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Op zes november
negentienhonderd twee en negentig verscheen voor mij ,
Mr Paulus Petrus Johannes Maria van Dullemen, notaris ter
standplaats 's-Gravenhage:
mevrouw Mr Renée Louise Albers-Dingemans, geboren op
zestien februari negentienhonderd een en vijftig te
Gorinchem, wonende te (2596 AC) 's-Gravenhage, Nassau
Dillenburgstraat 33, kandidaat-notaris, gehuwd, te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde van:
1. mevrouw Helena Wilhelmina Maria Janssens, geboren op -achttien juli negentienhonderd veertig te Swalmen,
wonende te (2261 ED) Leidschendam, Patrijslaan 12a,
lerares, gehuwd met de heer C. Budé;
2. mevrouw Johanna Geertruida Roord, geboren op veertien september negentienhonderd negen en veertig te Egmond aan Zee, lerares, wonende te (2595 TN) 's-Gravenhage, Louise Henriettestraat 16, gehuwd met de heer J.L. van
der Leeuw,
te dezen handelende respectievelijk als secretaris en als
voorzitter van de te 's-Gravenhage gevestigde vereniging:
Vereniging van Docenten in Geschiedenis en
Staatsinrichting in Nederland en aldus deze vereniging
overeenkomstig artikel 13 lid 1 van de statuten der
vereniging voor na te melden rechtshandeling rechtgeldig vertegenwoordigende.
Van gemelde volmacht blijkt uit twee onderhandse akten
houdende volmacht, welke aan deze akte worden gehecht.
Het bestaan van gemelde volmachten is mij, notaris,
genoegzaam gebleken.
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde:
- dat het bestuur van de algemene ledenvergadering van de
vereniging in een vergadering gehouden op twaalf maart negentienhonderd acht en tachtig alsmede op veertien
maart negentienhonderd twee en negentig heeft besloten de statuten van voormelde vereniging te wijzigen;
- dat van een en ander blijkt uit drie door de
volmachtgeefster mevrouw H.W.M. Budé-Janssens voor
akkoord getekende stukken, welke aan deze akte zullen -worden gehecht.
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde vervolgens
dat met ingang van heden de statuten der vereniging komen
te luiden als volgt:
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•STATUTEN
NAAM EN ZETEL
Artikel 1. --De vereniging, opgericht twee en twintig november
negentienhonderd acht en vijftig, draagt de naam
"Vereniging van docenten in Geschiedenis en
Staatsinrichting in Nederland", bij afkorting aangeduid -met "VGN" en is gevestigd in de gemeente 's-Gravenhage. -DOEL
Artikel 2.
1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de
belangen van het onderwijs in geschiedenis en
staatsinrichting in Nederland.
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. het bevorderen van de samenwerking onder degenen, -die zich bezig houden met het onderwijs in
geschiedenis en staatsinrichting;
b. aandacht te vragen voor de belangen van geschiedenis
en staatsinrichting telkens wanneer en alwaar zulks
wenselijk en noodzakelijk is;
c. de uitwisseling van nieuwe gegevens betreffende het
onderwijs in geschiedenis en staatsinrichting en het
betreffende wetenschappelijk gebied;
d. het uitgeven van een tijdschrift, hetzij
zelfstandig, hetzij in samenwerking met anderen;
e. het bevorderen van contacten met die landelijke
organisaties die werkzaam zijn op het terrein van: - geschiedenis en staatsinrichting in het algemeen,
- onderwijsvakken, die van betekenis zijn of kunnen
worden voor het onderwijs in geschiedenis en
staatsinrichting;
f. het bevorderen van internationale contacten;
g. al die wettige middelen die voor het gestelde doel dienstig kunnen zijn.
DUUR, BOEKJAAR
Artikel 3.
1. De vereniging is te rekenen van elf mei
negentienhonderd negen en zeventig, voor onbepaalde
tijd voortgezet.
2. Het boekjaar van de vereniging valt samen met het
kalenderjaar.
LIDMAATSCHAP
Artikel 4.
De vereniging bestaat uit gewone leden en buitengewone
leden. Zij zijn de leden der vereniging in de zin van de wettelijke bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk
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Wetboek en hebben als zodanig toegang tot de algemene
vergadering met stemrecht. Verder kent de vereniging
ereleden, aspirantleden en donateurs.
Artikel 5.
1. Het lidmaatschap is persoonlijk.
2. Gewone leden kunnen zijn zij die onderwijs geven in
geschiedenis en staatsinrichting.
3. Buitengewone leden kunnen zijn zij die onderwijs
gegeven hebben in geschiedenis en staatsinrichting of zij die zich bekwamen voor het geven van onderwijs in geschiedenis en staatsinrichting, maar dit nog niet
doen.
4. Donateurs kunnen zijn zij die geen gewoon of
buitengewoon lid van de vereniging kunnen of willen
zijn.
5. Aspirant leden kunnen zijn zij die (nog) geen gewoon of
buitengewoon lid van de vereniging willen zijn.
6. Ereleden zijn leden die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging of voor het onderwijs
in geschiedenis en staatsinrichting; als zodanig zijn zij benoemd door de algemene vergadering op voorstel -van het bestuur. Zij zijn alleen leden van de
vereniging in de zin van de wettelijke bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover zij naast
het erelidmaatschap voldoen aan één van de voorwaarden
gesteld in artikel 5 lid 2 of 3.
Artikel 6.
1. Over toelating van gewone leden, buitengewone leden, —
aspirant-leden of donateurs beslist het bestuur.
2. Bij een beslissing tot niet-toelating bestaat beroep op
de algemene vergadering. Artikel 7.
Wanneer in deze statuten en in de reglementen van de
vereniging wordt gesproken van "leden" zonder verdere
aanduiding worden daaronder alle leden verstaan zoals
genoemd in artikel 5 lid 2 en 3.
Artikel 8.
1. Het lidmaatschap eindigt door overlijden van het lid, opzegging door het lid, opzegging namens de vereniging
en ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts
geschieden tegen het einde van een boekjaar en met
inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken,
op welke termijn de Algemene Termijnenwet niet van
toepassing is. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde
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van het eerstvolgende boekjaar.
Nochtans kan een lid binnen een maand, nadat hem een -besluit, waarbij de verplichting(en) van de leden zijn
verzwaard, is bekend geworden of is mede gedeeld, door
opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van
het besluit te zijnen opzichte uitsluiten.
De in de vorige zin toegekende bevoegdheid is
uitgesloten ten aanzien van verplichtingen van
geldelijke aard.
Indien van een lid redelijkerwijs niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren, kan het -lidmaatschap door zodanig lid onmiddellijk beëindigd -worden.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan
geschieden door het bestuur, wanneer het lid, na
daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand,
meer dan een jaar achterstallig is in het ten volle
voldoen aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de -vereniging, voorts wanneer het lid heeft opgehouden te
voldoen aan de vereisten door de statuten voor het
lidmaatschap gesteld, alsook wanneer redelijkerwijs van
de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren. De betrokkene wordt ten spoedigste
schriftelijk, bij aangetekende brief, van het besluit tot opzegging van het lidmaatschap, met opgave van
redenen, in kennis gesteld. Binnen één maand na
ontvangst van deze kennisgeving staat betrokkene beroep
op de algemene vergadering open. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
geschorst.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden
uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De
ontzetting geschiedt door de algemene vergadering op -voorstel van het bestuur of van tenminste vijf leden. Het besluit vereist een meerderheid van tenminste twee
derden der in de algemene vergadering uitgebrachte
stemmen. De betrokkene wordt ten spoedigste
schriftelijk, bij aangetekende brief, van het besluit,
met opgave van redenen, in kennis gesteld.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar -eindigt, om welke reden of oorzaak ook, blijft
desniettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel
verschuldigd.
GELDMIDDELEN
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Artikel 9.
1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de
contributies van de leden, subsidies, erfstellingen, —
legaten, lastbevoordelingen, schenkingen en andere, al
dan niet toevallige baten. Erfstellingen mogen door de
vereniging niet anders worden aanvaard dan onder het -voorrecht van boedelbeschrijving.
2. De leden zijn verplicht de door de algemene vergadering
vast te stellen contributies aan de vereniging te
voldoen.
BESTUUR
Artikel 10.
1. Het besturen van de vereniging is opgedragen aan een -bestuur bestaande uit tenminste vijf personen, te weten
een voorzitter, een vice-voorzitter, een eerste
secretaris, een tweede secretaris en een
penningmeester, aan te vullen met een zodanig aantal -personen als de algemene vergadering op voordracht van
het bestuur nodig oordeelt.
2. Aan ieder bestuurslid wordt door het bestuur een of
meer portefeuilles toebedeeld.
3. De leden van het bestuur worden door de algemene
vergadering uit de gewone leden van de vereniging
benoemd. De bestuursleden waarvan de functie in lid 1 van dit artikel wordt genoemd, worden als zodanig in -die functie benoemd.
4. De bestuursleden worden benoemd voor drie
achtereenvolgende zittingsjaren, lopende van de dag na
de algemene vergadering die benoemde tot en met de dag
van de algemene vergadering omstreeks drie jaren later,
in welke normaliter benoeming van bestuursleden aan de
orde is; een aftredend bestuurslid is éénmaal dadelijk
herbenoembaar.
5. Bestuursleden kunnen door de algemene vergadering te -allen tijde worden geschorst of ontslagen op voorstel van het bestuur of van tenminste vij f stemgerechtigde leden. Het besluit vereist een meerderheid van
tenminste twee derden der in de algemene vergadering -uitgebrachte stemmen. Een besluit tot schorsing dient binnen twee maanden te worden gevolgd door ontslag, bij
gebreke waarvan de schorsing na afloop van die termijn
vervalt.
6. Mocht het aantal leden van het bestuur door enigerlei oorzaak te eniger tijd beneden het geldende statutaire
minimum dalen, dan vormen de overgebleven bestuursleden
of vormt het overgebleven bestuurslid rechtsgeldig het
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bestuur, doch dient het bestuur ten spoedigste tot
tenminste het statutaire minimum van het aantal leden te worden aangevuld.
Artikel 11.
Het bestuur is bevoegd, na vooraf verkregen goedkeuring -van de algemene vergadering, tot 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 hoofdelijk
mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt
of zich tot zekerheid voor een schuld van een derde
verbindt.
Artikel 12.
Het bestuur regelt en verdeelt in onderling overleg zijn werkzaamheden, met inachtneming van de wet, de statuten en
het huishoudelijk reglement der vereniging. Mocht te
eniger tijd een in functie benoemd bestuurslid komen te -ontbreken, dan wijst het bestuur, zo nodig, uit zijn
midden een waarnemer van die functie aan, totdat in de
opvolging is voorzien.
VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13.
1. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging
in en buiten rechte komt niet toe aan het bestuur doch
aan de voorzitter en de eerste secretaris van het
bestuur gezamenlijk. Bij ontbreken van de voorzitter -en/of de eerste secretaris wijst het dagelijks bestuur,
teneinde vertegenwoordiging van de vereniging mogelijk
te doen zijn, zo nodig, uit zijn midden een waarnemend
voorzitter en/of eerste secretaris aan, totdat in de -opvolging is voorzien.
2. De penningmeester van het bestuur is gevolmachtigde van
de vereniging tot het ontvangen van gelden en tot het beschikken over de kas van de vereniging en de ten name
van de vereniging geöpende bank- en/of girorekening. De
voorzitter en de eerste secretaris zijn gezamenlijk
gemachtigd voor deze rekeningen.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14.
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle -bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan
andere organen zijn opgedragen.
Artikel 15.
1. Degenen die volgens deze statuten toegang tot de
algemene vergadering hebben kunnen daarin het woord
voeren.
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2. Geschorste leden hebben geen toegang tot de algemene -vergadering. De algemene vergadering kan nochtans
besluiten een geschorst lid tijdens de algemene
vergadering in persoon te horen.
3. Ieder gewoon lid, buitengewoon lid en erelid, dit
laatste voorzover het voldoet aan het gestelde in
artikel 5 lid 6, laatste zin, heeft op de algemene
vergadering één stem. Een lid kan zijn stem door een -schriftelijk daartoe gemachtigd ander stemgerechtigd -lid uitbrengen. Een stemgerechtigd lid kan echter niet
meer dan één stem bij wijze van machtiging uitbrengen.
De wijze van machtigen wordt geregeld in het
huishoudelijk reglement.
4. De voorzitter en de eerste secretaris van het bestuur treden als zodanig als voorzitter en secretaris op bij
de algemene vergadering. Ingeval van hun belet of
ontstentenis benoemt de algemene vergadering een
voorzitter en een secretaris van die vergadering, uit de andere bestuursleden indien ter vergadering
aanwezig.
Artikel 16.
1. Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen, zo -dikwijls het dit wenselijk oordeelt, doch tenminste
eenmaal per jaar, of wanneer het daartoe volgens de —
wet, de statuten of het huishoudelijk reglement
verplicht is.
2. De bijeenroeping geschiedt met inachtneming van het
terzake in het huishoudelijk reglement bepaalde.
3. Op schriftelijk verzoek van tenminste vijf
stemgerechtigde leden, als ook op schriftelijk verzoek
van tenminste tien procent van de stemgerechtigde
leden, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen -van een algemene vergadering op een termijn van niet -langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen -veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de -wijze waarop het bestuur, als voorzien in het
huishoudelijk reglement, de algemene vergadering
bijeenroept, of bij advertentie in tenminste één, ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veelgelezen -dagblad en in tenminste één landelijk veelgelezen
dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan
bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen.
4. Een algemene vergadering bijeengeroepen als bedoeld in
het vorige lid van dit artikel is gerechtigd besluiten
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te nemen.
Artikel 17.
1. De wijze van besluitvorming, waaronder begrepen de
vereiste meerderheid van uitgebrachte stemmen,
voorzover die voor enig besluit niet in deze statuten is vastgelegd, wordt in het huishoudelijk reglement
geregeld.
2. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud
van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter
onmiddellijk na het uitspreken van vorenbedoeld oordeel
de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe
stemming plaats, wanneer de meerderheid der algemene -vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemmming.
REGIO'S
Artikel 18.
1. De vereniging kent regionale afdelingen, genaamd
regio's. De regio's worden ingesteld door de algemene vergadering, die voorts bevoegd is regio's op te
heffen, samen te voegen alsmede de grenzen van de
regio's te wijzigen.
2. De leden van de vereniging behoren in principe tot de regio corresponderende met hun woonplaats. Het bestuur
kan een lid op verzoek van dit lid indelen bij een
andere regio.
3. Elke regio heeft een bestuur, het regiobestuur. Het
aantal bestuursleden is in principe drie. Indien het -bestuur van de vereniging dit nodig acht, kan van dit aantal worden afgeweken.
4. Regiovergaderingen worden steeds gehouden in het
tijdvak gelegen tussen de oproeping tot een algemene -vergadering en de dag van die vergadering. Voorts
worden regiovergaderingen gehouden, zo dikwijls het
regiobestuur dit wenselijk oordeelt.
5. a. Het bestuur benoemt een regiobestuur op voordracht vanuit de regio.
b. Indien er geen voordracht tot stand kan komen,
benoemt het bestuur zelfstandig een regiobestuur. -c. De leden van een regiobestuur worden voor een
periode van drie jaar benoemd en zijn na deze
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periode éénmaal herbenoembaar.
6. In de regiovergaderingen te houden vóór een algemene -vergadering wordt de agenda van die algemene
vergadering behandeld en wordt de persoon aangewezen, uit de gewone leden, lid van de regio al dan niet lid van het regiobestuur, die in de algemene vergadering de
regio zal vertegenwoordigen.
7. De taak, de werkwijze, de rechten en de verplichtingen
van de regio's worden nader in het huishoudelijk
reglement geregeld.
8. De regio's hebben het recht van initiatief tot het doen
van voorstellen aan het bestuur en de algemene
vergadering. De regio's treden niet naar buiten op
zonder daartoe schriftelijk door het bestuur te zijn -gemachtigd.
9. Het bepaalde in de artikelen 15, 16 en 17 is bij wijze
van analogie, voorzover mogelijk en niet in strijd met
dit artikel 18, op de regiovergaderingen van
toepassing.
COMMISSIES
Artikel 19.
1. Het bestuur wordt in de uitoefening van zijn taak
bijgestaan door commissies.
2. Commissies worden door het bestuur al dan niet op
voordracht van de algemene vergadering ingesteld.
3. Het bestuur formuleert van geval tot geval de opdracht
van de commissie.
4. Benoeming, herbenoeming en ontslag, alsmede
zittingsduur en werkwijze van de commissies worden in het huishoudelijk reglement geregeld.
FINANCIELE ADMINISTRATIE, JAARVERSLAG, REKENING EN
VERANTWOORDING
Artikel 20.
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand der vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit
te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen -worden gekend.
2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, of zoveel eerder als bij -het huishoudelijk reglement mocht worden bepaald, een balans en een staat van de baten en lasten van de
vereniging op te maken.
3. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit
artikel bedoelde bescheiden tien jaar lang te bewaren.
Artikel 21.
1. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen -
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zes maanden na afloop van het boekjaar, of zoveel
eerder als bij het huishoudelijk reglement mocht worden
bepaald, behoudens verlenging van deze statutaire dan wel reglementaire termijn door de algemene vergadering,
zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de
nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn
in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. 2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, op de in het
vorige lid van dit artikel bedoelde vergadering, een —
commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen
uitmaken van het bestuur, de kascommissie. Deze
commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van
het bestuur en brengt aan de algemene vergadering
verslag van haar bevindingen uit. De last van de
kascommissie kan te allen tijde door de algemene
vergadering worden herroepen, doch slechts door de
benoeming van een andere commissie. De algemene
vergadering stelt van jaar tot jaar bij het aan de orde
zijn van de benoeming der commissie vast uit hoeveel -leden zij zal bestaan. De algemene vergadering is
voorts bevoegd plaatsvervangende leden voor die
commissie te benoemen.
3. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording
bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de
kascommissie zich op kosten van de vereniging door een
deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan
de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle
door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar -desgewenst de kas en de waarden te vertonen, en inzage
van de boeken en bescheiden der vereniging te geven. -4. Goedkeuring door de algemene vergadering zonder
voorbehoud van het jaarverslag, de balans, de staat van
baten en lasten en de rekening en verantwoording strekt
het bestuur tot décharge over het afgelopen boekjaar. REGLEMENTEN
Artikel 22.
1. De vereniging heeft een huishoudelijk reglement,
hetwelk door de algemene vergadering kan worden
gewijzigd en aangevuld op de wijze als daarin bepaald.
Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen
bevatten in strijd met de wet en de statuten.
2. Het huishoudelijk reglement bevat al hetgeen in
aanvulling en ter uitvoering van de statuten nadere
regeling behoeft dan wel wenselijk doet zijn.
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3. Het huishoudelijk reglement kan in het kader van het -doel der vereniging en van het bereiken van dat doel -aan de leden rechten toekennen en verplichtingen
opleggen.
4. Het huishoudelijk reglement kan bepalingen bevatten
leidende tot bestaan, wijzigen en aanvullen van verdere
reglementen der vereniging in het kader van haar
werkzaamheden, waarbij eveneens aan de leden in dat
kader rechten kunnen worden verleend en verplichtingen
kunnen worden opgelegd.
5. Het huishoudelijk reglement kan voorts al datgene
bevatten hetwelk buiten het vorenstaande nadere
regeling behoeft dan wel wenselijk doet zijn.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 23.
1. Besluiten tot wijziging van de statuten worden genomen
door de algemene vergadering, doch kunnen alleen worden
genomen met een meerderheid van tenminste twee derden der in de algemene vergadering uitgebrachte stemmen. -2. Degenen die de oproeping tot de algemene vergadering, welke een voorstel tot wijziging van de statuten der -vereniging ten onderwerp heeft, hebben gedaan, - bij —
welke oproeping, waarvoor de termijn tenminste zeven -dagen bedraagt of zoveel langer als in het
huishoudelijk reglement vast te leggen, moet worden
medegedeeld dat in die vergadering wijziging van de
statuten zal worden voorgesteld -, moeten tenminste
vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat -voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop
de vergadering wordt gehouden.
Artikel 24.
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat
daarvan een notariële akte is opgemaakt.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 25.
1. Het besluit tot ontbinding der vereniging kan alleen -genomen worden in en door een daartoe speciaal, op een
termijn van tenminste twee maanden, bijeengeroepen
algemene vergadering.
2. Het in artikel 23 bepaalde is van overeenkomstige
toepassing op een besluit tot ontbinding der
vereniging, voorzover het vorige lid van het
onderhavige artikel niet anders bepaalt.
Artikel 26.

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

advocaten & notarissen

RA910408/EL
Blad: 12.

1. Bij ontbinding der vereniging, uit welke oorzaak ook, geschiedt de vereffening met inachtneming van de
desbetreffende bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek.
2. De algemene vergadering benoemt de persoon onder wie de
boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging na
afloop der vereffening gedurende dertig jaren blijven berusten.
3. De archieven van de vereniging worden overgedragen aan
het Centraal Register van Particuliere Archieven,
ressorterend onder het Algemeen Rijksarchief in
's-Gravenhage.
4. Het batig saldo der ontbonden vereniging vervalt aan de
stemgerechtigde leden en is derhalve voor hen bestemd.
ALGEMENE BEPALING
Artikel 27.
In alle gevallen waarin de wet, de statuten en de
reglementen der vereniging niet voorzien, beslist het
bestuur, behoudens het ieder lid toekomend recht een
zodanige bestuursbeslissing ter nadere beslissing voor te
leggen aan de algemene vergadering.
EINDE STATUTEN
De comparante is mij, notaris, bekend.
Waarvan akte,
in minuut is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het
hoofd dezer akte gemeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de
verschenen persoon heeft deze 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
comparante en mij, notaris, ondertekend.
(Getekend:) R.L. Albers-Dingemans, P. van Dullemen.
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