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STATUTEN HISTOARYSKE FERIENING DE PEIN

Vandaag, negentien april tweeduizend dertien, verschenen voor mij, mr Nynke Titia -----Bron, notaris gevestigd in de gemeente Smallingerland: ------------------------------------------1. Geesje Wietske Bergsma, geboren in de gemeente Ooststellingwerf op drie maart
negentienhonderd zes en veertig, (paspoort nummer NYPO1KD15, afgegeven door
de gemeente Smallingerland op veertien februari tweeduizend twaalf), wonende
Hegewei 20 te 9218 VB Opeinde, gehuwd;-----------------------------------------------------2. Laurens Reitsma, geboren in de gemeente Smallingerland op tien augustus -------negentienhonderd vijftig, (paspoort nummer: NP3D37P27, afgegeven door de ------gemeente Smallingerland op zestien mei tweeduizend elf), wonende Kommisjewei 141 te 9218 PE Opeinde, gehuwd; ---------------------------------------------------------------3. Petrus Terpstra, geboren in de gemeente Idaarderadeel op negen en twintig april negentienhonderd negen en veertig, (paspoort nummer: NSK75F3F0, afgegeven
door de gemeente Smallingerland op zes augustus tweeduizend twaalf), wonende -Mevrouw De Rooweg 103 te 9203 DS Drachten, ongehuwd en niet gehuwd geweest
en niet geregistreerd (geweest) in de zin van het geregistreerd partnerschap; --------4. Jan Bijlsma, geboren in de gemeente Dantumadeel op dertien juli ---------------------negentienhonderd twee en veertig, (paspoort nummer: NM794JK37, afgegeven door
de gemeente Sallingerland op tien mei tweeduizend elf), wonende Hegedykje 12 te
9218 RG Opeinde, gehuwd; ------------------------------------------------------------------------5. Wessel van Vliet, geboren in de gemeente Smallingerland op vijftien september
negentienhonderd twee en negentig, (Nederlandse identiteitskaart nummer: ---------1K937CD42, afgegeven door de gemeente Smallingerland op dertig november ------tweeduizend elf), wonende Marsstraat 117 te 9742 EN Groningen, ongehuwd en
niet gehuwd geweest en niet geregistreerd (geweest) in de zin van het geregistreerd
partnerschap.-------------------------------------------------------------------------------------------De comparanten verklaarden: ---------------------------------------------------------------------------een vereniging op te richten, waarvoor de navolgende statuten gelden. ----------------------Artikel1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------NAAM, DUUR, ZETEL EN WERKGEBIED. ----------------------------------------------------------De vereniging draagt de naam: histoaryske feriening De Pein. -------------------------------De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. Zij is gevestigd te Opeinde, gemeente -Smallingerland en heeft als werkgebied, het dorpsgebied van Opeinde en zonodig ------gebieddaarbuiten. ------------------------------------------------------------------------------------------Artikel2--------------------------------------------------------------------------------------------------------DOEL----------------------------------------------------------------------------------------------------------De vereniging heeft tot doel om: ------------------------------------------------------------------------a. de belangstelling voor, het onderzoek naar en de kennis van de historie te -------bevorderen----------------------------------------------------------------------------------------b. het bijeen brengen en archiveren van documenten en/of geschriften, --------------beeldmateriaal, archeologische vondsten en in historisch perspectief tot het -----werkgebied staande voorwerpen ---------------------------------------------------------------
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c. te waken over het materiële en immateriële culturele erfgoed -------------------------d. een ontmoetingspunt te zijn voor iedereen die zich tot dit doel aangetrokken -----voelt.--------------------------------------------------------------------------------------------------alles wat bevorderlijk kan zijn, zulks in de ruimste zin van het woord. --------------------Artikel3--------------------------------------------------------------------------------------------------------MIDDELEN---------------------------------------------------------------------------------------------------De vereniging tracht dit doel te bereiken door onder meer:---------------------------------------a. het organiseren van cursussen, lezingen, tentoonstellingen, excursies, ----------------bijeenkomsten en vergaderingen------------------------------------------------------------------b. het opzetten en bijhouden van een eigen website en het deelnemen aan nieuwe
media-----------------------------------------------------------------------------------------------------c. het bevorderen van het doen van onderzoeken -----------------------------------------------d. het (laten) uitbrengen van periodieke en/of incidentele publicaties -----------------------e. het instellen en begeleiden van werk- en studiegroepen, die zich met een bepaalde
taak of een bepaald onderwerp bezig houden -------------------------------------------------f. het verzamelen, opzetten, bijhouden en toegankelijk maken van analoge en digitale
archieven------------------------------------------------------------------------------------------------g. het verwerven en beheren van onroerend goed -----------------------------------------------h. het gevraagd of ongevraagd uitbrengen van advies aan particulieren, organisaties -enoverheden-------------------------------------------------------------------------------------------i. het samenwerken met plaatselijke, regionale en landelijke instanties en organisaties
j. het in rechte optreden, het voeren van procedures en het gebruik van alle wettige
middelen die voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn ------------------k. en voorts door het aanwenden van alle andere wettige middelen die nuttig kunnen -zijn voor het verwezenlijken van de gestelde doelen -----------------------------------------Artikel4--------------------------------------------------------------------------------------------------------DEFRIESE TAAL-------------------------------------------------------------------------------------------Omdat de Friese taal behoort tot het culturele erfgoed, ook van De Pein, streeft de ------histoaryske feriening De Pein naar tweetaligheid. --------------------------------------------------DEFRYSKETAAL -----------------------------------------------------------------------------------------Om't de Fryske taal heart ta it kulturele erfguod, ek fan De Pein, stribbet de histoaryske feriening De Pein nei twataligens.-----------------------------------------------------------------------Artikel5--------------------------------------------------------------------------------------------------------GELDMIDDELEN-------------------------------------------------------------------------------------------De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: ----------------------------------------------------a. contributies van de leden------------------------------------------------------------------------b. donaties van de begunstigers ------------------------------------------------------------------c. opbrengsten van acties en evenementen ---------------------------------------------------ci. sponsorgelden -------------------------------------------------------------------------------------e. subsidies --------------------------------------------------------------------------------------------f. erfenissen, legaten en schenkingen ----------------------------------------------------------g. inkomsten uit het eigen vermogen ------------------------------------------------------------h. andere baten. --------------------------------------------------------------------------------------Artikel6. -----------------------------------------------------------------------------------------------------VERENIGINGSJAAR --------------------------------------------------------------------------------------Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar .--------------------------------------------------Artikel7. -------------------------------------------------------------------------------------------------------LEDEN---------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Lid van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die het doel en de statuten -van de vereniging onderschrijven. Aanmelding gebeurt schriftelijk. Het bestuur -------
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beslist over toelating als lid van de vereniging. In geval van niet-toelating door het -bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. Het bestuur ---houdt een register van leden bij.-------------------------------------------------------------------2. De algemene vergadering kan een lid, op grond van zijn bijzondere verdiensten voor
de vereniging, tot erelid benoemen. Een erelid heeft dezelfde rechten en plichten als
eengewoon lid. ----------------------------------------------------------------------------------------3. Het lidmaatschap eindigt door:---------------------------------------------------------------------a. overlijden van het lid ----------------------------------------------------------------------------b. opzegging door het lid, schriftelijk en tegen het einde van het verenigingsjaar --met inachtneming van een opzegtermijn van een maand -----------------------------opzegging
namens de vereniging, door het bestuur in een schriftelijk bericht aan
c.
het lid met vermelding van de reden(en) van opzegging-------------------------------d. ontzetting krachtens besluit van de algemene vergadering. --------------------------Artikel8 --------------------------------------------------------------------------------------------------------DONATEURS------------------------------------------------------------------------------------------------De vereniging kent begunstigers / donateurs, zijnde natuurlijke personen of ---------------rechtspersonen, die de vereniging op de één of andere wijze materieel en/of financieel -steunen. Het bestuur beslist omtrent toelating als donateur en houdt een register van ---donateurs bij. Het bestuur stelt regels vast omtrent de donatie en de wijze van betaling. De algemene vergadering kan beslissen dat donateurs toegang tot de vergadering ------hebben. Donateurs hebben daarin geen spreek- en geen stemrecht. -------------------------Artikel9 --------------------------------------------------------------------------------------------------------VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN ------------------------------------------------------------------1. Alle leden, behalve de ereleden, moeten ieder jaar contributie betalen, waarvan het
bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld.----------------------------------2. het bestuur is bevoegd leden geheel of gedeeltelijk te ontheffen van de verplichting
tot het betalen van contributie. ---------------------------------------------------------------------3. De leden zijn verplicht de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de -besluiten van het bestuur, de algemene ledenvergadering of een ander orgaan van
de vereniging na te leven. ---------------------------------------------------------------------------Artikel10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------RECHTENVAN DE LEDEN------------------------------------------------------------------------------1. Alle leden hebben het recht om op de algemene vergadering het woord te voeren en
een stem uit te brengen. Voorwaarde voor stemrecht is, dat het lid op de dag van de
vergadering zestien jaar of ouder dient te zijn. -------------------------------------------------2. Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid volmacht geven namens hem het woord te voeren en te stemmen. Deze volmacht moet schriftelijk worden --gegeven en voor de stemming aan de fungerend voorzitter worden overhandigd. --Een lid kan niet meer dan twee andere leden vertegenwoordigen. -----------------------3. Alle leden hebben het recht om aan de activiteiten van de vereniging deel te nemen
en gebruik te maken van de bezittingen en faciliteiten van de vereniging, volgens --door het bestuur te stellen regels. ----------------------------------------------------------------Artikel11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------WERKGROEPEN EN COMMISSIES ------------------------------------------------------------------Het bestuur kan werkgroepen ter bestudering van bijzondere onderwerpen of -------------commissies ter behartiging van bepaalde belangen instellen of opheffen. In het ----------huishoudelijk reglement kunnen taak, samenstelling en werkwijze nader worden ---------geregeld. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------HETBESTUUR-----------------------------------------------------------------------------------------------
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1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit een oneven aantal -leden van tenminste vijf en ten hoogste negen personen. De algemene vergadering
stelt het aantal bestuursleden vast. Als het aantal bestuursleden beneden het -------voorgeschreven minimum is gedaald, blijven de overgebleven leden bevoegd de
taken van het bestuur uit te oefenen .-------------------------------------------------------------2. De algemene vergadering benoemt de bestuursleden uit de leden van de ------------vereniging. --------- - ------------------------------------------------------------------------------------3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een bindende voordracht. Tot het
opmaken van een dergelijke voordracht zijn bevoegd, zowel het bestuur alsook -----minimaal tien leden gezamenlijk. De voordracht van het bestuur wordt bij de ---------oproeping tot de vergadering meegedeeld. Een voordracht door de hiervoor ---------bedoelde groep van minstens tien leden moet uiterlijk vijf dagen voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Het bestuur draagt zo -spoedig mogelijk zorg voor doorzending aan de leden .--------------------------------------Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die ----voordrachten, Is er geen voordracht opgemaakt dan is de algemene vergadering vrij
inhaar keus. -------------------------------------------------------------------------------------------4. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaren. Een bestuurslid is
ten hoogste twee maal herbenoembaar. In bijzondere situaties kan de algemene
vergadering hiervan afwijken. Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast en
houdtdit bij. --------------------------------------------------------------------------------------------5. Een bestuurslid ontvangt geen beloning voor het uitoefenen van de bestuurstaak. -Artikel13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------AANSPRAKELIJKHEID BESTUURSLEDEN---------------------------------------------------------Elke bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van
de hem opgedragen taken. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring -behoort van twee of meer bestuurders, dan is ieder van hen voor het geheel -------------aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij die niet aan hem te wijten is en hij
niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de negatieve gevolgen af te
wenden. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP -----------------------------------------------------------------Een bestuurslidmaatschap eindigt: ---------------------------------------------------------------------a. bij het einde van de statutaire benoemingstermijn ----------------------------------------b. door aftreden op eigen verzoek----------------------------------------------------------------c. door het einde van het lidmaatschap van de vereniging---------------------------------d. door overlijden of onder curatelestelling -----------------------------------------------------e. door ontslag krachtens besluit van de algemene vergadering--------------------------Artikel15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------BESTUURSFUNCTIES------------------------------------------------------------------------------------Het bestuur kent een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur ----voorziet zelf in de verdeling van die functies, waarbij geen functies in één persoon -------verenigd mogen worden. Voor elk van hen kan het bestuur uit zijn midden een vervanger
aanwijzen, die in geval van ontstentenis of belet de functie vervult voor wie hij als --------vervanger is aangewezen. ------------------------------------------------------------------------------Artikel16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------BESTUURSVERGADERINGEN ------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als nodig geoordeeld door de voorzitter, de --------secretaris of twee andere bestuursleden. De secretaris of een ander door de --------voorzitter aangewezen persoon maakt notulen van het verhandelde, die door de

voorzitter en een ander ter vergadering aanwezig geweest zijn bestuurslid worden -ondertekend. -------------------------------------------------------------------------------------------2. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Voor het nemen
van rechtsgeldige besluiten dient tenminste de helft van de in functie zijnde ----------bestuursleden aanwezig te zijn. -------------------------------------------------------------------Artikel17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------BESTUURSTAAK EN -BEVOEGDHEDEN -----------------------------------------------------------1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging .----------------------------------2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot --------verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan
van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede - --------schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de
algemene vergadering voor het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten als hierboven bedoeld. Op het ontbreken van de goedkeuring kan tegen of door derden
een beroep worden gedaan .------------------------------------------------------------------------3. Het bestuur heeft de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering nodig
voor besluiten tot het aangaan van geldleningen of kredietovereenkomsten en het -ter leen verstrekken van gelden. De algemene vergadering kan bij een daartoe -----strekkend besluit duidelijk te omschrijven andere dan hiervoor bedoeld besluiten van
het bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. Een dergelijk besluit van de --------algemene vergadering wordt onmiddellijk aan het bestuur meegedeeld. Op het -----ontbreken van deze goedkeuring kan tegen en door derden geen beroep worden
gedaan. --------------------------------------------------------------------------------------------------4. Het bestuur is bevoegd tot het aankopen van roerende goederen, het huren, --------verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen of geven van --------------registergoederen die aan de vereniging dienstbaar zijn of in verband met haar ------doelstelling(en). Het bestuur zal op de eerstvolgende algemene vergadering kennis
geven van door haar genomen besluiten dienaangaande. Het bestuur is niet --------bevoegd tot het aanvaarden van nalatenschappen, tenzij dit gebeurt onder het -----voorrecht van boedelbeschrijving .-----------------------------------------------------------------Artikel18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------VERTEGENWOORDIGING ------------------------------------------------------------------------------1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door:
het gehele bestuur, of --------------------------------- -------------------- de voorzitter(of diens plaatsvervanger) tezamen met de secretaris (of diens -plaatsvervanger). -----------------------------------------------------------------------------2. Het bestuur of twee gezamenlijk handelende bestuursleden als bedoeld onder 1.
kan casu quo kunnen volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden of derden,
zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om binnen de grenzen van die volmacht de -----vereniging te vertegenwoordigen. -----------------------------------------------------------------Artikel19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------VERSLAGGEVING EN VERANTWOORDING ------------------------------------------------------1. Het bestuur draagt zorg voor het bijhouden en de verantwoording van de financiën der vereniging, zodanig dat de rechten en plichten van de vereniging steeds kunnen
worden gekend. Het bestuur draagt zorg voor een overzicht van baten en lasten in een verenigingsjaar en van een overzicht van haar bezittingen en schulden aan het
begin en het einde van een verenigingsjaar. Het bestuur moet de financiële ----------bescheiden ten minste tien jaar bewaren.--------------------------------------------------------------------------------- ------------

2. De hierboven bedoelde overzichten worden door het bestuur ter goedkeuring -------voorgelegd aan de algemene vergadering, binnen zes maanden na het einde van -het betreffende verenigingsjaar. -------------------------------------------------------------------Daaraan voorafgaand worden bedoelde financiële jaarstukken gecontroleerd door -een door de algemene vergadering te benoemen controlecommissie van tenminste
twee leden (geen bestuurslid zijnde). Een lid kan ten hoogste twee ---------------------achtereenvolgende jaren zitting hebben in de controlecommissie. Het bestuur is ----verplicht om de controlecommissie inzage te geven in de gehele boekhouding en de
daarop betrekking hebbende bescheiden en om alle door haar gewenste inlichtingen
te verstrekken. De commissie kan zich laten bijstaan door een extern deskundige, -wanneer zij dat voor een juiste taakuitoefening noodzakelijk acht. De commissie
brengt van haar onderzoek verslag uit aan de algemene vergadering, vergezeld van
een advies tot al dan niet goedkeuring van de financiële jaarstukken. Aansluitend op
het besluit van algemene vergadering tot goedkeuring, neemt de algemene ----------vergadering een besluit omtrent het verlenen van kwijting aan het bestuur voor de -door haar daarmee afgelegde rekening en verantwoording .--------------------------------Artikel20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------DE ALGEMENE VERGADERING ----------------------------------------------------------------------1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die -niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. -------------------------2. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. Een aantal van -tenminste tien leden kan het bestuur schriftelijk verzoeken een algemene ------------vergadering bijeen te roepen binnen vier weken na dat verzoek. Als het bestuur niet
binnen veertien dagen na ontvangst van dat verzoek de uitnodiging tot de ------------vergadering heeft doen uitgaan, kunnen de verzoekers zelf de vergadering ----------bijeenroepen. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, ----wordt een algemene vergadering gehouden waarin onder meer aan de orde komen:
het verslag van het bestuur over het afgelopen jaar, de financiële jaarstukken als
bedoeld in art 19, het daar bedoelde verslag en het advies van de ----------------------controlecommissie, de benoeming van controlecommissieleden voor de nieuwe ----periode en (her)benoeming van afgetreden of aftredende bestuursleden. --------------3. De oproeping tot de algemene vergadering vindt plaats door middel van een --------schriftelijk bericht aan degenen die lid zijn op het moment van verzending van het -bericht en voorts op de wijze(n) die het bestuur nodig oordeelt----------------------------4. De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van de -------oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend. Naast plaats, datum en
tijd van de vergadering moet de oproeping een agenda bevatten waaruit blijkt welke
onderwerpen aan de orde worden gesteld. -----------------------------------------------------Artikel21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------STEMRECHT EN BESLUITVORMING ----------------------------------------------------------------1. Tenzij deze statuten het anders regelen, wordt een besluit genomen met volstrekte meerderheid van stemmen van de in de vergadering aanwezige en --------------------vertegenwoordigde leden, ongeacht hun aantal. Blanco en ongeldige stemmen -----tellen niet mee voor de besluitvorming maar wel voor het bepalen van een in deze -statuten voorgeschreven quorum .-----------------------------------------------------------------2. Mocht bij stemming over de verkiezing van personen bij eerste stemming geen -----meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats vinden. Als
ook dan geen meerderheid wordt verkregen, zal nogmaals een stemming ------------plaatsvinden. Staken vervolgens de stemmen, dan beslist het lot. Mochten de -------
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stemmen staken over een voorstel dat niet gaat over de verkiezing van personen, -dan is het voorstel verworpen. ......................................................................
3. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of ten minste drie leden
v65r de stemming laat of laten weten een schriftelijke stemming te verlangen. -------Stemming over de verkiezing van personen geschiedt schriftelijk. Schriftelijke -------stemming gebeurt bij ongetekende, gesloten stembriefjes. Besluitvorming bij --------acclamatie is mogelijk, tenzij een lid hoofdelijke stemming verlangt. ---------------------4. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, -heeft —mits met voorkennis van het bestuur genomen- dezelfde kracht als een ------besluit van de algemene vergadering. -----------------------------------------------------------5. Als in een vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen - mits
met algemene stemmen- geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al is het onderwerp niet of niet op de voorgeschreven -wijze oproeping aangekondigd. --------------------------------------------------------------------6. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn ----plaatsvervanger, bij gebreke waarvan het bestuur een ander bestuurslid als zodanig
aanwijst. Is ook dan niet in het voorzitterschap voorzien, dan wijst de vergadering
zelf een voorzitter aan.
7. De secretaris of een ander door het bestuur aangewezen persoon maakt notulen
van het verhandelde, die door de voorzitter en de notulist door ondertekening -------worden vastgesteld.
Artikel 22
STATUTENWIJZIGING_____________________________________________________________________________________
1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de
algemene vergadering. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot ----wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet dat in bij artikel 20 bedoelde ----oproeping worden vermeld. -------------------------------------------------------------------------2. Degenen die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vô& de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging ---------woordelijk is opgenomen, aan de leden toesturen en op een daartoe geschikte - en
bij de oproeping aangekondigde- plaats voor de leden ter inzage leggen. -------------3. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van -ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen. ---------------------------------------4. Een statutenwijziging wordt van kracht onmiddellijk nadat deze in een notariële akte
is vastgelegd. Ieder bestuurslid is bevoegd om een statutenwijziging bij notariële
akte vast te leggen.
Artikel 23
ONTBINDING
De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.
Artikel 22, derde lid is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in die
vergadering ten minste twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd moeten
zijn. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Is het in het eerste lid vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt tenminste veertien,
maar ten hoogste achtentwintig dagen daarna een nieuwe algemene vergadering -------gehouden, waarin ongeacht het aantal dan aanwezige leden tot ontbinding kan worden besloten. Artikel 22, derde lid blijft van overeenkomstige toepassing. -------------------------Als vereffenaars van de vereniging treden op, de leden van het bestuur, tenzij de --------algemene vergadering anderen daartoe aanwijst. ---------------------------------------------------

Bij het besluit tot ontbinding bepaalt de algemene vergadering de bestemming van het -batig saldo, met dien verstande dat het saldo ten gunste komt aan een soortgelijke ------instelling met een cultureel doel. -----------------------------------------------------------------------Artikel24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------OPROEPINGEN EN AANKONDIGINGEN .-----------------------------------------------------------Waar in deze statuten sprake is van schriftelijke oproepen, mededelen of aankondigen, dient daaronder te worden begrepen, dat dit mogelijk is door middel van alle moderne
communicatiekanalen. -------------------------------------------------------------------------------------Artikel25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------HUISHOUDELIJK REGLEMENT------------------------------------------------------------------------1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen, wijzigen en intrekken. ------------------------------------------------------------------------------------------------2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet en de statuten. ---------Artikel26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------SLOTBEPALING--------------------------------------------------------------------------------------------In alle gevallen waarin de wet, noch de statuten, noch het huishoudelijk reglement ------voorzien, beslist het bestuur .-----------------------------------------------------------------------------Voor de eerste maal worden tot bestuursleden van de vereniging benoemd:----------------1. de comparante Geesje Wietske Bergsma, voorzitter;-------------------------------------------2. de comparant Petrus Terpstra, secretaris;---------------------------------------------------------3. de comparant Jan Bijlsma, penningmeester; -----------------------------------------------------4. de comparant Laurens Reitsma, bestuurslid:
5. de comparant Wessel van Vliet, bestuurslid .------------------------------------------------------Slotakte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------WAARVAN AKTE is verleden te Drachten, op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld. -------------------------------------------------------------------------------------------------------De comparanten zijn mij, notaris, bekend en hun identiteit is door mij, notaris, aan de
hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. -----------De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben
verklaard met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen, tijdig voor het verlijden
een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis ----genomen en met de inhoud in te stemmen. ----------------------------------------------------------Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
comparanten en vervolgens door mij, notaris. --------------------------------------------------------
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