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VERENIGING

Heden, zestien mei tweeduizend drie, verscheen voor mij, Meester Arend Hendrik ----Geerling, notaris te Gouda: ----------------------------------------------------------------------de heer Robert Frank Stijnis, paspoortnummer: M l 7847821 (afgegeven te Gouda op -éénentwintig juni tweeduizend één), wonende te Gouda, Vlietenburg 32, 2804 WT, --geboren te Rotterdam op éénentwintig oktober negentienhonderd drieënveertig; -------ten deze handelende als bestuurslid van na te melden vereniging en als ------------------volmachthebber, blijkens een onderhandse akte van volmacht welke aan deze akte is -gehecht, van de overige bestuursleden van na te melden vereniging te weten: ----------1. de heer Cornelis Jasper Boogert, paspoortnummer : ND0926377 (afgegeven te
Gouda op vijf september tweeduizend twee), wonende te Gouda, Tobias -----Asserstraat 8, 2806 HH, geboren te Rotterdam op vier augustus ----------------negentienhonderd negenentwintig; ------------------ ---------------------------------2. mevrouw Maria Johanna Theodora van Loon, rijbewijsnummer: 3040088826
(afgegeven te Gouda op tweeëntwintig februari negentienhonderd -------------zesennegentig), wonende te Gouda, Blekerssingel 15, 2806 AA, geboren te --Gouda op twee augustus negentienhonderd éénenzestig; -------------------------3. de heer Henderinus Marinus Vente, paspoortnummer: NC1847359 (afgegeven
te Gouda op dertien mei tweeduizend twee), wonende te Gouda, Vlietenburg 38, 2804 WT, geboren te Hillegersberg op vijftien september -------------------negentienhonderd zevenendertig; ----------------------------------------------------4. mevrouw Hendrina Adriana de Wit, paspoortnummer: NC2258022 -----------(afgegeven te Gouda op zeventien mei tweeduizend twee), wonende te Gouda,
Zoutmanstraat 64, 2806 XD, geboren te Gouda op vierentwintig oktober -----negentienhonderd vierendertig; ----------------------------------------------- --------5. de heer Nikolaas Dirk Bastiaan Habermehl, paspoortnummer: NB7687907 --(afgegeven te Gouda op éénentwintig maart tweeduizend twee), wonende te -Gouda, Vuurdoornlaan 21, 2803 BA, geboren te Alphen aan den Rijn op drie
juli negentienhonderd zesenveertig; -------------------------------------------------6. de heer Jan Hendrik Kompagnie, paspoortnummer: NB6725660 (afgegeven te
Gouda op zeven maart tweeduizend twee), wonende te Gouda, Kievitstraat 20,
2802 EH, geboren te Den Ham op zestien november negentienhonderd -------zevenenveertig; -------------------------------------------------------------------------7. de heer Johannes Gerardus Potharst, rijbewijsnummer: 3125630351 ----------(afgegeven te Gouda op acht september negentienhonderd zevenennegentig),
wonende te Gouda, Jaap Edenlaan 6, 2807 BR, geboren te Gouda op ---------éénendertig juli negentienhonderd vierenveertig; ----------------------------------8. de heer Johannes Laurentius Cornelis Norberta Maria Suijs, rijbewijsnummer:
3150876835 (afgegeven te Gouda op vijf oktober negentienhonderd ----------achtennegentig), wonende te Gouda, Tjotterwerf 23, 2804 LL, geboren te ----Vlijmen op éénentwintig september negentienhonderd drieënveertig; ---------9. de heer Adrianus van den Brink, paspoortnummer: NC3351612 (afgegeven te
Gouda op dertig mei tweeduizend twee), wonende te Gouda, --------------------
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Van Swietenstraat 7, 2801 AH, geboren te Velsen op achttien juli -------------negentienhonderd drieënvijftig; ------------------------------------------------------10. de heer Piet Wieringa, paspoortnummer: NB1351617 (afgegeven te Gouda op
acht november tweeduizend één), wonende te Gouda, Sleedoornsingel 20, ---2803 BZ, geboren te Apeldoorn op zes augustus negentienhonderd ------------vierendertig; ------------------------------------------------------------------------------en alszodanig rechtsgeldig vertegenwoordigende-, de statutair te Gouda gevestigde --vereniging: Oudheidkundige Kring "Die Goude" (adres: Tobias Asserstraat 8, 2806
HH, Gouda en handelsregisternummer: 40464606); -----------------------------------------Oudheidkundige Kring "Die Goude" hierna te noemen: de vereniging. ------------De comparant, handelend als gemeld, verklaarde: -------------------------------------------- dat de vereniging werd opgericht op zeven oktober negentienhonderd tweeëndertig; - dat de statuten van de vereniging daarna (voor het laatst) werden gewijzigd bij -------notariële akte op negentien augustus negentienhonderd éénennegentig verleden voor -F.A. Moere1, destijds notaris te Gouda; --------------------------------------------------------- dat de statuten van de vereniging daarna niet meer zijn gewijzigd; ----------------------- dat de algemene vergadering van de vereniging voornoemd op achtentwintig april --tweeduizend drie, ovei:eenkomstig artikel 12 van haar huidige statuten, heeft besloten de statuten van de vereniging gedeeltelijk te wijzigen en de gewijzigde artikelen van de
statuten te doen opnemen in een notariële akte, waarvan blijkt uit de notulen welke aan
deze akte zijn gehecht; ----------------------------------------------------------------------------- dat de artikelen 1 en 10 van de statuten van de vereniging i'ngevolge gemeld besluit -thans luiden als volgt: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NAAM --------------------------------------Artikel 1. --------------------------------------------------------------------------------------------De vereniging draagt de naam Historische Vereniging "Die Goude". ----------------------------------- BESTUURJDAGELIJKS BESTUUR ---------------------------------------Artikel 10 -------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste zeven natuurlijke --------personen, die uit hun midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een
vice-secretaris, een penningmeester en ten minste twee gewone bestuursleden ----aanwijzen. -------------------------------------------------------------------------------------2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de ----leden van de vereniging. --------------------------------------------------------------------De algemene ledenvergadering stelt het aantal bstuursleden vast. ------------------3. De verdeling van de funkties en de periodieke aftreding worden in het -------------huishoudelijk reglement vastgesteld. ------------------------------------------------------4. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene -ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing en/of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de ---uitgebrachte stemmen. -----------------------------------------------------------------------
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5.

Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald,
blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk
een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de ----------vacature( s) aan de orde komt. --------------------------------------------------------------6. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. --------------------------------------------7. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk -------handelende bestuursleden. ------------------------------------------------------------------8. Het bestuur kan een dagelijks bestuur instellen, bestaande uit de voorzitter, de ---secretaris, de penningmeester, de vice-voorzitter en de vice-secretaris. -------------9. Het bestuur stelt de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast en kan het dagelijks bestuur te dier zake instrukties geven. ------------------------------------De comparant is mij, notaris, bekend. ----------------------------------------------------------\\1i\i\RVJ\N
i\l<.'f:E: -------------------------------------------------------------------------------in minuut is verleden te Gouda op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. ------De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. De --comparant heeft verklaard tijdig vóór het verlijden, van de inhoud van deze akte te ---hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing --van de akte geen prijs te stellen. ----------------------------------------------------------------Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna eerst door de ----comparant en vervolgens door mij, notaris, ondertekend. -----------------------------------(Volgt ondertekening)
UI'f GE:GE:VE:N VOOR Af SCHRIF'f

Volledige doorlopende tekst van de
statuten van de vereniging:
"Historische Vereniginot, "Die Goude" '
statutair gevestigd te Gouda.
Opgericht bij akte op 7 oktober 1932.
Laatst gewijzigd bij akte op 19 augustus 1991
verleden voor F.A. Moerel, destijds notaris te Gouda.

------------- -------------------------------------------1'1AAJ\! I --------------------------------------Artikel 1. ------------------ -------------------------------------------------------------- ------------De vereniging draagt de naam Historische Vereniging "Die Goude". --------------··----

OUDHEIDKUNDIGE KRING "DIE GOUDE" . ----------------- -----------------------------

ZETEL EN DOEL ----------------------

Ar ti kel 2: ----------------------------------------------De ve reniging heeft a r zetel te Gouda. ----------------Zij is opge ri cht op zeven ok tobe r negentienhond e rd twee en
der tig. De v e reniging is aangegaan voor onbepaald e ti jd. -

-------------------- ------ JAAR -------------------------Artik el 3: ------------------------------------- ---------Het ve reni gingsjaar valt samen met het kalende r jaa r . ------------------------ DOEL EN MIDDELEN

--------------------

Ar tik el 4: ----------------------------------------------1. De ve reniging heeft ten doel: ----------------- -------a. de kenni s van de geschi ed eni s, volk skunde , taalkund e
en oudheden v an Gouda en omgeving te bevorde ren en te ve rspreiden; -----------------------------------b. de in Gouda en omst reken aanwez ige hi stori sche ----natuur- en cul tuurmonumenten zoveel mog el i jk te ---behouden en te doen he rstellen.
2. Om he t doe l te ber eik en , zullen de navolgend e mi dd e len
wor den aangewend: ---------------------------- -------a. het ui tgeven van geschi edboek en, annalen, ve r slagen
en/of eigen pe riod i ek . He t plaatsen van artik elen -ove r hi storische onde rwe rpen in plaatseli jke bl aden

en geschi edkund ige ti jd schr i ften, etce te ra ; -------b. he t houden van lezingen en voo rd rachten ove r ------ge schied- en oudhe idkund ig e onde rwe rpen in d e -----ruimste zin van he t woord ; ------------------------c. he t inr ichten en bev orde ren van tentoonstell ingen in
ve rband met he t doel d er ve reni ging en desgewenst in
samenwe rk ing me t ande re instelling en, bi jvoo rbe e ld stichtingen en muse a ; -----------------------------d. het onde rhouden van contacten me t ande re ----------gel i jkge r ichte instelli ngen , bi jvoorbeeld ---------stichting en en muse a, in bi nnen- en bui tenland met he t doel te komen tot ui twi sseling van kenni s, ----boek en, geschr i ften, etcete ra , be t rek k ing hebbe nde op hi stor ie en oudheden; --------------------------e. he t aanwenden van alle gepaste tussenk omst om d e --be staande histor ische monumenten {n Gbuda en ------omgeving voor v e rnie tiging en ve rval te bewar en ; --f. het houd en van excur sies in en bui ten Gouda, alsmed e
he t ontvangen van oudhei dkundi ge v e renigingen d ie -Gouda bezoek en; -----------------------------------9 · he t beleggen van ve rgade r ingen en voe ren van ove rleg
met be tr ok kenen en/of leden of ande re geli jkge r i chte
pe r sonen of organi saties, gemeentebestuur of ------commi ssies van de gemeente ; -----------------------h. he t volgen van de ove rheid me t be trekk ing tot de --ontwikk el ing van de bebouwing casu quo vervang ing -van woningen en/of bed r i jfspand en; ----------------i . he t vormen van commi ssies uit leden voor nad er aan te wi jzen we rk zaamheden met be trek k ing tot al he t -voor gaande; ------------- --------------------------

3.

j. het zich la ten advi seren door desk und igen; --------k . alle ande re wetti ge middel en, d i e tot het be re iken van het doel van de ve reniging bevord e r li jk zijn. -------------------------

VERMOGEN ------------------------

Ar tikel 5: ------------------- ------------------------- -He t ve rmogen van de v e reniging zal wor den gevormd door: -1. de bi jd ragen van de leden en donateur s; -------------- 2. alle ande re mogeli jke inkomsten. --------------------- -

----------------------- -- LEDEN -------------------------Ar tikel 6: ----------------------------------------------De leden worden onde r scheiden in gewone leden, ----------bed ri jfsleden, jeugdl eden, e releden en v an cont r ibuti e --v r ijgestel d e leden; -------------------------------------1. Als gewone leden van de v e reniging kunnen door het ---bestuur wo rden aangenomen all e pe rso0en, d ie zich ----daartoe bi j h t bestuur of een de r bestuur sleden -----aanmeld en.
Zij moeten de leeftijd van achtti en jaar be re ik t -----hebben.

------------ -----------------------------------

Ieder lid ontvangt bi j zijn toe treding een exemplaar -van de statuten en het hui shoudel i jk reglement, aan --welke bepalingen hi j of zij zich door deze toetr eding onde:we rpt. ------------------------------------------2. Bed r i jfsleden zijn die zaken en/of bed r i jven d ie zich als lid van de ve reniging hebben opgegeven . De -------kontri buti e voor deze leden i s het dubbel e van d ie va
de gewone leden. ------------------------------------ -3. Indien bi j aanmeld ing bl jkt dat de leefti jd van -----achtti en jaar nog niet is be r eik t , dan word t men -----jeugdl id en be taal t men de he lft van de contr ibuti e v a

-·

de gewone leden. ----------------------------------- --Het jeugdl idmaatsc hap eind i gt op een en de r ti g decembe r
van het jaa r waa r in de leefti jd van achtti en jaa r wordt
be reik t. ------------------------------------------- --4 . Er eleden zi jn zi j, d ie doo r een algemene -------------ledenve rgad e r ing op voo rstel v an het bestuur al s -----zodani g zijn benoemd ui t hoofd e v an bel angr i jk e ------di enste n, d ie zij aan de v e renig ing hebben beweze n o f
waa rdoo r zij het doe l van de ve reniging op bi jzond e re wi jze bevorde rd hebben. ---------------------------- --5 . Van contr ibuti e v r i jgestelde leden zijn zij d ie zich op
eni ge r lei wijze hebben ingeze t v oor d e v e reni ging , o f een gel ijk ge ri chte ve reni ging op basi s v an wed e rke r ig lidmaatschap. Het beslui t hi e rtoe wordt door het -----bestuur genomen. ----------------------------------- --6. He t lidmaatschap eindi gt: ---------- --------------- ---a . door de dood van het lid . ----------------------- --Is een rechtspe r soon lid van de ve reni ging , dan ---eindigt haa r lidmaatscha p wannee r zij ophoud t te --bestaan , ------------------------------------- ------b. door opzegging door het lid; ---------------------- c. door opzeggi ng doo r de ve reni ging ; ------------ -- ---d. door royement - -------------------------------- ----7. Opzeg g ing van he t lidmaatscha p doo r het lid kan sle chts
geschi eden tegen he t einde van een ver eni gingsjaa r , --mi ts schr i fteli jk en me t in achtnemi ng van een -------opzeggingste rmi jn van ten mi nste een kalende rmaan d bi j
een door het bestuur aangewezen ledenadmini strateur .
/

Indien een opzegging ni et ti jdig heeft pla ats gehad ,
loopt he t lidmaatschap door tot het e ind e van he t ee r st

..ë) ..

volgende ve renigingsjaar. ----------------------------8. Opzegg ing van he t lidmaatschap door het bestuur ------geschi ed t eveneens op de wi jze en te rmi jn al s be paald in he t vor ige lid . Opzeggi ng doo r het bestuur kan ook plaatsvi nden wannee r het lid ophoud t te voldoen aan d e
ver e i sten voor het lidmaatschap geste ld in a rtik el 7 -sub 2. Indien het lid ondank s betal ingshe rinner ing ni et
of ni e t ti jdig zijn jaarli jk se cont r ibuti e of eni g
ande r door hem aan de ve renig ing ve r schuldigd bed rag -voldoet, kan r edel i jke rwi js niet van de ve reni ging ---worden geve rgd he t lidmaatschap te laten v oo rtdu r en. -9. Royement ui t het lidmaatschap kan al leen wo rden -------

ui tgesprok en wannee r een lid in st ri jd met de statuten ,
reglementen of be slui ten van de ve renig ing hand elt , of
wannee r een lid de ve renig ing op onredel i jke wi jze ---benadeelt. ------------------------- · -----------------Het royement kan slechts plaatsv inden , ind ien op een
algemene ve rgader ing, waa rop de betrokken pe r soon in de
gelegenheid gesteld i s zich te ve rded igen , bi j -------schri fteli jke stemming ten mi nste d r ie/v ie rde van d e -aanwezi ge leden zich voor het royement ve rklaa r t.
----------------------

GELDM IDDELEN ----------------------

Ar tikel 7 : ------------------------------ ---------------1. De geldmi dd elen v an de v e reni g ing bestaan ui t d e -----jaarli jk se contributi es van de led en. ----------------2. Ieder lid is een jaarli jk se contr ibuti e ve rschuld igd -aan de v e reni ging, waarvan het bed rag word t vastgesteld
door de algemene ve rgade ing. ------------------------De algemene ve rgade r ing kan voor onde r scheiden -------catego r i e ë n v an leden afzond e rli jk contr ibuti ebed ragen
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2. Jaar l i jks benoemt de algemene ve rgade r ing een commi ssie
tot onde rzoek v an de in he t vor ig lid bedoeld e stukk en,
bestaand e ui t twee geone leden van de ve reni ging di e -

1

1

geen deel mogen ui tmak en van het bestuur. ------------3. De commissi e onde r zoekt deze stukken en br eng t aan de algemene ve rgade r ing ve r slag ui t van haa r bevindi ngen.
4 . He t bestuur i s ve rplicht aan de commi ssie alle door --haar gewenste inlichtingen te ve rschaffen, haar ------desgewenst de kas en de waar den van de ve reni ging te -tonen en inzage te gev en in de boeken en besc hei d en van
de ve reniging te geven. ------------------------------5 . De leden hebben het recht de algemene ve r gade r ingen b i j
te wonen, aan de be raadslagi ngen en stemmi ngen d ee l te
nemen en de bi jeenk omsten bi j te wonen. --------------6. Voorts is het bestuur op schr i ftelijk ve rzoek van ten mi nste een/ti e nd e gedeel te de r stem g rechti gd en
verpl i cht tot he t bi jeenroepen van een algemene ------ve rgad ering op een te rmi jn van niet lange r dan v ier --wek en.
Indien aan dat ve rzoek bi nnen ve e rti en dagen geen ----gevolg word t gegeven, kunnen de ve rzoek e rs zelf tot di e
bi jeenroeping ove rgaan door oproeping of bi j ---------adve r tenti e in ten minste een te r plaatse waa r de ----ve reni ging gevesti gd is v eel gelezen dagblad. --------7. . Doo r het be stuur wor den voorts algemene v e rgade r ingen
- ui tgeschr even zo d ikwijls dit n_9 di g word t ge acht of
--- wannee r ten mi nste v i jf en twinti g leden daa rtoe ,
onde r opgaaf van redenen, ui tnod igen. ---------------------- In he t laatste geval moet binnen zes wek en
een algeme ne ve rgade ring worden bi jeenge roepen en voo
r de ----------

vaststelle n, dan wel een of mee r catego r ie n ---------v rijstell en van de pl icht tot contributi e-betaling, een
en ande r wel met inachtnemi ng van het in a rtik el 6 ---bepaalde. --------------------------------------------------------------- ALG EMENE VERGADERING ------------------

Ar tikel 8: ----------------------------------------------1. De algemene ve rgad e r ing wo rdt bi jeenge roepen doo r he t bestuur. De oproepi ng geschi edt schri ftel ijk aan de --ad ressen van de leden. -------------------------------De te rmijn van oproeping bedr aagt ten mi nste vee rtien da g en . ------------------------------------------------

2. Bi j de oproeping wo rden de te behand e len onde rwerpe n -ve rmeld. -----------------------------------------

----

Ar tikel 9: ------------ ---------------------------------1. Jaarli jks word t ten minste een algemene ve rgade ring --gehouden, ui te rli jk in juni. -------------------------In d eze algemene v e rgade ring br engt h et bestuur zijn -jaarversla g ui t en doet he t ond e r ove rlegg ing van een balans en een staat van ba ten en lasten en ove r igens -van de nod ige beschei den r ek ening en ve rantwoord ing van
zijn in het afgelopen ve renigingsjaa r gev oerd bestuur.
In deze algemene v e rgade ring dienen in iede r geval de volgende punten te worden behande ld: -----------------a. Ve r slag van d e kascommi ssie ; ----------------------b . Goedk eur ing van he t financi eel jaa rve rslag ; -------c. Goedkeur ing v an de begr oting voor het komend e -----ve renig ingsjaa r ; ----------------------------------d. Benoemi ng van de in he t volgende lid bedoelde -----kascommi ssi e ; --------------- -----------------------e. Ve rvull ing van de vacatur es in het bestuur. --------

uitsch r ijving daa rvan door he t bestuur van de ontvangen
ui tnod iging meded eling aan de led en worde n gedaan. ---Bli jft het bestuur in gebr ek e aan zodani g ve rzoek ----gevolg te geven, dan hebben bedoe de leden he t recht -zelf d aar toe ove r te gaan . -------------------------------------------- BESTUURJDAGELIJKS BESTUUR ----------------------------- -----------
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Artikel 10 ---------------------------- -------------------------"·--------------------------------------1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste zeven natuurlijke --------personen, die uit hun midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een
vice-secretaris, een penningmeester en ten minste twee gewone bestuursleden ----aanwijzen. ----------------------- -------------------------------------------------------------- 2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de -----
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3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

leden van de vereniging. --------------------------------- -----------------------------------De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast. ------------------De verdeling van de funkties en de periodieke aftreding worden in het -------------huishoudelijk reglement vastgesteld. ------------------------------------------------------Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene -ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing en/of ontslag met een meerderh eid an twee/derde van de ---uitgebrachte stemmen. ------------------------------ ---------------------------------------Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald ,
blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk
een algemene ledenvergade ring te beleggen, waarin de voorziening in de ----------vacature( s) aan de orde komt. ------------------------------------------------ --------------Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. ------------------------------------- -------De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk -----··-handelende bestuursleden . ---------------------------------- --------------------------------Het bestuur kan een dagelijks bestuur instellen, bestaande uit de voorzitter , de ---secretaris, de penningmeester, de vice-voorzitter en de vice-secretaris. -------------Het bestuur stelt de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast en kan het dagelijks bestuur te dier zake instrukties geven. ------------------·
-···-··--·------------

----------------- TAI\EN EN BEVOEGDHJ;DE N ---· ------ - -----·- ----

,rtikel 11: -------------------------------------------;
l. Het bestuur i s bel ast met, het bestu ren v an de
ve reni ging en heeft, behoudens he tgeen eld e r s bi j of -krachtens deze statuten i s opged ragen aan he t dagel i jk s
bestuur en aan ande re organen van de v e renig ing , alle daa rui t voo rtvloe iende en daarme e samenhang ende ------bevoegdhed en, d2a ronde r met name ook beg repen de ------

a

iv

'

l
1

1

i

ui tvoe ring van de beslui ten van de algemene ve rgad e r ing
en he t zorgd ragen voor de naleving van de statuten en reglementen van de ve renig ing. -----------------------2. Het bestuur i s behoud ens he t bepaald e in he t volgende lid , mede bevoegd tot he t sluiten van ove r eenkomsten -tot he t ve rk ri jgen, ve rv reemden of bezwa ren van -------

1

regi stergoed e ren en tot het sluiten v an ove r eenk omsten ,
waa rbi j de ve reniging zich als bo rg of hoofd eli jke ---medesc huldenaa r verbi nd t, zich voor een de rde sterk

1

1
1
1
1

maak t of zich tot zeke r stell ing voor een schuld van een
de rde ve rbindt. ---------------------------------------3. He t bestuur behoeft de voor afgaand e goedk eur ing van de
algemene ve rgaderi ng voor het aangaan van al le ond e r --

i

!

1i
1

lid 2 van dit arti kel genoemde ove reenkomste n. -------4. Alle d oor het bestuur ingesteld e commi ssies en -------aangesteld e advi seurs zullen we rkzaam zijn onde r d i ens
ve rantwoordeli jkhei d. --------------------------------------------------- STATUTENWIJZIGING -------------------Ar tikel 12: ---------------------------------------------1. In de statuten van de vereni ging kan geen ve rander ing wor den gebrach t dan door een beslui t van een algemene -

1

l

ve rgad e r ing , waa rtoe is opge roepen met de medede ling
dat aldaa r wi jzig ingen van de statuten zullen word en

1

'
1

1

1
1

1

1

l

voor gesteld. -----------------------------------------2. Zij, d ie de oproeping tot de algemene ve r gad e ring te r behand eling van een voo r stel tot statutenwi jziging ---hebben gedaan, moeten ten mi nst vi jf dagen voor de --ve rgade ring een afsch r ift van dat voor stel , waar in de voo rged ragen wi jziging whordel i jk is opgenomen, op een
daa r toe geschik te plaats voor de leden te r inzage -----

\0.

leggen tot na afloop van de dag waarop de v e rgade r ing wordt gehouden.

---------------------------------------

Bovendi en word t een afschr ift als hie rvoor bedoeld , aan
alle leden op ve rzoek toegezonden. -------------------3. Een beslui t tot statute nwi jziging behoeft instemmi ng -van ten mi nste twee/d e rden van de ui tgebrachte stemmen.
4 . Een statutenwi jziging t reedt niet in we rk ing dan nadat

hi e rvan een nota riële ak te is opgemaak t. ------------------------------------

ONTBINDING -----------------------

Ar tikel 13: ---------------------------------------------1 . Het bepaalde in artik el 12 i s eveneens van toepassing op een voo r stel tot ontbi nd ing van de ve reni g ing , -----

echter me t dien ve rstande dat een beslui t tot --------ontbind ing instemming v an ten minste twee/de rden van de
ui tgebr achte stemmi ng behoeft , in een v e rgade r ing ----waar in ten mi nste twee/de rden van de ' leden tegenwoor d i g
l S.

---------------------------------------------------

Is niet twee/d e rden van de leden tegenwoord ig , dan ---wordt binnen v ie r wek en daarna een tweede ve rgade r ing -

bi jeengeroepen en gehoud en, waa rin over he t voorstel -zoals dat in d e vo r ige ve rgade r ing aan de orde i s ----geweest, ongeacht het aantal tegenwoor dige leden , kan worden besloten, mi ts een mee rde rheid van ten mi nste -twee/de rden van de ui tgebrachte stemmen. -------------2. Het bestuur bepaal t welk e bestemmi ng , na betal ing v an alle schulden, aan de ove rgebleven bezi ttingen van de ve reni ging zal worden gegeven, me t dien ve rstande , dat
he t saldo moet word en bestemd voor een doel he twelk he t
)
doel van de ve renig ing zoveel mog eli jk nabi j komt. -------------------------

REGLEMENTEN

\ 1.

Ar tik el 14: --------------------------------------------- 1. De algemene v e r gad er ing stelt een hui shoudeli jk ------reglement vast , waa r in de ond e rwe rpen, d ie k rachtens -deze statuten daa r in r egel ing di enen te vi nden. ------2. Het hui shoudel i jk reglement mag ni et in str i jd zijn me t
de wet , ook waar d ie geen dwingend recht beva t, noch -met de statuten. ---------------------------------- ----3. Op de beslui ten tot va ststelling en tot wijziging van het hui shoudel ijk reglement is he t bepaalde in ar ti kel
12 (1 tot en me t 3 ) van ove reenk omstige toepassi ng. ---

Naar beste weten is het
bovenstaande een volledig
doorlopende tekst van de statuten
van de vereniging: "Historische
Vereniging "Die Goude", statutair
gevestigd te Gouda, zoals deze
tekst luidt na de statutenwijzigin g
van zestien mei tweeduizend drie.

Gouda, 16
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