezen dag- of weekblad.
Toegang en stemrecht.
Artikel 17.
1. Toegang tot de algerre- e vergadering hebben alle leden van
de vereniging, het iestiurslid dat geen lid van de vereniging is, alle aspiri- t_eden en alle begunstigers. Geen
toegang hebben ges er. rr = te leden en geschorste bestuursle2. Over toelating van =- lere dan de in lid l bedoelde personen, beslist de algen-ene vergadering.
3. Ieder lid van de verenuring, dat niet geschorst is, heeft
één stem. Het bes tuur -..±, dat geen lid van de vereniging
is, heeft een raadge-e-.ie stem.
4. Een lid kan zijn ster loor een schriftelijk daartoe gemachtigd ander In
ilzbrengen. Een lid kan echter
slechts -mede- als re~ z migde van één ander lid zijn stem
uitbrengen.
Voorzitterschap - Notulen
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1. De algemene vergader.- ren worden geleid door de voorzitter
van de vereniging :: rijn plaatsvervanger. Ontbreken de
voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden -i::r het bestuur aan te wijzen- als
voorzitter op. Went
: op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, tar. voorziet de vergadering daarin
2. Van het verhandelde .- elke vergadering worden door de secretaris of een ar.ier i:rr de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen aeaeakt, die door de voorzitter en de
notulist worden vastresteld en ondertekend. Zij die de
vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandBME doen opmaken.
De inhoud van de nit^len of van het proces-verbaal wordt
ter kennis van de leder: gebracht.
Besluitvorming van de i.:e~er.e vergadering.
Artikel 19.

Het ter algemene ve
ing uitgesproken oordeel van de
voorzitter, dat docr
vergadering een besluit is genomen, is beslissend.
Hetzelfde geldt voor ie inhoud van een genomen besluit,
voorzover gestemd ver : : ver een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmidde. _ _ : na het uitspreken van het in het
eerste lid bedoeld ::neel de juistheid daarvan betwist,
dan vindt een nieuve f-erming plaats, wanneer de meerderheid der vergaderir.r rf, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk cf schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezir-r
_ r verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rerr.rsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.
Voorzover de statuter :f de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten var. de algemene vergadering genomen met
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Blanco stemmen worder. c-eschouwd als niet te zijn uitgebracht.
Indien bij een ver>_ezing van personen niemand de volstrekte meerderheid fceeft verkregen, heeft een tweede
stemming, of, ingeval van een bindende voordracht, een
tweede stemming t u = 3 T - :e voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan weder r.iernand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden r.srs-emmingen plaats, totdat hetzij één
persoon de volstre>:ie meerderheid heeft verkregen, hetzij
tussen twee personer., is gestemd en de stemmen staken.
Bij gemelde herstermurgen (waaronder niet is begrepen de
tweede stemming) word.i Telkens gestemd tussen de personen,
op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel
uitgezonderd de perse-:-., op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aanial stemmen is uitgebracht.
Is bij die voorafgur.de stemming het geringste aantal
stemmen op meer dar. één persoon uitgebracht, dan wordt
door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de
nieuwe stemming geer. = remmen meer kunnen worden uitgebracht .
In geval bij een ~ t r • i ij tussen twee personen de stemmen
staken, beslist het Irrr wie van beiden is gekozen.
Indien de stemmen st-=-':er. over een voorstel, niet rakende
verkiezing van perscrae», dan is het verworpen.
Alle stemmingen g e = : - _ € - i e n mondeling, tenzij de voorzitter
een schriftelijke sca«Hd.r.g gewenst acht of één der stemgerechtigde aanwezige- r_l-:s voor de stemming verlangt.
Een eenstemmig beslui van alle leden, ook al zijn deze
niet in een vergader.-; rijeen, heeft, mits met voorkennis
van het bestuur ge- • , dezelfde kracht als een besluit
van de algemene verri : - r _r.g .
Zolang in een algemsre vergadering alle leden aanwezig of
vertegenwoordigd zi;r -r.ir.nen geldige besluiten worden genomen, mits met algs»er.-e stemmen, omtrent alle aan de orde
komende onderwerper. dos mede een voorstel tot statutenwijziging of tot oatfciariing, ook al heeft geen oproeping
plaats gehad of i= rere niet op de voorgeschreven wijze
geschied of is eni.
rr voorschrift omtrent het oproepen

en houden van ver ga z er _n gen of een daarmee verband houdende formaliteit niet ix acht genomen.
Bil eenroeping algemene ver r a.ierinq.
Artikel 20.
1. De algemene vergader.-:er. worden bijeengeroepen door het
bestuur.
De oproeping geschrei- schriftelijk aan de adressen van de
leden, volgens het Ie:r - register bedoeld in artikel 4.
De termijn voor de ::::eping bedraagt tenminste veertien
dagen.
2. Bij de oproeping wc r r e- de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd r.er ;-epaalde in artikel 21.
Statutenwi i ziqinq.
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1. In de statuten van de -rereniging kan geen verandering worden aangebracht dar. i::r een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijzigingen var. re statuten zal worden voorgesteld. —
2. Zij die de oproeping rcr de algemene vergadering ter behandeling van een veer = rel tot statutenwijziging hebben
gedaan, moeten tenmirf-e vijf dagen vóór de vergadering
een afschrift van d*- voorstel, waarin de voorgedragen
wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leoer. ter inzage leggen tot na afloop
van de dag, waarop de ergadering wordt gehouden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitcerrirhte stemmen, in een vergadering
waarin tenminste tvre-- lerde van de leden tegenwoordig of
vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertere-vrrrdigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede -ergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over her -::rstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde .= geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of verrere-.vrordigde leden, kan worden besloten, mits met een meer- .erheid van tenminste twee/derde van
de uitgebrachte sterrr.-e:
Een statutenwijziging rreedt niet in werking dan nadat
hiervan een notariële ./:~e is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte ..: _eder bestuurslid bevoegd.
Ontbinding.
Artikel 22.
1. De vereniging kan w;rrer. ontbonden door een besluit van de
algemene vergadering. Eer bepaalde in de leden l, 2 en 3
van het voorgaande ï.rr_'-:el is van overeenkomstige toepassing .
2. Het batig saldo r.= -ereffening vervalt aan de gemeente
Wieringen of aan de :ereente waar de vereniging ten tijde
zetel heeft. Bij het besluit tot
van de ontbinding
ontbinding kan echter : r k een andere bestemming aan het
batig saldo worden gec«=Tt
Huishoudelijk reqlemer.r
Artikel 23.
1. De algemene verg£r.er_r-r kan een huishoudelijk reglement
vaststellen.
;rit mag niet in strijd zijn met de
2. Het huishoudelijk n

wet, ook waar die gt
ivingend recht bevat, noch met de
statuten.
Slotbepalina.
Artikel 24. —
Voor de eerste maal werden r-enoemd tot leden van het bestuur:
1. de heer Willem Andr_e.- :e Herder, de comparant sub 1;
2. de heer Elbertus Zz
_is Volkers, de comparant sub 2;
alsmede
3. mevrouw Rina Willi 7ri- e-Kool, geboren op achttien februari negentienhonderd :;; en veertig, wonende te 1777 JB
Hippolytushoef, ger.ee--e "-."leringen, Westerklief 10,
van wie de sub l, 2 er. i renoemden de functies van voorzitter, secretaris en penr.i:
•ester bekleden.
Waarvan akte in minuut
irleden te Wieringen,
op de datum in het hoofd aezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud var. ir:e akte aan de verschenen personen,
hebben deze eenparig ver . i = rd van de inhoud van deze akte te
volledige voorlezing daarvan geen
hebben kennis genomen er.
is deze akte na beperkte voorleprijs te stellen. Vervel;
zing door de mij beker.~e
r.paranten en mij, notaris, ondertekend.
:. Volkers; D. Butijn.
Getekend: W.A. de Herder
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