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ArtikeI 1. Naam en zete1 

1.1 De naam van de vereniging is GEEN N1 
1.2 Zij heeft haar zeteI in HaIfweg, gemeente HaarIemmermeer. 

Artike1 2. Doe1 

2.1 De vereniging heeft ten doeI: 
2.1.1 Het bevorderen van de kwaIiteit en veiIigheid van het woon- en IeefkIimaat van bewoners, 

tuinparkers en ondernemers in Amsterdam Nieuw-West, de gemeente Haar1emmermeer-
Noord en Zaanstad; 

2.1.2 Het behartigen van de beIangen van de Ieden in hun woon- en Ieefomgeving; 
2.1.3 Beide in de ruimste zin des woord en met name op het gebied van: 

a. Ge1uidsover1ast waaronder festiva11awaai; 
b. Verkeerd gedrag van bezoekers van evenementen; 
c. VerkeersveiIigheid en bereikbaarheid; 
d. VeiIigheid en gezondheid; 
e. Stank en gevaar1ijke stoffen; 
f. Landschap, natuur en opperv1aktewater; 
g. Duurzaamheid, mi1ieu en biodiversiteit. 

2.2 Zij tracht dit doe1 onder meer te bereiken door: 
2.2.1 Het vertegenwoordigen van de Ieden in overIegsituaties gereIateerd aan evenementen, over 

bedreigingen en verbeteringen van de kwaIiteit van het woon- en Ieefk1imaat met bewoners, 
overheden, po1itieke partijen, natuur- en parkenverenigingen en andere betrokken partijen. 

2.2.2 Het beoorde1en van p1annen en voorste1Ien van overheden, het geven van reacties daarop, het 
p1egen van over1eg daarover, het zo nodig ze1f doen van voorste1Ien en met het geven van 
zienswijzen aan overheden en andere organisaties, aI1emaaI in re1atie met evenementen; 

2.2.3 Het aanwenden van a1Ie IegaIe midde1en om de be1angen van de Ieden in re1atie met 
evenementen vei1ig te ste11en waartoe het voeren van rechtsprocedures is inbegrepen; 

2.2.4 Het samenwerken met andere verenigingen die hetze1fde of nagenoeg hetze1fde doe1 
nastreven; 

2.2.5 Het pub1iceren en onderhouden van een eigen informatiekanaaI; 
2.2.6 Door toepassing van a11e andere midde1en die aan het doe1 bevorder1ijk kunnen zijn, zonder 

dat de vereniging een en ander bedrijfsmatig gaat verrichten. 

Artike1 3. Lidmaatschap 

3.1 De vereniging kent gewone Ieden, zogeheten natuurIijke personen, en Iid-organisaties, zoaIs 
verenigingen of stichtingen a1s zogeheten rechtspersonen; 

3.2 Bewoners, tuinparkers en ondernemingen die over1ast hebben van evenementen in Amsterdam 
Nieuw-West, de gemeente Haar1emmermeer-Noord en Zaanstad, kunnen Iid zijn. Dat ge1dt ook voor 
Iid-organisaties van die omwonenden, tuinparkers en ondernemingen; 
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3.3 Leden kunnen worden toegeIaten nadat een schrifte1ijk verzoek daartoe is ingediend bij het bestuur, ~ 

dat vervo1gens over de toe1ating een bes1uit neemt; ~ 
3.4 A1s Ieden zijn s1echts toe1aatbaar de personen en Iid-organisaties die de doe1steIIing van de vereniging 

onderschrijven en daadwerke1ijk wi1Ien meewerken aan de activiteiten van de vereniging; 
3.5 Het bestuur behoudt het recht om aspirant-1eden te weigeren; 
3.6 Bij niet-toe1ating door het bestuur kan de aIgemene vergadering aIsnog tot toe1ating bes1uiten. 
3.7 De secretaris van de vereniging houdt nauwgezet een Iedenregister bij; 
3.8 Het Iidmaatschap van gewone personen is persoon1ijk en niet overdraagbaar noch vatbaar om door 

erfopvo1ging te worden verkregen. 

Artike1 4. Schorsing 

4.1 Het bestuur is bevoegd een Iid te schorsen voor een periode van ten hoogste een maand, ingevaI het 
Iid bij herhaIing in strijd handeIt met zijn IidmaatschapsverpIichtingen of door handeIingen of 
gedragingen het be1ang van de vereniging in ernstige mate kan schaden of heeft geschaad. Gedurende 
de periode dat een Iid is geschorst, kunnen de aan het Iidmaatschap verbonden rechten niet worden 
uitgeoefend. 

Artike1 5. Einde Iidmaatschap 

5.1 Het Iidmaatschap eindigt: 
5.1.1 Door vertrek/verhuizing uit de emgeving van Westpoort van het Iid; 
5.1.2 Door over1ijden van het Iid; 
5.1.3 Door opzegging door het Iid; 
5.1.4 Door opzegging namens de vereniging; 
5.1.5 Door ontzetting. 

5.2 0pzegging van het Iidmaatschap door het Iid geschiedt door schrifte1ijke kennisgeving, we1ke voor de 
eerste januari in het bezit van de secretaris moet zijn. Deze is verp1icht de ontvangst binnen rede1ijke 
termijn schrifte1ijk te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft p1aats gehad, Ioopt het 
Iidmaatschap door tot het einde van het eerstvoIgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders 
bes1uit of van het Iid rede1ijkerwijs niet gevergd kan worden het Iidmaatschap te Iaten voortduren; 

5.3 Een Iid kan zijn Iidmaatschap met onmidde1Iijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een 
bes1uit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie is medegedee1d; 

5.4 0pzegging van het Iidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het Iopende 
verenigingsjaar geschieden door het bestuur, met inachtneming van een opzeggingstermijn van 
tenminste drie weken, wanneer het Iid, na daartoe bij herhaIing schrifteIijk te zijn aangemaand, op de 
eerste december niet ten vo1Ie aan zijn geIdeIijke verp1ichtingen jegens de vereniging, casu quo aan de 
vereisten we1ke te eniger tijd door de statuten voor het Iidmaatschap geste1d mochten worden, heeft 
vo1daan. 0pzegging door het bestuur kan onmidde1Iijke be0indiging van het Iidmaatschap tot gevo1g 
hebben, wanneer redeIijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het Iidmaatschap te Iaten 
voortduren. 0pzegging geschiedt steeds schrifte1ijk met opgave van de reden(en); 

5.5 0ntzetting uit het Iidmaatschap kan aIIeen worden uitgesproken wanneer een Iid in strijd met de 
statuten, reg1ementen of bes1uiten van de vereniging hande1t of heeft gehandeId of wanneer het 
betreffende Iid de vereniging op onrede1ijke wijze benadee1t of heeft benadeeId. De ontzetting 
geschiedt door het bestuur, dat het betrokken Iid onverwij1d van het bes1uit, met opgave van 
reden(en), in kennis ste1t. De betrokkene is bevoegd binnen een maand~na ontvangst van de 
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- kennisgeving in beroep te gaan bij de a1gemene vergadering . Gedurende de beroepstermijn en 

hangende het beroep is het Iid geschorst. Het bes1uit van de aIgemene vergadering tot ontzetting zaI 
moeten worden genomen met een meerderheid van tenminste twee derde gedee1te van het aantaI 
ge1dig uitgebrachte stemmen; 

5.6 Wanneer het Iidmaatschap in de Ioop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, 
b1ijft desa1niettemin de bijdrage van het 1opende verenigingsjaar voor het gehee1 door het Iid 
verschuIdigd, tenzij het bestuur anders bes1uit; 

5.7 Een Iid kan zich door opzegging van zijn Iidmaatschap niet onttrekken aan een bes1uit krachtens hetweIk 
de verp1ichtingen van ge1de1ijke aard van de Ieden worden verzwaard. 

Artike1 6. Ge1dmidde1en 

6.1 De geIdmiddeIen van de vereniging kunnen onder andere worden gevormd door: 
6.1.1 Het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen; 
6.1.2 Contributies van Ieden; 
6.1.3 0ms1agen; 
6.1.4 Donaties; 
6.1.5 Subsidies; 
6.1.6 SponsorgeIden; 

6.2 Ieder Iid betaa1t een contributie, waarvan het bedrag jaar1ijks door de a1gemene Iedenvergadering 
tijdens de jaarvergadering wordt vastgeste1d. Bovendien betaa1t ieder Iid de door de aIgemene 
Iedenvergadering vastgeste1de oms1agen. Deze mogen op jaarbasis niet hoger zijn dan de contributie. 

Artike1 7. Bestuur 

7.1 Het bestuur is beIast met het besturen van de vereniging; 
7.2 Het bestuur bestaat uit tenminste twee personen en bij voorkeur uit meer personen. Het aanta1 

bestuurders wordt vastgeste1d door de a1gemene Iedenvergadering; 
7.3 Indien het aanta1 bestuurders is gedaa1d naar twee, is het bestuur verp1icht te bevorderen dat het 

bestuur zo spoedig moge1ijk weer overeenkomstig deze statuten is samengeste1d. 
7.4 Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoorde1ijkheid bepaaIde onderde1en van zijn taak te doen 

uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. 
7.5 Tot het navo1gende is het bestuur s1echts bevoegd na goedkeuring van de a1gemene vergadering: 

7.5.1 Het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen; 
7.5.2 Het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich aIs borg of hoofdeIijk 

medeschu1denaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsste1Iing voor 
een schuId van een ander verbindt; 

7.5.3 Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt 
ver1eend; 

7.5.4 Het ter Ieen opnemen van ge1den, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan 
de vereniging ver1eend bankkrediet. 0p het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen 
derden geen beroep worden gedaan. 

7.6 De bestuurders worden op voorste1 van het bestuur, of op voorste1 van tenminste vijf Ieden, door de 
aIgemene Iedenvergadering uit de Ieden der vereniging benoemd; 

7.7 Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter wordt steeds a1s 
zodanig door de a1gemene vergadering benoemd; 

7.8 De a1gemene vergadering kan een bestuurs1id schorsen of onts1aan. Voor een bes1uit daartoe is een 
meerderheid vereist van tenminste twee derde der ge1dig uitgebrachte stemmen; 
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7.9 De bestuurders zijn bevoegd onts1ag te nemen, mits dit schrifte1ijk geschiedt met een opzegtermijn van 

tenminste een maand; ~ 7.10 De regeIs rondom de termijn en het (rooster van) aftreden worden opgenomen in het huishoudeIijke 
reg1ement; 

7.11 Het aftredende Iid is terstond voor een termijn van teIkens 3 jaar herkiesbaar. 

Artike1 8. Vertegenwoordiging 

8.1 Het bestuur aIsmede de voorzitter en/of de secretaris of hun respectieve vervangers zijn bevoegd de 
vereniging te vertegenwoordigen. Het bestuur kan zich daarbij ook door een gevo1machtigde Iaten 
vertegenwoordigen; 

8.2 Het bestuur, aIsmede de gezamenIijk bevoegde bestuurs1eden aIs hiervoor bedoe1d, kunnen zich ter 
zake van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid a1s hiervoor bedoe1d, door een gevo1machtigde doen 
vertegenwoordigen, met dien verstande, dat indien de penningmeester wordt gemachtigd te 
beschikken over banksaIdi, zu1ks s1echts moge1ijk is binnen in de voImacht nauwkeurig omschreven 
grenzen; 

8.3 Aan de penningmeester kan door het bestuur een beperkte vo1macht worden gegeven voor zover het 
de uitoefening van diens taak betreft. 

Artike1 9. Boekjaar en verenigingsjaar 

9.1 Het boekjaar en verenigingsjaar vaIIen samen met het kaIenderjaar. 

ArtikeI 10. A1gemene Iedenvergaderingen 

10.1 Er worden aIgemene Iedenvergaderingen gehouden, zo dikwijIs het bestuur dat wenseIijk acht. 
10.2 Op schrifteIijk verzoek met opgave van de te behandeIen onderwerpen, van ten minste een zodanig 

aantaI Ieden of afgevaardigden aIs bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedee1te der 
stemmen in de a1gemene vergadering of van een zovee1 geringer aanta1 a1s bij de statuten is bepaa1d, 
is het bestuur verpIicht tot het bijeenroepen van een aIgemene vergadering op een termijn van niet 
Ianger dan vier weken na indiening van het verzoek. 

1O.3 De aIgemene Iedenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een 
termijn van tenminste acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan aI1e Ieden te zenden e-mai1 
met uitzondering van de'Ieden die daar niet over beschikken. Deze krijgen een schrifte1ijke uitnodiging in 
hun brievenbus; 

10.4 Na ontvangst van een verzoek aIs in Iid 2 bedoeId, is het bestuur verpIicht tot bijeenroeping van een 
aIgemene vergadering op een termijn van niet Ianger dan vier weken. Indien aan het verzoek tot 
bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevo1g wordt 
gegeven, zu11en de verzoekers ze1f tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur 
de a1gemene vergaderingen bijeenroept. 

ArtikeI 11. Jaarvergadering 

11.1 JaarIijks wordt, uiterIijk in de maand juni, een aIgemene Iedenvergadering (hierna ALV) gehouden. Op de 
ALV komen, voor zover toepasse1ijk ter goedkeuring, onder meer aan de orde: 

11.1.1 VaststeIIing van de notuIen van de vorige aIgemene vergadering 
11.1.2 JaarversIag van het bestuur; 
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Statuten GEEN N1 

11.1.4 VersIag van de kascommissie; 
11.1.5 D6charge van het bestuur en penningmeester; 
11.1.6 VaststeIIing van de contributies; 
11.1.7 VaststeIIing van de begroting; 
11.1.8 ActiepIan voor het Iopende jaar; 
11.1.9 Benoeming van tenminste 1 nieuw Iid van de kascommissie; 
11.1.10 Benoeming van de bestuursIeden; 
11.1.11 Rondvraag 

11.2 AIs door oorzaken van buitenaf zoaIs bij noodmaatregeIen tijdens een pandemie, het niet mogeIijk is 
om met de Ieden samen te komen, kan de ALV e1ektronisch gehouden worden. De ALV kan in die 
omstandigheid ook worden uitgeste1d naar een Iatere datum, waarbij schrifte1ijk of e1ektronisch kan 
worden gestemd over onderwerpen die niet kunnen wachten voor die tijd. 

ArtikeI 12. Kascommissie en vers1ag 

12.1 Het bestuur is verpIicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te 
houden dat daaruit te aIIen tijde haar rechten en verp1ichtingen kunnen worden gekend. 
Tevens ste1t het bestuur jaar1ijks een vers1ag op van de door haar ontp1ooide activiteiten inc1usief een 
financiee1 vers1ag. Het bestuur is verp1icht deze bescheiden vijf jaren Iang te bewaren. 

12.2 Tijdens de aIIereerste aIgemene vergadering vindt de benoeming van de kascommissie pIaats tijdens 
deze vergadering en brengt de kascommissie schrifte1ijk vers1ag van haar bevindingen van 
bovengenoemd onderzoek uit aan het bestuur en de Ieden binnen een termijn van dagen na deze 
vergadering. I 

12.3 Indien het onderzoek bjjzondere boekhoudkundige kennis vereist, dan kan de kascommissie zich op 
kosten van de vereniging door een deskundige Iaten bijstaan; 

12.4 Het bestuur is verpIicht aan de kascommissie aIIe door haar gewenste inIichtingen te verschaffen, 
haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der 
vereniging te geven; 

12.5 Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de aIgemene 
vergadering een andere commissie bestaande uit tenminste drie Ieden, we1ke een nieuw onderzoek doet 
naar de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft deze1fde bevoegdheden a1s de eerder 
benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de a1gemene vergadering 
vers1ag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de a1gemene 
vergadering die maatrege1en we1ke door haar in het be1ang van de vereniging nodig geacht worden. 

ArtikeI 13. Bes1uitvorming 

13.1AIIeen Ieden hebben toegang tot de aIgemene vergadering. Zij hebben daar ieder een stem. Ieder Iid is 
bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schrifte1ijk daartoe gemachtigd ander Iid. Niemand kan 
echter voor meer dan een ander Iid a1s gevo1machtigde optreden; 

13.2 De aIgemene vergadering kan over aIIe zaken besIuiten, tenzij in deze statuten anders is bepaaId; 
13.3 Een eenstemmig schrifteIijk genomen besIuit van aIIe Ieden, ook aI zijn deze niet in een vergadering bijeen, 

heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, deze1fde kracht a1s een bes1uit van de aIgemene 
vergadering. Een derge1ijk bes1uit wordt door de secretaris aangetekend in het notu1enboek, terwij1 er 
me1ding van wordt gemaakt tijdens de eerstvo1gende a1gemene vergadering; 
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13.4 Stemming over zaken geschiedt mondeIing, over personen schrifteIijk en aIs noodmaatregeIen van de ~ 

overheid het noodzake1ijk maken, kan ook schrifte1ijk of e1ektronisch worden gestemd. Instemming van de 
Ieden over deze vorm van bes1uitvorming is gewenst. Het aannemen van voorste11en bij acc1amatie is 
moge1ijk mits dit geschiedt op voorste1 van de voorzitter en met instemming van de vergadering; 

13.5 0ver aIIe voorsteIIen wordt besIist bij voIstrekte meerderheid van stemmen, voor zover de statuten niet 
anders bepaIen. Bij staking van stemmen is het voorste1 verworpen. Bij verkiezingen is diegene gekozen die 
meer dan de he1ft van de stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft 
verkregen wordt, zo nodig na een tussenstemming, een tweede stemming gehouden tussen de twee 
personen die het grootste aantaI stemmen hebben verkregen en is degene gekozen die bij die stemming 
de meerderheid der stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, 
bes1ist het Iot; 

13.6 0nder stemmen wordt verstaan geIdig uitgebrachte stemmen. BIanco stemmen zijn geen geIdige stemmen. 
Degenen die b1anco of onge1dig stemmen te11en s1echts mee om het quorum vast te ste11en; 

13.7 Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeeI omtrent de uitsIag der stemming is 
bes1issend. Indien echter onmidde11ijk na het uitspreken van dit oordee1 de juistheid daarvan wordt 
betwist, vindt een nieuwe stemming p1aats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de 
oorspronke1ijke stemming niet hoofde1ijk of schrifte1ijk is geschied, een stemgerechtigde aanwezige dit 
ver1angt. Door deze nieuwe stemming vervaI1en de rechtsgevo1gen van de oorspronke1ijke stemming. 

ArtikeI 14. Leiding en vers1ag 

14.1 De voorzitter van het bestuur Ieidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zaI een der andere 
bestuurs1eden a1s voorzitter van de vergadering optreden; 

14.1 Van het ter aIgemene vergadering verhandeIde worden door de secretaris of door een door de 
voorzitter aangewezen Iid der vereniging vers1ag opgemaakt die in de vo1gende a1gemene vergadering 
worden geagendeerd. 

ArtikeI 15. Statutenwijziging 

15.1 Wijziging van de statuten kan sIechts pIaatshebben na een besIuit van de aIgemene vergadering, 
waartoe werd opgeroepen met de mededeIing dat daarin wijziging van de statuten za1 worden 
voorgeste1d. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen 
bedragen; 

15.2 Zij, die de oproeping tot de aIgemene vergadering ter behandeIing van een voorsteI tot 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag der vergadering een 
afschrift van dat voorste1, waarin de voorgeste1de wijziging(en) woorde1ijk is (zijn) opgenomen, op een 
daartoe geschikte p1aats voor de Ieden ter inzage Ieggen tot na af1oop van de dag, waarop de 
vergadering werd gehouden; 

15.3 Tot wijziging van de statuten kan sIechts worden besIoten door een aIgemene vergadering waar 
tenminste twee derde van het totaIe aantaI Ieden der vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, 
met een meerderheid van tenminste twee derde van het aantaI stemmen; 

15.4 Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantaI ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde 
Ieden tot statutenwijziging worden bes1oten op een vo1gende, tenminste vijf dagen, doch uiter1ijk 
dertig dagen na de eerste te houden vergadering, met een meerderheid van twee derde van de 
stemmen; 
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- 15 . 5 Het bovenstaande in artikeI 15 . 4 bepaaIde , is niet van toepassing indien ter aIgemene vergadering aIIe 

Ieden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het bes1uit tot statutenwijziging met aIgemene stemmen 
wordt genomen. 

ArtikeI 16. 0ntbinding en vereffening 

16.1 De vereniging wordt ontbonden door een besIuit van de aIgemene vergadering, genomen met 
tenminste twee/derde van het aantaI stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde 
gedee1te van de Ieden aanwezig of vertegenwoordigd is. Voorts wordt de vereniging ontbonden in de 
overige in de wet (artikeI 2:19 BW) genoemde gevaIIen; 

16.2 Bij gebreke van het quorum kan, ongeacht het aantaI ter vergadering aanwezige of 
vertegenwoordigde Ieden, tot ontbinding worden bes1oten in een vo1gende, tenminste vijf dagen doch 
uiter1ijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van twee-derde der 
stemmen; 

16.3 Bij de oproeping tot de in de Ieden I en 2 van dit artikeI bedoeIde vergaderingen moet worden 
medegedee1d dat ter vergadering za1 worden voorgeste1d de vereniging te ontbinden. De termijn voor 
oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste veertien dagen bedragen; 

16.4 Indien bij een besIuit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening 
door het bestuur overeenkomstig de wette1ijke be0a1ingen; 

16.5 Een eventueeI batig saIdo zaI worden aangewend voor door de aIgemene vergadering te bepaIen 
zodanige doe1einden aIs het meest met het doe1 der vereniging overeenstemmen. De vereffenaars 
dragen het batig saIdo daartoe over; 

16.6 Na de ontbinding bIijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen 
nodig is. Gedurende de vereffening b1ijven de bepa1ingen van de statuten en reg1ementen voor zover 
moge1ijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar 
naam worden toegevoegd de woorden in Iiquidatie ; 

16.7 De boeken en bescheiden van de vereniging moeten worden bewaard door een door de vereffenaars 
aan te wijzen natuur1ijke of rechtspersoon, gedurende tien jaren na de vereffening. 

ArtikeI 17. Huishoude1ijk reg1ement 

17.1De aIgemene vergadering kan bij het huishoudeIjjk regIement nadere regeIs geven omtrent het 
Iidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies en entreege1den, de werkzaamheden van 
het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht en a11e verdere 
onderwerpen, waarvan de rege1ing gewenst is; 

17.2Wijziging van het huishoudeIijk regIement kan geschieden bij besIuit van de aIgemene vergadering, op 
voorste1 van het bestuur dan we1 indien dit schrifte1ijk wordt verzocht door tenminste een derde 
gedee1te van de Ieden der vereniging; 

17.3De aIgemene vergadering kan daartoe eerst besIuiten nadat het bestuur, aIs het voorsteI tot wijziging 
niet van haar afkomstig is, de ge1egenheid heeft gehad zich over deze wijziging te beraden; 

17.4Het huishoudeIijk regIement zaI geen bepaIingen mogen bevatten die afwijken van of in strijd zijn met 
de bepa1ingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt 
toegestaan. 
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Statuten GEEN N1 
ArtikeI 18. S1otbepa1ingen 

18.1 In aIIe gevaIIen waarin de wet noch de statuten noch het huishoudeIijk regIement voorziet, besIist het , 
bestuur; 

18.2 Het eerste verenigingsjaar Ioopt vanaf 12 januari 2020 tot en met 31 december 2020. 

AIdus vastgesteId op datum : 28 oktober 2021 

P1aats : HaIfweg 

0ndertekening : 

(voorzitter en secretaris) 
Frances de WaaI 

Leo Kranenburg 
(penningmeester) 

Hans LaIk 
(1id) 

Mirei1Ie de Ridder 
(1id) 
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