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Heden) een en t,winliE oktober
negentienhonderd acht en tachtig, verschenen voor mS,
MT. HUBERTUS JOSEHPUS TRANCISCUS VAN SUSA§I§.,
notaris ter standplaats BoxLel,
de Heer Drs. J0HANNES ANTHONïUS JOSEPHUS GIESEN
dierenarts, geboren te Angerlo
negenfienhonderd een en vijftig

twintig april
te Liempde,

op viif en
, wonende

Oude DjJk 38,
handelend als gevolmachtigde van de t.e LIEMPDE gevestig-
de vereniging !{ATUURWERKGROEP LïEMPpg. :---
- B}{jkendé van een onderhandse

akt,e van volmacht, i^ref ke na, aLvorens konf orm de wet
voor echt erkend en ondertekend te zijn aan deze akte
is vastgehecht. -*-:--

Decomparant,hande1enda1sgeme1d,verk].aardedesta-
tuten van de op een juni negent,ienhonderd achl en'------
tachtig te Liempde opgerichte vereniging NATUUHWERK- *--
GROEP LIEMPDE vast te stellen als volgt:
@ArLikeI 1.
De verenigÍng d;"aagt de
NATUURI,íERKGROEP LIEMPDE.
ZS is gevestigd te LIEMPDE.
DOEL.
Artikel 2-
a. Het doel van de vereniging is: het bevorderen van .---

het natuurbe!íu§tziin -*--
b. De vereniging tracht het doel te bereiken door: -----

- het coördineren van de activÍteiten van de afzon-
Àar'l iilza 'l arlanuer 4+Jnv +uuvÀr t

het organi
het ve?zor
educat,ie;

- aIle andere zaken, d
ming Le maken hebben

DUUR.
Artikel 3.
l--Te vereniging is aangegaan voor onbepaalde tiid'
2. Het verenigingsjaar valt samen meL het kalenderjaar,-

behoudens, dat het eerste vereniglngsjaar eindlgt per
ultimo december van het jaar, waari.n de vereniging is
aangegaan. --:-*----

LIDMAATSCHAP
Artikel 4.
t . pe vereniging kent gewone leden, ereleden en begun*

stigers
l'laar in deze staLuten wordL gesproken van lid of
leden, wordt,/worden daaronder verstaan, zowel de
gewone leden, de ereleden aIs de begunstigers, tenzg-
het tegendeel bljJkt :-----'---
Gewone leden ziin z$, dÍe als zodanig z:in Loegelai€nr-
overeenkomstig het, in arfikel 5 bepaalde.
Ereleden ziln 213, die wegens hun buitengellone ver-
diensten jegens de vereniging of in het kader van de-

naam:

seren van natuurbeschermÍngsprojecten; *-
gen van lezÍngen en andere vormen van

ie met natuur en natuurbescher-
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doelstelling der vereniging, door de algemene ver-
gadering daartoe zSn benoemd, en we1 op voorstel vàn-
het bestuur

4. Begunstigers z$n personen of instellingen, die de
werkgroep jaarl§ks geldeIjJk steunen of op andere wijze
meL een ge1de1$k bedrag tegemoet komen.
Zdj hebben geen stemrecht -

Begunstigers hebben geen andere rechten en verplich--
tingen, dan die, welke hen bjJ of krachtens de sLatu--
ien ziin toegekend en'opgelegd.

Artikel 5.
i. Als gei*oon 1id kan men worden toegelaten nadat men

schriftelijk een verzoek dienaangaande bfr het bestuur-
heeft ingediend.

13! nÍet-toelating door het, bestuur, kan de algemene
vergadering alsnog tot toelating besluiten'

2. Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de
algemene vergadering benoernd. ----*É-

3. Het lldmaatschap is persoonlfrk en mitsdien niet over-
draagbaar', noch vatbaar om door erfopvolging te wor--
den verkregen ----:--

Artikel 6.
ttEï-ffin i
periode van t
herhaling in
plichtingen,
lang van de v
Gedurende de
de aan het li

s bevoegd een lid te schorsen voor een
en hoogste een maand, ingeval het lid bI
strijd handelt met zijn Iidmaatschapsver-
of door handeli-ngen of gedragingen het be--
ereniging in ernstige mate heeft geschaad - -
periode, dat een lid is geschorsL, kunnen
àmaatschap verbonden rechten niet worden

ui tgeoefend
ArtÍke} 7.
Het lidmaatschap eindigt:

a. door het overli§den van het 1id
persoon 1i"d van de vereniging,
Iidmaatschap wanneer zS oPhoud

; is
dan

tte

een rechts-
eindlgt haar
bestaan; *--*-*

b- door opzegging door heL lid;
c. door opzegging namens de vereniglngl
d, door ontzetLing- --------
0pzeggingvanheN1idmaaLschapdoorheL1idkan
si"c[t,s [esch.ieden tegen het einde van een vereni-
gingsjaai . Z! geschi"àt door een schriftelljke kennis:
ë"vinÀ, welkà vóór de eerste december in-het bezit
van de secretaris moet zL)n. Deze is verplicht de ont-
vangsL binnen achL dagen schrift,elijk Le bevestigen.
Indien een opzegging nlet tudig heeft plaaLs géhad, :
Ioopt het, IÍàmaatschap door tot hel eÍnde van het
eeràtvolgende verenigingsjaar, tenzlj het best'uur an--
ders besluit, of van het 1id redeliikerwl§s niet ge-
vergd kan worden het lidmaatschap te laten voort-
duren
0pzegging
kan tegen

van het lidmaaLschap namens de vereniging
het einde van het lopende verenigingsjaar

?
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geschieden door het bestuur, met inachtneming van
een- opzegtermijn van Lenminste vier weken, wanneer
het ]id, na daartoe b§ herhaling schriftel$k te zíjn-'
aangemaand, op de eersLe december niet 'ten vol1e aan-
zijn geldeljjke verplichtingen jegens de vereniging
heeft voldaan, alsmede wanneer het 1id heeft opgehou-
den te voldoen aan de vereisten, welke te eniger trid-
door de statuten voor het lidriraatschap gesteld
mochten worden ---------.
De opzegging door het bestuur kan onmiddelljik beëin--
diging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wan-
neór redeltkerwljs van de vereniging nÍet gevergd kan-

De opzegging geschiedl steeds schrifteliik met. opgave-
van de reden ( en ) .
0ntzetting uit het lidmaatschap i<an alleen worden
uilgesproken wanneer een lid in str$d met de statu- -
t,enl ràglementen of besluiten van de vereniging han--
deli of-de verenigÍng op onredel§ke wijze benad'eelt'
De ontzetting geschÍedt door het bestuur, dat het
betrokken'1id ten spoedigqt van het besluit, met op--
gave van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is
fevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennis--
gevin[ i.n beroep te gaan b§ de algemene vergadering'-
óedurénde de beroepstermdjn en hangende het beroep is-

HeL besluit der algemene vergadering tot ontzetting
zaL moeten worden genomen met tenmj-nste twee,/derde
van het aantal uitgebrachte geldige stemmen
ilanneer hei lidmaaischap in de loop van een vereni-
gingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, elndigt'
Ëfi;ft-desnietiemin de jaarlskse bijdrage voor het ge--
neàf door het 1id verschuldigd, tenzg het bestuur
anders besluit

GELDMIDDELEN

derÍng
BESTUUR.
Artikel 9.

5.

Artikel 8.
ï-;iË"TAmiddelen der verenigi-ng bestaan uit de kontri-

buties van de gelrone 1eden, uit entree-8e1den, ult
eventuele vertfiigingen Íngevolge erfstelllrigen, lel
gaLen en schenkingen en iénslotte uÍt eventuele ande-
re toevallÍge'baten
feder gewooi lid beLaalt een konLributie, waarvan he!
bedrag jaarl$ks door de algemene vergaderíng tijdens
de jaàrvergadering wordt vasLgesteld ' :*-----'
Nieuwe gewone Ledén betalen een entreegeldr !íaarvan
het bediag wordt vastgesteld door de algemene verga--

1 .--E'et besLuur bestaat ui
Het aantal bestuurders

t tenminste viif Pe'rsonen
wordt vastgesteld door de al--

gemene vergadering.
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a. De bes.tuurders worden door de algemene vergadering
uit de l'eden der vereniging benoemd, met dien ver-
stande, dat de voorzitter door de algemene vergade-
ring kan worden benoemd buiten de leden. Het bestuur-
wi$st uit z$n midden een secretaris en een penning-
meester aan.
De voorzitter wordt steeds als zodanig door de alge--
mene vergadering benoemd.
De algemene vergadering kan een best,uurslid schorsen-
ol ontslaan, j-hdien zij daarLoe tenmen aanwezi-g acht.-
Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist
van tenmínste twee/derde der geldig uitgebrachte
stemmen
De bestuurders z§n bevoegd te allen t,ijde zelf hun
ontslag te nemen, mits dit schriftel$k geschiedt met-
een opzeggingsterm$n van tenminste drie maanden. :---
Jaarlijks treedt een best,uurslid af volgens een door
het bestuur op te maken rooster. De aftredepde,is
terstond herkiesbaar

Art,Íkel i 0.
1 - Het bestuur ís belasl net het besturen der vereni

ging.
A11e bestuurders gezamenlijk, alsmede de voorzitter, -
de vice-ïoorzitter en de secretaris, die gezamenl{ii<
het dagel$ks bestuur vormen, z$n bevoegd de. vereni-
glng in- en buiten rechle te vertegenwoordigen.
De bestuursleden kunnen zich daarbij door een schrif--' t,elSk gevolmacht,igde doen vertegenwoordigen.

2. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het
' kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van

onroerende gbederen, voor overeenkomsten waarbij de
vereniging zich als borg of hoofdeljdk mede-schulde-
naar verbindt, zLch voor een derde sterk maakt of
zi-ch tot zekerheidstelling voor de schuld van een
derde verbindt, behoeft, het bestuur de goedkeurlng
van de algemene vergadering.

ALGEMENE VERGADERING.
.,,1 _-;_--_-- _

ï-innen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt
een algemene vergadering (iaarvergadering) gehouden.-
Het bestuur brengt in deze vergadering ziin jaarver-
slag uit en doet, onder overlegging van de nodige
bescheÍden, rekening en verantwoording'van zfrn in het
afgelopen boekjaar gevoerd bestuur

2. De algemene vergadering henoemt jaarliiks, doch uiter-
lijl< dertig dagen vóór de jaarvergaderi-ng' een kommj.s-
sie van t,enminste Lwee 1eden, die geen deel mogen
ultmaken van het besluur, tot onderzoek van de reke--
ning en. verantwoording over het lopende--casu quo
laaLstverstreken boekjaar
De kommissie brengt ter algemene vergadering verslag-
uiL van haar bevindingen.
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' vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige ken--nis, dan kan de kommissie zich door een deskundlge
doen b$staan

3. Hel bestuur is verplicht aan deze kommissie alle
door hdar gewenste inlÍchtingen te verschaffen, haar-
desgewenst de kas en de uraarden der verenJ.ging t,e
Lonen en ínzage van de boeken en bescheiden der ver--eniging te geven

4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het,jaarverslag en de _rekening en verantwoording strekthet bestuur tot décharge
5. Indien de goedkeurlng van rekening en verantwoording-

wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een-
andere kommissÍe, bestaande uit tenminste drie.leden,
welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en
verantwoording. Deze kommissle heeft, dezelfde be- ---
voegdheden a1s de eerder benoemde kommissie. Binnen
een maand na de benoeming brengt zlj aan de eerst-
volgende algemene vergadering verslag uit, vàn haar
bevindingen. tíordt ook dan de goedkeuring geweigerd,-
dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen,
welke door haar in het bel-ang van de vereniglng nodig
geacht worden

Artikel 12.' ----
ï:-fe@enrene vergaderingen worden bgeengeroepen door

het bestuur, met inachtnemlng van een term$i: van vier
weken. De bgeenroeping geschiedt door een aan aIIe
l-eden te zenden schriftelijke mededellng.
Behalve de in artlkel 1 1 bedoelde jaarvergadering
zu1len algemene vergaderingen worden gehouden zo dik-
wijls het bestuur zulks wenselljk acht, alsmede zo dik-
wijls zulks schrift,elijk met opgave van de te behande--
len onderwerpen wordt verzochL door tenminste een
zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uit-
brengen van een,/tÍende gedeelte der stemmen in de a1-
gemene vergadering, indlen daarin aIle leden tegen-
woordig of vertegenwoordigd zgn
Na ontvangst van een verzoek, als in lid 2 ,bedoeld,
is het bestuur verplichL tot b§eenroeping ener alge--
mene vergadering op een termijn van niet }anger dan
vier weken.' ï.ndien aan het verzoek tot bjjeenroeping
binnen veertien dagen,nadat dit dóor het, bestuur werd
ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de ver--
zoekers zelf tot dÍe bijeenroeping kunnen overgaan op-
de wjjze uaarop hei besLuur de algemene vergadering
b$eenroept.

Artikel 1 3.
1. AlIe leden - zte artikel 4 1id 1 ztn 3 hebben t,oe--

g?ng tot, de algemene vergadering en hebben daar ieder
ïeder lid is bevoegd z$n stem te doen uÍtbrengen door
een schriftelijk daartoe gevolmachtigd ander lid.
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Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem,
z:Jn echtgenoot of één van z{n bloed- of aanverwan|en-
in de rechle 1!jn betreffen
Een eenstemmig besluit van alle 1eden, ook a1 zijn
deze niet in een vergadering b$een, heeft, mits met
voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht
als een besluiL van de algemene vergaderlng.
Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aange**
tekend in het notulenboek, terwijl er melding van
wordt gemaakt t$dens de eerstvolgende algemene ver-
oaAari no
Stemming over zaken geschiedt mondeling, over perso--
nen schrifteljjk bi$ gesloten briefjes. Het aannemen
van voorstellen bjJ akklamatie is mogelSk mits diL ge-
schiedi op voorstel van de voorzitt,er
0ver alle voorstellen, betreffende zaken wordt be-
sl1st bij volstrekie meerderheid der uitgebrachte
stemmen, voorzover de sLatuten niet anders öep,aIen. -
BI staking van sLemmen wordt het voorstel geacht te
zijn verworpen
Blj stemming over personen.'is hij gekozen, die de vol--
strekte meerderheid der ui-tgebrachte stemmen op zich-
heeft verenigd.
Indien rlienand die meerderheid heeft verkregen, wordt
een tweede stemming gehouden tussen de personen, di-e-
het. grootste aantal der uitgebrachte stemmei: hebben
verkregen en is hij gekozen, die bji die tweede stem-
ming de meerderheid der uitgebrachte stemrnen op zich-
heeft verenigd
Indien bij die
slist het 1ot-
0nder stemmen worden in dit artikel verst,aan geldig
uit,gebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen-
blanco- en met de naam van het stemmend 1Íd onderLe--
kende sLemmen
Een ter vergaderÍng door de voorzitLer uitgesproken
oordeel, dat een beslult is genomen, Ís beslissend' -
Indien echter.onmiddell$k na het uÍtspreken van dit
oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een
nieuwe stemmi-ng plaaLs, wanneer de meerderheid der
vergadering, of , j-ndien de oorspronkeliike stemming
niet hoofdelxk of schrifteliJk geschÍedde, een stemge-
rechtigde aanwezige dit verlangt

Art,ikel 14.
i.-Te voorzitier van heL bestuur leidt de vergaderingen.

Bii z{jn afwezigheid of onLstentenis zal een der andere
bàstuursleden als leider der vergadering opbreden

2. Van het ter algemene.vergadering verhandelde worden
door de secretaris of door een door de voorzitter
aangewezen 1id der vereniging notulen gehouden

STT.TUTENWÏJZÏGING .

)

4.

tr

Lweede stemmi-ng de stemmen staken be-

Artikel 1 5
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!íljziging van de statuten kan slechts plaats hebben na
een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd
opgeroepen met de mededeling, dat daarin w{jziging van
de statuten za\ worden voorgest,eld. De terraijn voor
oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste
zeven dagen bedragen.

2. Z\, die de oproeping tot de algemene vergadering Ler-
behandeling van een voorstel tot sLatutenwflziging ---
hebben gedaan, moeten tenminste vljf dagen vóór de dag
der vergadering een afschrift van dat voorstel, --*--
waarin de voorgestelde w§ziging(en) woordelijk is
(zjjn ) opgenomen, op een daartoe geschi-kte plaat s voor
de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de
dag, waarop de vergadering wordi gehouden. *--:--

3. Tol w{jziging van de staluten kan s}echts worden be- -
sloten door een algemene vergadering, waar tenminste-
twee/derde van het totaal aantal leden der vereniging
aanwezlg of vert,egenwoordigd is, met een meerdprheid-
van tenminste twee/derde van het aantal uÍLgebrachte-
stemmen. :-**--

Artikel 16.
Het, in arlik
ter algemene
gen'woordigd'
algemene sLe
Art ikel 17 .

e1 15 bepaalde is niet van toepassing indien
vergadering aIle leden aanwezi.g of verte*

zijn en het besluj-t t,ot sLatutenw{iziSing met-
mmen wordt genomen

1. De sLatutenwijziging t,reedt nieL in werking dan nadat-
daarvan een notarië1e akte is opgemaakt-

2. De bestuurders z§n verplicht een authentiek afschrifL
' van de wijziging en de gewijzigde statuien neder te

leggen ten kantore van de Kamer van koophandel- en
Fabrieken, binnen i^relker gebied de vereniging haar
woonplaats (ze.lel ) heef t.

Art,ikel 18.
Ëen-6ëpEIing dezer statuten, well<e de bevoegdheld toL
wijziging van een of meer andere bepalingen beperkt, kan-
slechts worden gew§zigd met inachtneming van ge15ke be--
perking --r-----*
ONTBINDTNG EN VENEFFENING
Artikel 1 9
1. Behoudens het bepaalde in arLikel 50 van Boek 2 van

hetBurger1ijkWetboek,wordtdeverenigingontbonden
door een besluit, daartoe van de algemene vergaderinE,
genomen met tenminsLe twee/derde van het aan;a1 geI--
dig uitgebrachte slemmen, io een vergadering, waarin-
tenminste drie/vierde van de'1eden aanwezig of verte-
genwoordigd Ís.

2, Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aanLal ter
vergadering aanwezige- of vertegenwoordigde leden t '-
tot ontbiniting worden besloten op een volgende, ten--
mj-nste acht dagen, doch uiterllk dertig dagen na de
eerste Le houden vergadering, met een meerderheid van
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twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen
3. Blj de oproeping tot, de in de leden 'l en 2 van dit,

artikel bedoelde vergaderÍngen, moeL worden medege-
deeld, dat ler vergadering zal worden voorgesteld ---
de vereniging te ontbinden. De termÍjn voor oproeping-
t,ot zodani.ge vergaderingen moet tenminste veertien
dagen bedragen
Een besluit t,ot ontblnding wordt geacht Levens een
besluit van vereffening te zljn.

4. Indien bij een besluÍ-u tot ontbinding te dien aanzien-
geen vereffenaars z§n aangei^rezen, geschiedt de ver-
efíening door heL bestuur

5. Een evenLueel batig saldo za1 worden aangewend voor
door de algemene vergadering.te bepalen doeleinden,
diehetmeestmeíhetdoe1derverenigingovereen-
slemmen ----';--------

6. Na de onLblndine b1{ft de vereniging voortbestaan
voorzover dit toL vereffening van haar vermggen, nodig
is.
Gedurende de vereffening bliiven de bepalingen van de-
statuten en reglemenLen, voorzover mogelijk, van -----
krachL
ïn stukken en aankondigingen, die van de vereniging
uÍtgaan,'moeten aan haar naam urorden t,oegevoegd de
woorden rrin liquidatie".

HUïSHoUDELTJK-REEIEMENT. -------------:---
Artikel 24.
1. De algemene vergadering kan bii huishoudeliik reglement

nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de in--' troduciÍe, het bedra6 der kontributies en entree-
gelden, de werl<zaamheden van het bestuur, de verga-
deringen, de wljze van uiloefening van het stemrecht,-
het beheer en gebruik van het gebouw der vereniging -
en al]e verdere onderwerpen, waarvan de regellng haar
gewenst voorkomt

2. lJijziging van het huishoudellik reglement, kan geschie--
den bjJ besluit van de algemene vergadering, indien
dit schrifteliik wordt verzocht door Lenmins'te een/-
derde gedeelte van de leden der vereniging

3. Het huishoudelflk reglemenL za;-. geen bepalingen mogen-
bevatLen, die afwlken van- of die j.n striid ziin met
de bepalingen van de ÏÍet, of van de statuten, tenzlj de
afwijking door de }'Iet of de statuten wordt toegestaan,

Na aldus de statuten der vereniglng te hebben vast,ge-
steld verklaarde de comparant, dat voor de eerste maal
zul1en optreden a1s leden van het bestuur: ------
1. a1s voarzltter: de Heer Drs. JOHANNES ANTHONIUS JOSE-

PHUS CESEN, dierenar'ts, geboren te Angerlo op viif en
twintig april negentienhonderd een en vjifLig, wonende
te Liempde, Oude DUk 38;
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als penningmeester: Mevrouw HENDRÏKA JOHANNA VAN
HAAREN-WAGENAARS, serveerster, geboren Le Boxte1 op
vier augustus negentienhonderd een en zestig, tuonende
Le Liempde, Vendelstraat 33a;
afs secreLaris: Mevrouw MABTHA ADRIANA ANT0NETÏA PES-
SER'S-VAN ZON, handelskorrespondent,e , geboren te Besi-
op zeven april negentienhonderd vlif en veertig, wo-
nende te Liempde, Oude D{jk 39;
al-s bestuurslid: de Heer GERAHDUS HUBERÏUS C0RNELIS--
VAN DEN 0ETELAAR, docenL, geboren Le Liempde op vijf
februari negentienhonderd zeven en vijftig, wonende
te Liempde, Kasterensestraat 15i
als bestuursJi-d: de Heer CORNELIS J0HANNES LAMBERÏUS-
MARIÀ VOftS, terrein-medewerker, geboren Le Liempde
op tr,rree juli negentienhonderd negen en vijftig, wonen-
de te Liempde, Nieuwstraat 36;

De genoemde leden van het bestuur treden af in de eerSt-
volgende algemene vergadering. ZU zlin onmiddellS[ her-
kÍesbaar

:: - : :i !::i: : - : : -iï: - i 3 I i I i I : - I I i il I : - : : 
-Ail;v;N- 

AKiE: 
- : :

in minuut opgemaakt, is verleden te Boxtel, Len dage in-
het hoofd dezer vermeld- :-------
Na zakeljjke opgave van de inhoud van deze akte aan de
verschenen perSoon, heeft deze verklaard van de inhoud
van deze akLe te hebben kennisgenomen en op vol-ledige
voorlezing daarvan geen prfrs te stellen
VervolgenÉ is deze àkle, na beperkte voorlezing, onder--
te}<end door de comparant en mij, notaris
!I. g. : J.A. J.Giesen-, H. J-v.Susante-.
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