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VERENIGING. 

No. 53 Min.No. 53 
_ 1 _w 

Heden, vijf april---------------------------------- 

negentienhonderd vierennegentig, verschenen voor mij, 

Mr ALBERT NIEMAN, notaris ter standplaats Amsterdam: 

l. de heer DICK NEIJSSEL, electriciën, wonende te 

{1079 TS) Amsterdam, Trompenburgstraat 101-I, ge 

boren te Amsterdam op éénentwintig april negen 

tienhonderd achtenveertig, gehuwd; --------------- 
2. de heer PETRUS BREUKER, vertegenwoordiger, wonende 

te (1357 BS) Almere, Achterwerf 148, geboren te 

Amsterdam op dertien maart negentienhonderd acht 

enveertig, ongehuwd, ----------------------------- 
ten deze handelend in hun hoedanigheid van penning 

meester, respectievelijk secretaris van de te Amster 

dam gevestigde vereniging: OSKA Amsterdam zuid, en 

als zodanig deze vereniging rechtsgeldig vertegen- 

woordigend. ----------------------------------------- 
De comparanten verklaarden dat zij ter uitvoering van 

een op drieëntwintig juni negentienhonderd drieënne 

gentig genomen besluit van de ledenvergadering - van 

welk besluit blijkt uit een aan deze akte te hechten 

exemplaar van de notulen - bij deze de statuten van 

de vereniging te wijzigen en geheel opnieuw vast te 

stellen als volgt: ---------------------------------- 

NAAM EN ZETEL. ------------------------------------- 

ARTIKEL l. ------------------------------------------ 
De vereniging draagt de naam: ----------------------- 

B.S.V. AMSTERDAM ZUID. ----------------------------- 
(BUURT EN SPEELTUINVERENIGING AMSTERDAM ZUID). ------ 
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Zij heeft haar zetel te Amsterdam.------------------ 

DOEL. ---------------------------------------------- 

ARTIKEL 2. ------------------------------------------ 
1. De vereniging heeft ten doel: -------------------- 

a. het bevorderen van de harmonische ontwikkeling 

van de jeugd ( en het instandhouden van een ---- '1 

basisspeelvoorziening in de Rivierenbuurt); --- 

b. het instandhouden van onder toezichtstaande 

speeltuinen, speelgelegenheden en clubgebouwen 

in de Rivierenbuurt van de Gemeente Amsterdam; 

c. het organiseren van club en vakantie activitei- 

ten;------------------------------------------ 

d. het organiseren van vrijetijds activiteiten 

voor in het bijzonder de bevolkingsgroepen met 

een inkomen van modaal of lager.-------------- 

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te berei- 

ken door: ---------------------------------------- 
ª. het instandhouden van de speel tuin en/ of het 

clubhuis Amsterdam Zuid te Amsterdam;--------- 

b. het verrichten van alle handelingen welke niet 

in strijd zijn met de wet, de statuten en de 

reglementen en welke aan het doel bevorderlijk 

kunnen zijn. ---------------------------------- 

DUUR. ---------------------------------------------- 

ARTIKEL 3. ------------------------------------------ 

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.---- 

LIDMAATSCHAP. -------------------------------------- 

ARTIKEL 4. ------------------------------------------ 

De vereniging kent: --------------------------------- 
ª· gewone leden;------------------------------------ 

b. ereleden. --------------------------------------- 
Om lid te kunnen worden, moet men schriftelijk door 

ten minste twee leden als zodanig aan het bestuur 

worden voorgesteld. --------------------------------- 
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Het bestuur onderzoekt of degene, die als lid wordt 

voorgesteld, voor toelating in aanmerking komt en 

publiceert, indien van bezwaren niet is gebleken, de 

aanvraag tot toelating.---------------------------- 

Indien het bestuur bezwaar tegen de toelating heeft, 

deelt het zijn besluit tot afwijzing van de aanvraag 

aan de voorstellers mede. Leden kunnen eventuele be 

zwaren tegen de toelating binnen veertien dagen na de 

publicatie schriftelijk ter kennis van het bestuur 

brengen. -------------------------------------------- 
Na afloop van deze termijn onderzoekt het bestuur de 

eventueel ingekomen bezwaren en beslist het over de 

toelating. ------------------------------------------ 
Wordt een aanvraag afgewezen, dan kan de algemene 

vergadering niet alsnog tot toelating besluiten en 

kan een nieuwe aanvraag met betrekking tot dezelfde 

persoon in het lopende verenigingsjaar niet in behan 

deling worden genomen. 

ARTIKEL 5. ------------------------------------------ 
Ereleden worden benoemd op voordracht van het bestuur 

door de algemene vergadering met een meerderheid van 

ten minste twee/derde gedeelte der uitgebrachte stem- 

men. ----------------------------------------------- 

ARTIKEL 6. ------------------------------------------ 
In bijzondere gevallen kan op voordracht van het be- 

stuur door de algemene vergadering met een meerder 

heid van ten minste twee/derde der uitgebrachte gel 

dige stemmen aan een lid de persoonlijke titel van 

lid van verdienste worden toegekend. --------------- 

Deze toekenning kan ook postuum geschieden. -------- 

In urgente gevallen kan het bestuur deze titel verle- 

nen. ----------------------------------------------- 

ARTIKEL 7. ------------------------------------------ 
Begunstiger is hij die zich als zodanig bij het be- 
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stuur heeft aangemeld en door het bestuur is toegela- 

ten. ------------------------------------------------ 
Hij steunt de vereniging met een financiële bijdrage, 

waarvan het minimum wordt vastgesteld door de algeme- 

ne vergadering. ------------------------------------ 

ARTIKEL 8. ------------------------------------------ 
De leden hebben het recht deel te nemen en/of hun --- 

(pleeg- en klein)kinderen te laten deelnemen aan alle 

activiteiten van de vereniging; zij hebben de ver 

plichtingen welke hun bij of krachtens deze statuten 

zijn opgelegd. De hiervoor bedoelde kinderen mogen 

totdat zij de achttienjarige leeftijd hebben bereikt 

aan de activiteiten van de vereniging deelnemen. ---- 

ARTIKEL 9. ------------------------------------------ 

De leden zijn verplicht: ---------------------------- 
a. zich te gedragen naar de bepalingen van de statu 

ten en het huishoudelijk reglement en naar de door 

de bevoegde organen en de door het bestuur benoem- . , 

de commissies genomen besluiten; ----------------- 
b. zich steeds, wanneer zij als lid van de vereniging 

optreden, waardig te gedragen;------------------- 

c. het entreegeld en de contributie te betalen, die 

door de algemene vergadering worden vastgesteld; - 

d. materiële schade, door hen aan eigendommen der 

vereniging of aan eigendommen van derden waarvoor 

de vereniging aansprakelijk is, toegebracht, te 

vergoeden, welke vergoeding door het bestuur wordt 

vastgesteld. ------------------------------------ 

ARTIKEL 10. ----------------------------------------- 
'- Het lidmaatschap van de leden als bedoeld in artikel 

4 eindigt door: ------------------------------------- 
a. schriftelijke opzegging door het lid; ------------ 

b. schriftelijke opzegging door de vereniging aan het 

lid;--------------------------------------------- 
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c. overlijden van het lid;-------------------------- 

d. door ontzetting (royement). ----
1
----------------- 

Onverminderd het bepaalde in artikel 35 leden 1, 2 en 

4 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek omtrent on 

middellijke opzegging - zijnde die bevoegdheid tot 

zodanige opzegging uitgesloten ingeval van wijzigin 

gen als in lid 3 van dat artikel bedoeld - kan opzeg 

ging slechts geschieden uiterlijk één maand voor de 

aanvang van het komende verenigingsjaar en dient der 

hal ve op éénendertig december van enig jaar in het 

bezit van de secretaris te zijn. Het bestuur kan van 

deze bepaling voor wat de opzegging door het lid be 

treft dispensatie verlenen. Opzegging dient schrifte 

lijk te geschieden. -------------------------------- 
Opzegging door de vereniging aan het lid kan geschie 

den indien het lid naar de mening van het bestuur in 

strijd heeft gehandeld met de verplichtingen, in ar 

tikel 9 omschreven, voorts wanneer een lid heeft op 

gehouden aan de vereisten door de statuten voor het 

lidmaatschap te voldoen, alsook wanneer redelijker 

wijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 

lidmaatschap te laten voortduren. Deze opzegging ge 

schiedt door het bestuur. -------------------------- 
Onzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een 

lid in strijd met de statuten, reglementen of beslui 

ten der vereniging handelt of de vereniging op onre 

delijke wijze benadeelt. --------------------------- 
De ontzetting geschiedt door de algemene vergadering. 

Voorafgaa,pd aan een besluit omtrent ontzetting kan 

het lid door het bestuur worden geschorst, welke 

schorsing - tenzij het bestuur de schorsing eerder 

opheft wegens het vervallen van de reden daarvoor - 

gehandhaafd blijft, totdat de algemene vergadering 

tot de opheffing van de schorsing of tot royement zal 
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hebben besloten. Tijdens de schorsing kunnen ge 

schorste leden hun rechten niet uitoefenen. Geschor 

ste leden hebben het recht bij de behandeling van het 

voorstel tot ontheffing van de schorsing of het roye 

ment aanwezig te zijn en daarover het woord te voe 

ren. Een besluit tot royement kan slechts genomen 

worden met een meerderheid van tenminste twee/derde 

gedeelte der uitgebrachte geldige stemmen. --------- 

In afwijking van het hiervoren bepaalde kan een on 

dersteunend lid, indien hij weigert de als minimum 

vastgestelde bijdrage te betalen, met onmiddellijke 

ingang het lidmaatschap door het bestuur worden opge- 

zegd. ---------------------------------------------- 

ARTIKEL 11. ----------------------------------------- 
Geroyeerde leden worden eerst na rehabilitatie door 

de algemene vergadering op hun verzoek weer als lid 

toegelaten. Voor rehabilitatie is een meerderheid van 

ten minste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte 

geldige stemmen vereist. ---------------------------- 

GELDMIDDELEN. -------------------------------------- 

ARTIKEL 12. ----------------------------------------- 
De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:--------- 

a., jaarlijkse contributies van leden;--------------- 

b. bijdragen van begunstigers; ---------------------- 
c. entreegelden;------------------------------------ 

d. schenkingen, legaten, erfstellingen en subsidies; 

e. andere inkomsten. ------------------------------- 
De contributie, bijdragen en entreegelden worden door 

de algemene vergadering vastgesteld. ---------------- , 
De wijze van voldoening er van kan in het huishoude- 

lijk reglement worden vastgesteld. ------------------ 

BESTUUR. ------------------------------------------- 

ARTIKEL 13. ----------------------------------------- 
Het bestuur bestaat uit ten minste vijf meerderjarige 
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senior leden, te weten: ---------------------------- 
een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 

ten minste twee commissarissen. -------------------- 
Het bestuur kan de werkzaamheden van elk der be 

stuursleden vaststellen voor zover de statuten en het 

huishoudelijk reglement daarin niet voorzien.------- 

ARTIKEL 14. ----------------------------------------- 
De leden van het bestuur worden voor de tijd van twee 

achtereenvolgende jaren door de algemene vergadering 

uit de leden benoemd, met dien verstande, dat in de 

even jaren worden benoemd de voorzitter, de penning 

meester en één commissaris; de secretaris en de ande 

re commissaris in de oneven jaren. ----------------- 
Ieder lid van het bestuur is bij periodiek aftreden 

terstond herkiesbaar. ------------------------------- 

ARTIKEL 15. ----------------------------------------- 
Het bestuur is belast met de handhaving van de statu- 

ten en het huishoudelijk reglement, benevens van alle 

vast te stellen regels en bepalingen, en met de uit 

voering van besluiten der algemene vergadering. ---- 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het financiële 

beleid. --------------------------------------------- 
Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het 

dagelijks bestuur van de vereniging. --------------- 
De vereniging wordt vertegenwoordigd door het. be 

stuur. De vereniging wordt bovendien vertegenwoordigd 

door de leden van het dagelijks bestuur, tezamen han- 

delend. --------------------------------------------- 
Het dagelijks bestuur is bevoegd voor bepaalde in na 

' 
te melden volmacht te omschrijven handelingen één lid 

van het dagelijks bestuur volmacht te verlenen om de 

vereniging te vertegenwoordigen.-------------------- 

ARTIKEL 16. ----------------------------------------- 
Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene 
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I vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van 

overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of be 

zwaring van registergoederen, en tot het aangaan van 

overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of 

hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een 

derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor 

een schuld van een derde verbindt.----------------- 

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en 

tegen derden beroep worden gedaan.------------------ 

ARTIKEL 17. ----------------------------------------- 
Het bestuur is verplicht de besluiten van de organi- 

saties, 

voeren. 

waarbij de vereniging is aangesloten, uit te 

ARTIKEL 18. ----------------------------------------- 
De voorzitter en ieder ander bestuurslid wordt bij 

zijn ontstentenis vervangen door een door het bestuur 

aan te wijzen medebestuurslid. --------------------- 
Het bestuur kan voor de voorzitter, secretaris en 

penningmeester vaste vervangers aanwijzen. --------- 

Wanneer een bestuurslid zijn functie tussentijds 

wenst neer te leggen moet hij daarvan ten minste één 

maand vóór het tijdstip van aftreden schriftelijk 

mededeling doen aan de secretaris. Indien de secreta 

ris aldus wenst af te treden, dient hij schriftelijk 

mededeling te doen aan de voorzitter. -------------- 

In een tussentijdse vacature wordt voorzien op de 

eerstvolgende algemene vergadering.---------------- 

Het bestuur is echter bevoegd voor de tijd tot die 

vergadering een senior werkend lid als tijdelijk be 

stuurslid aan te wijzen, indien het dit voor de goede 

gang van zaken nodig acht. ------------------------- 
Zolang in een tussentijdse vacature niet is voorzien, 

vormen de in functie zijnde bestuursleden het gehele 

bestuur en zijn zij bevoegd besluiten te nemen en 
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alle bestuurstaken te vervullen. ------------------- 
Besluit het bestuur in zijn geheel af te treden, dan 

is het verplicht een algemene vergadering uit te--- 

schrijven, te houden binnen vier weken na dat be 

sluit, en de verenigingszaken te blijven behartigen, 

totdat een nieuw bestuur zal zijn benoemd. ---------- 

ARTIKEL 19. ----------------------------------------- 
Bestuursvergaderingen worden belegd op voorstel van 

de voorzitter of op schriftelijk aanvrage van ten 

minste twee bestuursleden bij de voorzitter.------- 

Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen 

in een vergadering, waarin ten minste de meerderheid 

der bestuursleden aanwezig is. Het bepaalde in de 

laatste alinea van artikel 27 is van overeenkomstige 

toepassing, indien in de vergadering niet aan het 

quorumvereiste is voldaan. ------------------------- 
Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. ----- 

Besluiten van het bestuur, die in het officieel or 

gaan of anderszins ter kennis van de leden zijn ge 

bracht, zijn voor alle leden bindend. --------------- 

ARTIKEL 20. ----------------------------------------- 
Het bestuur kan een bestuurslid, dat zich in strijd 

met zijn verplichtingen heeft gedragen, als bestuurs 

lid schorsen, welke schorsing gehandhaafd blijft, 

totdat de algemene vergadering over de opheffing van 

de schorsing of ontheffing uit zijn functie zal heb- 

ben beslist. --------------------------------------- 

ARTIKEL 21. ----------------------------------------- 
Tot de werkzaamheden en bevoegdheden van de voorzit- 

ter behoren onder meer: ----------------------------- 
a. het leiden van alle bestuurs- en algemene vergade- 

ringen en het regelen van de daar te verrichten 

werkzaamheden;----------------------------------- 

b. het recht in algemene vergaderingen de discussie 

I .¡ 
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te sluiten, wanneer hij meent, dat de vergadering 

voldoende is ingelicht;------------------------- 

hij is echter verplicht de discussie weer te ope 

nen, indien de vergadering met meerderheid van ten 

minste twee/derde gedeelte der uitgebrachte gel-d 

ige stemmen daartoe besluit; --------------------- 
c. het benoemen in de algemene vergadering van het 

stembureau;-------------------------------------- 

d. het recht te allen tijde vergaderingen van commis 

sies bij te wonen;------------------------------ 

hij kan zich daarbij doen vervangen door een door 

het bestuur aan te wijzen bestuurslid; ---------- 

dit recht van bijwoning geldt niet ten aanzien van 

vergaderingen van de kascommissie. --------------- 

ARTIKEL 22. ----------------------------------------- 
Tot de werkzaamheden van de secretaris behoren onder 

meer: ----------------------------------------------- 
a. het voeren van de briefwisseling van de vereni- 

ging, voor zover mogelijk in overleg met en steeds 

uit naam van het bestuur;------------------------ 

b. het zorgen voor bekendmaking van besluiten van het 

bestuur of van de algemene vergadering, voor zover 

het bestuur respectievelijk de vergadering dat 

nodig oordeelt; ---------------------------------- 
c. het bijhouden van de ledenadministratie;--------- 

d. het beheren van het archief;--------------------- 

e. het samenstellen van het jaarverslag van het be- 

stuur;------------------------------------------- 

f. het ho~den van de notulen van de bestuurs- en al- 

gemene vergaderingen. ---------------------------- 

ARTIKEL 23. ----------------------------------------- 
Tot de werkzaamheden van de penningmeester behoren 

onder meer: ----------------------------------------- 
ª· het beheren van de gelden van de vereniging;----- 
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het zorgen voor de inning van alle aan de vereni 

ging toekomende gelden en voor het voldoen aan 

haar geldelijke verplichtingen;------------------ 

b. het doen van uitgaven, welke het gevolg zijn van 

deze statuten of van besluiten van de algemene 

vergadering of van het bestuur;------------------ 

c. het jaarlijks opstellen van een balans en een 

staat van baten en lasten met toelichting over het 

afgelopen verenigingsjaar en het voorleggen aan de 

algemene vergadering van een begroting van inkom 

sten en uitgaven van het lopende verenigingsjaar; 

d. het aan de kascommissie inzage verlenen van alle 

boeken en bescheiden, die op zijn beheer betrek 

king hebben, en het verschaffen van alle inlich 

tingen, die deze commissie in verband met het uit 

oefenen van haar taak nodig acht, zulks op ieder 

tijdstip, waarop de commissie dat wenst.--------- 

ALGEMENE VERGADERINGEN. ----------------------------- 

ARTIKEL 24. ----------------------------------------- 
De vergaderingen van de algemene vergadering worden 

onderscheiden in: ----------------------------------- 

a. jaarlijkse algemene vergadering; ----------------- 

b. buitengewone algemene vergaderingen. ------------- 

ARTIKEL 25. ----------------------------------------- 
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging 

alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de 

statuten aan andere organen zijn opgedragen. ------- 

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden 

uiterlij~ in de maand december. -------------------- 
Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden: 

a. op voorstel van het bestuur;--------------------- 

b. op schriftelijke aanvraag bij de voorzitter door 

ten minste twintig stemgerechtigde leden of - in 

dien dat minder is - van een zodanig aantal leden 
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als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende 

gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, 

zulks onder opgave van de te behandelen onderwer- 

pen;--------------------------------------------- 

het bestuur moet tot het bijwonen van een derge 

lijke vergadering zo tijdig oproepen, dat zij bin 

nen vier weken na de aanvraag kan worden gehouden; 

voor het geval dat het bestuur aan deze verplich 

ting niet voldoet, hebben de aanvragers het recht 

zelf en op kosten van de vereniging de vergadering 

bijeen te roepen. -------------------------------- 

ARTIKEL 26. ----------------------------------------- 
De agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering 

moet bevatten: -------------------------------------- 
ª· jaarverslag van het bestuur;--------------------- 

b. rekening en verantwoording van het bestuur over 

zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur; - 

c. verslag kascommissie;---------------------------- 

d. begroting van inkomsten en uitgaven voor het lo 

pende verenigingsjaar;--------------------------- 

e. benoeming van een lid en een plaatsvervangend lid 

van de kascommissie;----------------------------- 

f. voorziening in de vacatures in het bestuur; ----- 

tenzij voor wat de onder a, ben c bedoelde beschei 

den betreft, de termijn voor het uitbrengen er van 

door de algemene vergadering is verlengd. ----------- 

ARTIKEL 27. ----------------------------------------- 
De algemene vergadering wordt belegd op een door het 

bestuur te bepalen dag, uur en plaats;------------- 

in de algemene vergadering kunnen geldige besluiten 

worden genomen, indien ten minste het in artikel 25 

sub b bedoelde aantal stemgerechtigde leden aanwezig 

is. ------------------------------------------------- 
Zijn niet ten minste het vorenbedoelde aantal stemge- 
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rechtigde leden aanwezig, dan wordt een nieuwe verga 

dering opgeroepen, te houden uiterlijk binnen vier 

weken na de vorige, in welke vergadering geldige be 

sluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal 

aanwezige leden. ----------------------------------- 

ARTIKEL 28. ----------------------------------------- 
De oproeping tot de algemene vergadering, inhoudende 

de agenda voor die vergadering, geschiedt ten minste 

veertien dagen tevoren door middel van het officiële 

orgaan of van convocaties. ------------------------- 
Voorstellen, ten minste zeven dagen vóór de dag van 

de vergadering door ten minste vijf stemgerechtigde 

leden schriftelijk bij het bestuur ingediend, worden 

alsnog aan de agenda toegevoegd. -------------------- 

ARTIKEL 29. ----------------------------------------- 
Het bestuur is bevoegd kandidaten te stellen voor de 

vacatures in het bestuur, in welk geval de namen van 

deze kandidaten in de oproeping tot de algemene ver 

gadering moeten worden vermeld. 

Kandidaatstelling kan eveneens geschieden door ten 

minste vijf stemgerechtigde leden.----------------- 

Een dergelijke kandidaatstelling moet schriftelijk en 

door de betrokken leden getekend, uiterlijk zeven 

dagen vóór de datum van de algemene vergadering, bij 

de secretaris worden ingediend en moet vergezeld gaan 

van een door het kandidaat gestelde lid getekende 

verklaring, inhoudende dat hij een eventuele benoe 

ming zal aanvaarden. ------------------------------- 
Indien geen kandidaten zijn gesteld, is de vergade- 

ring vrij in haar benoeming.------------------------ 

ARTIKEL 30. ----------------------------------------- 
Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, 

over zaken kan mondeling worden gestemd. ----------- 
Bij verkiezing van personen wordt voor iedere te ver- 
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vullen plaats een afzonderlijke stemming gehouden. - 

Blanco stemmen en stemmen, die niet duidelijk maken 

hoe is gestemd, zijn van onwaarde.------------------ 

ARTIKEL 31. ----------------------------------------- 
Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerder- 

heid der uitgebrachte geldige stemmen, behalve voor 

zover deze statuten uitdrukkelijk anders voorschrij- 

ven. ----------------------------------------------- 

ARTIKEL 32. ----------------------------------------- 
Is er meer dan één voorstel over een persoon of zaak 

ingediend, dan moet over elk voorstel afzonderlijk 

worden gestemd. Over amendementen op een voorstel 

wordt eerder gestemd dan over het voorstel zelf. --- 

Steeds echter komt het meest verstrekkend voorstel of 

amendement het eerst in behandeling. --------------- 
De beslissing hierover berust bij de voorzitter van 

de vergadering. ------------------------------------- 
BOEKJAAR, JAARSTUKKEN, KASCOMMISSIE. ---------------- 

ARTIKEL 33. ----------------------------------------- 
Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, van de vereni- 

ging loopt van één januari tot en met éénendertig 

december. ------------------------------------------- 
Het eerste boekjaar eindigt op éénendertig december 

negentienhonderd drieënnegentig.------------------- 

Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden 

na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van 

deze termijn door de algemene vergadering, in een 

algemene vergadering een jaarverslag uit te brengen 

over de gang van zaken in de vereniging en over het 

gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van 

baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring 

aan de vergadering over. Deze stukken worden onderte 

kend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening 

van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opga- 
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ve van de redenen melding gemaakt.----------------- 

Er is een kascommissie, waarvan de leden worden be 

noemd door de algemene vergadering. Zij bestaat uit 

dr ie senior werkende leden of ondersteunende leden, 

die niet langer dan drie achtereenvolgende jaren zit 

ting in de kascommissie zullen hebben. Ieder jaar 

treedt een der leden in de jaarlijkse algemene verga 

dering af en wordt er een ander in zijn plaats be---- 

noemd. ---------------------------------------------- 
Een bestuurslid kan geen lid of plaatsvervangend lid 

van de kascommissie zijn. -------------------------- 
De kascommissie zal de financiële bescheiden en de 

geldmiddelen van de vereniging gedurende het vereni 

gingsjaar tenminste tweemaal controleren en zal jaar 

lijks over haar bevindingen een schriftelijk verslag 

uitbrengen en dat in de algemene vergadering waarin 

de balans en de staat van baten en lasten worden be 

handeld, doen voorlezen. --------------------------- 
Is een lid van de kascommissie verhinderd aan haar 

werkzaamheden deel te nemen, dan wordt de plaats van 

dat lid ingenomen door het plaatsvervangend lid.--- 

De leden van de kascommissie zijn tegenover een ieder 

verplicht tot geheimhouding omtrent hetgeen hun in de 

uitoefening van hun functie bekend wordt. ---------- 

OVERIGE COMMISSIES. --------------------------------- 

ARTIKEL 34. ----------------------------------------- 
Het bestuur stelt de voor de goede gang van zaken 

nodige commissies in en benoemt daarin de leden. 

Het bestuur bepaalt het aantal leden van iedere com 

missie en kan leden van een commissie door andere 

vervangen. ------------------------------------------ 
Iedere commissie kiest uit haar midden een voorzitter 

en een secretaris;--------------------------------- 

de voorzitter kan ook door het bestuur uit de leden 
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van de commissie worden aangewezen. ---------------- 
De secretaris van iedere commissie is verplicht vóór 

de jaarlijkse algemene vergadering aan het bestuur 

verslag uit te brengen over de gang van zaken in het 

afgelopen verenigingsjaar. ------------------------- 
Bij verschil van mening tussen de commissies beslist 

het bestuur. ---------------------------------------- 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. ---------------------------- 

ARTIKEL 35. ----------------------------------------- 
De algemene vergadering kan een huishoudelijk regle- 

ment vaststellen, dat geen bepalingen mag bevatten 

die in strijd zijn met de wet of met deze statuten. - 

Vaststelling of wijziging van het huishoudelijk reg 

lement kan slechts geschieden door een besluit van de 

algemene vergadering, genomen met een meerderheid van 

tenminste twee/derde gedeelte der uitgebrachte geldi 

ge stemmen. De oproeping voor een dergelijke vergade 

ring moet de tekst van het vast te stellen reglement 

casu quo van de voorgestelde wijzigingen woordelijk 

bevatten. ------------------------------------------- 

WIJZIGING STATUTEN. --------------------------------- 

ARTIKEL 36. ----------------------------------------- 
Besluiten tot wijziging van deze statuten kunnen door 

de algemene vergadering slechts worden genomen met 

een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte der 

uitgebrachte geldige stemmen. De oproeping tot een 

dergelijke vergadering moet de voorgestelde wijzigin- 

gen woordelijk bevatten. --------------------------- 
De wijzigingen treden niet in werking dan nadat het 

besluit tot statutenwijziging is goedgekeurd door de 

subsidiënt(en) van de vereniging en nadat hiervan een 

notariële akte is opgemaakt. ------------------------ 

ONTBINDING. ---------------------------------------- 

ARTIKEL 37. ----------------------------------------- 



- 17 -I 

Tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden 

besloten in een algemene vergadering, uitsluitend 

daartoe bijeengeroepen. ---------------------------- 
Een besluit tot ontbinding kan in die vergadering 

slechts worden genomen met een meerderheid van ten 

minste twee/derde gedeelte van het aantal uitgebrach- 

te stemmen. ----------------------------------------- 
De bestemming van het batig saldo van de vereniging 

in geval van ontbinding wordt vastgesteld door het 

bestuur, met dien verstande dat het batig saldo moet 

worden aangewend voor activiteiten van de stichtingen 

Vakantie Huis Amsterdam Zuid en Kinder Monument, of 

indien deze stichtingen niet meer bestaan, voor acti 

viteiten van een instelling met een soortgelijk of 

aanverwant doel, een en ander met inachtneming van de 

belangen van de subsidiënt(en). -------------------- 
De vereffening van het vermogen van de vereniging 

geschiedt door het bestuur, voorzover de rechter geen 

andere vereffenaars heeft benoemd. ----------------- 
De comparanten verklaarden vervolgens dat het bestuur 

thans is samengesteld als volgt:-------------------- 

a. de heer D. Neijssel, voornoemd, als penningmees- 

ter;--------------------------------------------- 

b. de heer P. Breuker, voornoemd, als secretaris; --- 

c. mevrouw Anna Adriana Neijssel-van Deijl, zonder 

beroep, wonende te (1079 VX) Amsterdam, Hunze 

straat 119 I, geboren te Amsterdam op negen maart 

negentienhonderd vierentwintig, gehuwd, als----- 

tweede penningmeester;--------------------------- 

d. de heer Jacob Bertus van der Veen, tegelzetter, 

wonende te (1079 AZ) Amsterdam, Uiterwaardenstraat 

524, geboren te Amsterdam op vijfentwintig april 

negentienhonderd éénenvijftig, gehuwd, als tweede 

voorzitter;-------------------------------------- 
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e. mevrouw Hedwig Sylvia Kleman-Bekker, lerares, wo 

nende te (1082 JT) Amsterdam, Slangenburg 63, ge 

boren te Amsterdam op drieëntwintig november ne 

gentienhonderd vijfendertig, gehuwd, als voorzit- 

ter. --------------------------------------------- 
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. 

------------------WAARVAN AKTE IN MINUUT, 

verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd dezer 

akte vermeld. --------------------------------------- 
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan 

de comparanten, hebben dezen eenparig verklaard van 

de inhoud van deze akte 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.-------- 
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