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Ref.20041887-15

STATUTENVASTSTELLING

Heden, vi erentwinti g maart tweeduizend 
-en 

vij f,- - :- -- - ---:-- - - -
verschenen voor mii, mr. Marcel Marie Leon Hubert Voncken,-
notaris te Stein:--
a. Stijnen

negenti
391685
e Stein en -----

twee,
wonende te 6129 JD Urmond, gemeente Stein, Rienstraat 3,----------
sehuwd:--

b. óe heer Íohannes Willem Cornelis Kerbusch,
geboren te Maastricht op vijftien december d eenenveertig, -
Ieeitimatie: paspoort nummêr NF4351049, december-
tw"eeduizend en acht, afgegeven te Stein op tweeduizend ---
en drie,
wonende te 6177 VW Stein, Reekstraat 1, ------
gehuwd,--

te dézen b eiden handelend als verte genwoordi gingsb evoe gd bestuurders van de -
informele vereniging : -----------
Katholieke Boná ván Ouderen - afdeling Groot Stein,
statutaire zetel: gemeente Stein,
kantoorhoudendè Reekstraat I te 617l VW Stein,
en
De

tweeduizend en vier; -------
- dat inldo de dato vijftien maart tweeduizend en--

vijf de st sloten is de statuten op te nemen in een
notarië1e

- d te effectueren, -------
h akte te hechten uittreksel van de notulen van -
v

- dat de statuten luiden:
NAAM.
Artikel 1. ---------
De vereniging is genaamd: Katholieke Bond van Ouderen - afdeling Groot---
Stein.
ZETEL.-
Artikel 2. ---------
De vereniging heeft haar zeteT in de gemeente Stein.-----
DOEL.
Artikel3. ---------

9119ï-:

Verder streeft de vereniging ernaar gelij ;;;----
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te seven en naar een optimaal ---------
,run"de in artikel 6 bedóelde leden' ----
et Evangelie en wil dan ook-op basis--

doelstellingen realiseren ------- :::]'-Y-'-11ï IÏ * Y-'-ï-1-1il-:------

MIDDELEN. -------
Artikel 4. --------'-De 

vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken ----------
door:
f . 

"h.t 
organiseren van aktiviteiten en dergelijke voor ouderen, bedoeld in-------

de reselsevine. die voor het
4. het hóuíen vaï en het deeln

dele een met artikel 3 overeenkome
5. het oreaniseren van sociaal-cul

ten beloeve van de leden;------
6. het geven van informatie en voorlic leden;--:--------
7 . het áeel uitmaken van de Katholiek imburg, hierna -

ook te noemen: "de Bond"
DUUR, VERENIGINGSJAAR. ---------
Artikel 5. ---------
1. De vereniging is aangegaaÍ voor onbepaalde tijd. -------
2. Het verenígiígsjaar íoíel als het boekjaar vallen samen met het

kalende4 aaÍ. ---------
LEDEN.
Artikel 6. ---------
l. Leden van de vereniging kunnen ziin personen, die de doelstelling, zoals ----

verwoord in artikel 3-, oiderschrijvén,-tenminste vijftig jaar oud zijn en lid---

;'; t. lfi ; il#ik;ïil i'; ï ; il;; -

:*:l'- P-l Íï-: Itï:1 l'-:'::l ::: 9::-

Artikel 7. ---------
1. Besunstigers ziin zij, die zich bereid hebben verklaard de verenigittg ---------

fináncieeT te steïnen met een door de algemene vergadering vast te stellen---
minimum-bij drage. -

2. Ereleden zijí zlji die zichbijzonder verdienstelijk hebben gemaakt jegens ---
de verenigitg.-----

3. Begunstifers-en eI ere rechte! en verplichtingen dan-
dielweké hun bij zijn toegekend en opgelegd.-------

TOELATING.------
Artikel 8. ---------
1.
2' beroeP ----

beslissen, -
de geldig-
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3. t over de benoeming van ereleden.
EI HAP.

-----:---:---:::--.----------::-:::-.::-.:------

1-'11-:---:----:---:--------:-:-:-:---:---:----:
een lid in strijd met de ---
iging handelt, of de

iedt door het bestuur. ----------

;; il ;;;; il; ;;; il - : - - - - : - - : : :
egelaten tijdstip volgend op de

dmaatschap door opzegging is voor-----

b 
", 

il i ; ;;; fi ; ;;;h1;;;á; Ë;;; u;
beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is--------
geworden of is meegedeeld. Het b

b.
een andere rechtsvorm of tot fus

6.
7.

::

BEGUNSTIGERS.
Artikel 10.--------
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ger
de su
blij

iedt door het bestuuï. ----------

Artikel 11. -------- ----:-:------------------------------------------
1. tal

de

_: __

sfe Van---b"-
t. ----------
ke_________

ï",i,f,YY*:------------------.-----------:---l---l-------------r::.--.-.---,,,,,,-i.:::---
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen, ----

De benoeming geschiedt uit de leden.-
2. Het bestuur dóe"t de leden ten minste twee weken voor de te houden-----------

algemene vergadering een voordracht toekomen voor iedere vacature in het -
bestuur.

3. kunnen tezamen een an en wel ---
cretaris, ten minste vier aanvang -
en voorzlen van de ber die -------

kandidaat.
4. Indien voor een vacature slechts één kandidaat is voorgedragen ofgesteld, --

is deze kandidaat automatisch benoemd. ---------
ZITTINGSTERMIJN BESTUURSLEDEN. -------
Artikel 13.--------
f . is bepaald op vier jaren. Onder een----

e tussen twee opeenvolgende
en. Jaarlijks treedt ten minste één-------

2. Een aftredend bestuurslid is terstond h;;il;;""tb;;;. -------:-:------:-:---------
3. Een bestuurslid, n een tussentijdse vacature benoemd, --

wordt door het b het rooster van aftreden.--
4. Een bestuurslid, ning in een tussentijdse vacature,

treedt af op het tijdstip waaïop zijn voorganger zou zijn afgetreden
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP - SCHORSING.
Artikel 1,4.--------
1''---

2 
;;;;d.";il;;;"rsd á;;;;;------

die tijd.
minste een gelijk aantal leden --

n bestuurslid worden ontslagen, na een
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4.

5.

desbetreffend besluit van het orgaan dat hem benoemd heeft, indien dit ------
bestuurslid niet meer voldoet aan de eisen, welke men redelijkerwijs voof ---

belegd, waarin tot ontslag van--
ht het aantal dan ter

vergaderingaanwezige of vertegenwoordigde leden,_mits met een-------------
meárderheíd van tweë/derde vaí de geldig-uitgebraóhte stemmen

6. Een bestuurslid wordt binnen een week schriftelijk en met opgave van -------
een voorstel tot---------
ursleden. De ------------

9::-T:-T*:1'-:l____
Gedurende deze termijn is het bestuurslid geschorst.

BESTUURSFUNKTIES . BESLUITV( RMING VAN HET BESTUUR. -..-
Artikel 15.--------
1. De voorzitter wordt als zodanig in functie door de algemene vergadering ----

--

2 3lË:fiï#"ï;-;ilil-
onderreke"d :::l-'-tï - - -1i, - - - - - :- - - - : : -
de totstandkoming en de inhoud van --

een bestuursbesluit is niet beslissend
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de -------------

bestuursvergaderingen van- en de besluitvorming door het bestuur worden --
gegeven.

BESTUURSTAAK. VERTEGENWOORDIGING 
\

Artikel 16.--------
1. Behoudens de beperki.ngen

besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursle

b
v
o

3. Het bestuur is b lijkheid bepaalde -----:-------
onderdelen van commissies, welke door het
bestuur worden4 

'il;--:l
:__:___::
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medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot -------

:___

5. ----
voor besluiten tot:
L onverminderd

en het verricht
bepalen in de j

IL a. het huren, verhuren en op an
gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen; -----------

b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een -----
bankkrediet wordt verleend;

c. het
van
aar

d. het
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale -

procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire-
maatregelen en van die rechtsmaatregelen, welke geen uitstel ---------
kunnen lijden;

-----

ó. -----

d:

KASCoMMrssrE.- --illlyg-9ó-!I-9-:i-------:-------
Artikel 17.--------

enstoestan
daaruit te n en -

vermelde j aarvergadering zijn - ---- ---- -
glng van een balans en een staat van ---
oording af over zljninhet afgelopen---

Na.verlooqva1 de termijnkan ieder lid deze rekening en verantwoording in
rechte van het besfuur vorderen.

3. De benoemt jaarhJks uit de leden een commissie van -ten die geen deel mogen uitmaken van het bestuur----
(ka
De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het---------
besfuur en brengt aan de algemene vergaáering verslag van Ëuur--
bevindingen uit. ------------:

A'---------

--------
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inlichtingen te verschaffen, en--
eninzage van de boeken en

5. De lastÍan de kascommissi
vergadering worden herroepen, doch
andére kasóommissie. -------

6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en3, tien jaren-
te bewaren

ALGEMENE VERGADERINGEN. -------
Artikel 18. --------
1. Aan de algemene vergadering

door de wet of de statuten aan

verantwoording bedoeld in artikel 17 --
oelde kascpmmissie; -------

1 9-:i "-:T1:-9: : :Tïl-Y I:ïTl -- - - -
es; ---------
leden,

de vergadering.
s:T*:_y: 1'ÏlI 1-:-l I : :i::- : :

emene vergadering bijeen te roepen, --
of zoveel minder als tezamen ----------

_:__

De vergadering moet dan gehouden ;;
van het verzoek.

gevolg wordt gegeven, ------
overgaan op de wrjze
eenroept, of bij advertentie--
gevestigd is, veelgelezen----

blad. ------
De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de ----
leiding van de vergadering

TOEGANG - STEMRECHT
en met het opstellen van de notulen

Artikel 19.--------
gl-:99-:r:ll"_l:-*l-:ll-9-'--::1-'_tgl-g:--

----

_:__

---:_______
lid 1 bedoelde personen beslist de

;;;il h;;r, A;;i; -------------:--

raten uitbrensen ::TTlll-q:f::lll-q1-:11-::l:9-:-:--



-8-

VOORZITTERSCHAP . NOTULEN. -------
Artikel 20.-------
1. De algemene vergaderingen worden - tenzij de situatie zich voordoet als -----

omschreven in artikel 18 lid 4, laatste zin - geleid door de voorzitter of zijn--
plaatsvervanger.
Ztjn zowel de voorzitter als zijn plaatsvervan treedt één van-
de andere - door het bestuur aante wiizen - b voorzitter oo. -
Wordt ook op deze wtjze niet in het v"oorzitte , dan voorzíèt--
de vergadering daarin zelf.-------

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ---
ander door de voorzitter daartoe aanr emaakt, ------

-Ï_ïï:...-----.-----------
ennls van de-

leden gebracht.-
BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 21.--------

proken oordeel van de voorzitter
, is beslissend. -------
en genomen besluit voorzover gestemd
legd voorstel. --------
preken van het in het eerste lid ----------
betwist, dan vindt een nieuwe -----------

id van de versaderine of. indien de -
k of schrifteliJk geschiedde, een -----

ngt.-------
en de rechtsgevolgen van de --------------

ne vergadering g 
anders bepalen' worden alle besluiten --

4 .fYs)'J#,1':Ëf Ïfïlï,,

tweetal van hen die herstemmtng zal
de persoon op wie de meeste stemme
komen.

este stemmen op zich----

------------------------------
6. verkiezing van___________

personen betreft, dan is het verworpen.
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7. g, tenz11 de voorzitter een
één van de stemgerechtigden zulks---

getekende, gesloten briefi es.
ijk, tenzij een stemgerechtigde

;;"-k ;i;tj; d;;ilil;;----:::-- --:

geen oproeping plaatsgehad
geschied of is enig ander vo
vergaderingen of een daarm

8.

9.

genomen..
BIJEENROE PING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 22.--------

door het bestuur.

--::1__'_i1_1:Ï_*y:_1_e_:11_::_
dagen.-----

r_Ïï1-------..-.--
Artikel 23.--------
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: -------

a. contributies; ----------
b. bijdragen door de leden aan activiteiten;
c. subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten; -----------
d. andere baten,

2. Het beheer vaq de gqld44tdglen berust bij de penningmeester.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT. ---.--------
Artikel24.
De geling van de organisatie en inrichting van --
de lement vaststellen
De iet in strijd zijnmet de statuten noch met de-
wet. ------
STATUTENWIJZIGING.--
Artikel 25.--------
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3"

---:

binnen vier weken, doch niet eerder ----
houden, waarin---
orde is geweest, -
eden, kan----------
twee/derde van --

de geldig uitgebrachte stemmen. ----------
4. g dan na notariële-

oN T:i:a: t-t:t-t---t-
Artikel 26.--------
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene------

vergadering. ----------
Het bepaalde in de leden 1,2 en 3 van het voorgaande artikel is van
OV

2. Te g anders besluit, geschiedt de vereffening-----
do

It aan degenen die ten tijde van het ------

el. ---------
ter ook een andere bestemming aan het

het tijdstip waarop.geen aan haar, dan-
,en meer aanweztg ztJn. ------

De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers wiar de vereniging is -
ingeschreven. --------

SLOTBEPALING.
Artikel 27.--------

:--
ï_

documenten vastgesteld. -------
Deze akte is in minuut verleden te Stein op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.

:Ï ::::_T_l'::1! *_1 :3: 9_:5i:'_.::
opgegeven en -------------
e hebben

akte geen prijs te stelren ---- - 1 :l--:l l:]P-11ï: l:::1-':i9l1l-9-'-----
Vervolgens-is de_ze akte, na beperkte voorlezing, door de comparanten------------
ondertekend en daarna door mij, notaris.-----------


