Lemster Mannenkoor
te
Lemmer
Opgericht op 11 januari 1965.

Statuten Lemster Mannenkoor notarieel vastgesteld op
maandag 7 juni 2010.
STATUTENWIJZIGING
Dossiernummer: 5730
Aanhechten: notulen

Heden, zeven juni tweeduizend en tien, verschenen voor mij, Meester Pieter Alberda, notaris
gevestigd te Lemsterland:
1. de heer Rintje KOK, wonende te 8303 KH Emmeloord, Vrijheidsplaat 23, geboren te
Lemsterland op één oktober negentienhonderd vierenveertig, zich legitimerende met zijn
paspoort, nummer N72589015;
2. de heer Eize HORNSTRA, wonende te 8531 JA Lemmer, Van Rijgersmapark 38,
geboren te Lemsterland op dertien maart negentienhonderd negenendertig, legitimatie:
rijbewijs, nummer 3117017272;
te dezen handelende respectievelijk als voorzitter en secretaris van de te Lemmer
gevestigde vereniging: Lemster Mannenkoor (adres: Van Rijgersmapark 38, 8531 JA
Lemmer) en als zodanig gemelde vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigende en
handelende ter uitvoering van het besluit genomen in de algemene vergadering gehouden
op 23 maart 2010, van welk besluit blijkt uit een aan deze akte gehecht exemplaar van de
notulen van die vergadering.
Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarden de comparanten de statuten te wijzigen en
geheel opnieuw vast te stellen alsvolgt:
Naam en Zetel.
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: Lemster Mannenkoor.
De vereniging is opgericht op tien januari negentienhonderd en vijfenzestig en is gevestigd te
Lemmer, gemeente Lemsterland.
Grondslag.
Artikel 2.
De vereniging gaat uit van het beginsel dat de zangkunst te waarderen is als een gave en
een middel tot verrijking van het godsdienstig en culturele leven.
Doel.
Artikel 3.
1. De vereniging heeft ten doel:
a. het beoefenen en bevorderen van de mannenkoorzang in het algemeen en het
christelijk lied in het bijzonder, al of niet met instrumentale begeleiding.
b. Het in stand houden van het Fries Cultuurhistorisch Erfgoed door het zingen van
Friese liederen en het dragen van historische Friese kleding.
2. De vereniging tracht met inachtneming van de grondslag dit doel te bereiken door:
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a. Het houden van repetities;
b. Het geven van concerten en uitvoeringen;
c. Het meewerken aan kerkdiensten en bijeenkomsten;
d. Het deelnemen aan en het organiseren van evenementen op muzikaal gebied;
e. Alle andere wettige middelen.
Leden, aspirant-leden, ereleden en begunstigers.
Artikel 4.
1. De vereniging kent leden, aspirant-leden, ereleden en begunstigers.
2. Leden zijn: mannen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en die – na zich als
lid van de vereniging te hebben aangemeld met goed gevolg een zangproef te hebben
afgelegd – als lid van de vereniging zijn toegelaten;
3. Het bestuur beslist over de toelating van het lid;
4. Aspirant-leden zijn mannen die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt – na
zich als aspirant-lid te hebben aangemeld met goed gevolg een zangproef te hebben
afgelegd- als aspirant lid van de vereniging zijn toegelaten.
5. Het bestuur beslist over toelating van het aspirant-lid;
6. Ereleden zijn: Zij die op grond van hun bijzondere verdienste door de algemene
vergadering als zodanig zijn benoemd.
7. Begunstigers zijn: Leden en niet leden van de vereniging die zich bereid hebben
verklaart de vereniging financieel te steunen met een jaarlijkse door de algemene
vergadering vast te stellen minimum bijdrage.
Verplichtingen van de leden.
Artikel 5.
De leden zijn verplicht:
a. de statuten en de reglementen van de vereniging en de besluiten van de organen van
de vereniging na te leven;
b. de vergaderingen van de vereniging, de repetities en de concerten en andere optredens
zoveel mogelijk bij te wonen;
c. de verplichtingen die de vereniging of die anderen namens de vereniging aangaan of die
uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien te aanvaarden en na te komen;
d. aan de financiële verplichtingen tegenover de vereniging stipt te voldoen.
Einde van het lidmaatschap.
Artikel 6.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Indien het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, is de contributie naar
rato verschuldigd.
Wijze opzeggen lidmaatschap door lid.
Artikel 7.
1. Opzegging door het lid dient schriftelijk te geschieden en met inachtneming van een
opzegtermijn van tenminste vier weken.
2. Een lid kan niet door opzegging de toepasselijkheid van besluiten waarbij de
verplichtingen van de leden – voor zover deze zijn opgenomen in de statuten of de
reglementen - worden verzwaard, te zijnen opzichte uitsluiten.
Wijze opzeggen lidmaatschap door bestuur.
Artikel 8.
1. Het bestuur is bevoegd namens de vereniging het lidmaatschap op te zeggen, indien het
lid niet meer aan de in de statuten gestelde eisen voldoet, indien hij zijn verplichtingen
jegens de vereniging niet nakomt, en voorts indien redelijkerwijs van de vereniging niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Het bestuur deelt zijn besluit
mede bij aangetekend schrijven, onder opgave van redenen.
2. Het betrokken lid is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de mededeling tegen
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het besluit van het bestuur in beroep te gaan bij de algemene vergadering.
Ingeval van opzegging namens de vereniging eindigt het lidmaatschap op de dag in het
besluit vermeld. Indien het lidmaatschap eindigt voordat de beroepstermijn is verstreken
en/of voordat de algemene vergadering over een ingesteld beroep heeft beslist, is het lid
geschorst vanaf de dag waartegen het lidmaatschap is opgezegd. De schorsing eindigt,
indien geen beroep wordt ingesteld, op de laatste dag van de beroepstermijn, indien wel
beroep wordt ingesteld, op de dag waarop de algemene vergadering over het beroep
beslist.
Ontzetting uit lidmaatschap.
Artikel 9.
1. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene vergadering op voorstel van
het bestuur, op grond van het feit dat het betrokken lid in strijd handelt met de statuten,
de reglementen of de besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt.
2. Het lidmaatschap eindigt op de dag waarop de algemene vergadering tot ontzetting
heeft besloten. Het bestuur deelt het besluit van de algemene vergadering mee bij
aangetekend schrijven, onder opgave van redenen.
Bestuurssamenstelling.
Artikel 10.
1. Het bestuur bestaat uit tenminste zeven meerderjarige leden, te weten een voorzitter,
een secretaris, een penningmeester en tenminste vier bestuursleden, die kunnen
worden aangewezen als vervangers van de hiervoor genoemde functionarissen. De
algemene vergadering kan om bijzondere redenen, meer bestuursleden aanstellen.
De bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering. De benoeming
geschiedt uit de leden, met dien verstande dat de algemene vergadering kan besluiten
iemand buiten de leden tot bestuurslid te benoemen.
De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. Het bestuur
verdeelt de overige functies in onderling overleg; een bestuurslid kan meer dan één
functie vervullen.
2. Het bestuur is bevoegd voor elke vacature een bindende voordracht op te maken, welke
tenminste twee namen dient te bevatten voor iedere te vervullen plaats. De algemene
vergadering kan met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen aan de voordracht het bindend karakter ontnemen.
3. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op, zodanig dat ieder bestuurslid na vier jaar
aan de beurt van aftreden is.
Een bestuurslid dat in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster
van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
Een bestuurslid is herbenoembaar.
4. In een vacature moet zo spoedig mogelijk worden voorzien, tenzij de algemene
vergadering, met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, besluit niet in de
vacature te voorzien. Tijdens het bestaan van (een) vacature(s) vormen de overblijvende
bestuursleden het bestuur.
5. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of
geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt opgeheven of wordt
gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
6. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door aftreden en door het einde van het
lidmaatschap op één der wijzen bedoeld in artikel 8.
Het dagelijks bestuur.
Artikel 11.
Het bestuur is bevoegd, en indien het bestaat uit tien of meer leden verplicht, uit zijn midden
een dagelijks bestuur aan te wijzen.
Het dagelijks bestuur bereidt de bestuursvergaderingen voor, voert de besluiten van de
bestuursvergadering uit en kan door het bestuur, bij bestuursbesluit, met – met name
genoemde – taken worden belast.
In het dagelijks bestuur hebben tenminste zitting de voorzitter, de secretaris en de
3.

Statuten Lemster Mannenkoor d.d. 7 juni 2010

Pagina 3

penningmeester.
Taak en bevoegdheden van het bestuur.
Artikel 12.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met de leiding van
de vereniging, het beheert de zaken van de vereniging en voert de besluiten van de
algemene vergadering uit.
2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn
taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. Een
commissie kan ook uit één persoon bestaan.
3. Het bestuur is – met goedkeuring van de algemene vergadering – bevoegd tot het
sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg
of medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor
de schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en
tegen derden een beroep worden gedaan.
4. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor:
a. het aangaan van kredietovereenkomsten;
b. het sluiten van overeenkomsten van geldleningen, voor zover het niet betreft het ter
leen opnemen van gelden binnen het kader van een met goedkeuring van de
algemene vergadering aangegane kredietovereenkomst;
c. het aangaan van dadingen en compromissen;
d. het optreden in rechte, met uitzonderen van het nemen van conservatoire
maatregelen en het nemen van rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
e. het sluiten en wijzigen van (diensten)arbeidsovereenkomsten;
f. Bij huishoudelijk reglement kan de algemene vergadering het bestuur machtigen de
overeenkomsten als bedoeld onder a, b, c, d en e te sluiten zonder toestemming
van de algemene vergadering en de hoogte van het maximum bedrag daartoe
vaststellen. Het bestuur legt achteraf verantwoording af. Op het ontbreken van deze
goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
Besluitvorming van het bestuur.
Artikel 13.
1. Bestuursbesluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Voor het nemen
van rechtsgeldige besluiten dienen tenminste de helft van de in functie zijnde
bestuursleden aanwezig te zijn.
2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich
schriftelijk, per telefax of e-mail over het voorstel uitspreken.
3. Van het verhandelde in bestuursvergaderingen worden notulen gehouden.
Vertegenwoordiging.
Artikel 14.
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte, met dien verstande dat ook
de voorzitter en de secretaris samen bevoegd zijn en dat het bestuur bevoegd is één of meer
leden aan te wijzen om in bepaalde gevallen zaken de vereniging te vertegenwoordigen en
dat de penningmeester bevoegd is gelden te ontvangen en daarvoor te kwiteren.
Rekening en verantwoording.
Artikel 15.
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig
aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen
worden gekend.
2. Het bestuur brengt bij voorkeur binnen drie maanden, maar in elk geval –behoudens
verlenging van deze termijn door de algemene vergadering - binnen zes maanden na
afloop van het verenigingsjaar op de algemene vergadering bedoeld in artikel 16 lid 2
zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid,
en legt dit, onder overlegging van de balans en een staat van baten en lasten, met een
toelichting, ter goedkeuring aan de vergadering voor. Deze stukken worden ondertekend
door alle bestuursleden. Ontbreekt de handtekening van een hunner, dan wordt daarvan
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onder opgave van reden melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van
de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichting nakomen.
3. De algemene vergadering kiest jaarlijks een kascommissie bestaande uit tenminste twee
leden en één plaatsvervangend lid. De leden van de kascommissie mogen geen deel
uitmaken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording
van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen
uit.
Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige
kennis, dan kan de commissie zich voor rekening van de vereniging door een
deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar
gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de
boeken en bescheiden der vereniging te geven.
4. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.
5. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en
verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
6. Het bestuur is verplicht de boeken en bescheiden, bedoeld in de leden 1, 2 en 4, tien
jaren lang te bewaren.
Algemene vergadering.
Artikel 16.
1. Aan de algemene vergadering komen alle rechten toe die niet door wet of krachtens de
statuten aan andere organen zijn toegekend.
2. Jaarlijks zal binnen de in artikel 15 lid 2 genoemde termijn een algemene vergadering
worden gehouden, waarin in elk geval worden behandeld:
a. de in artikel 10 genoemde bestuursverkiezing;
b. het verslag van het bestuur omtrent de gang van zaken in het afgelopen
verenigingsjaar;
c. rekening en verantwoording van het bestuur over het afgelopen verenigingsjaar, met
het verslag van de commissie als bedoelt in artikel 15 lid 3.
d. De benoeming van de commissie bedoelt in artikel 15 lid 3 voor het volgende
verenigingsjaar.
3. Algemene vergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls het bestuur dit nodig
oordeelt.
4. De oproeping tot de algemene vergaderingen geschieden schriftelijk door het bestuur op
een termijn van tenminste zeven dagen. In de oproeping worden de te behandelen
onderwerpen vermeld.
Onder schriftelijke oproeping wordt mede verstaan een oproeping geplaatst in het
orgaan van de vereniging of in een ter plaatse waar de vereniging is gevestigd verspreid
huis-aan-huisblad.
5. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als
bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het
bijeen roepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier
weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen
de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het
bepaalde in het vorige lid.
Leiding en notulering algemene vergadering.
Artikel 17.
1. De algemene vergadering bedoeld in artikel 16 lid 2 en 3 worden geleid door de
voorzitter of bij diens ontstentenis door een door het bestuur aan te wijzen
plaatsvervanger. Indien geen bestuurslid aanwezig is, voorziet de vergadering zelf in
haar leiding. De algemene vergadering bedoeld in artikel 16 lid 5 voorziet zelf in zijn
leiding.
2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris of een
ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen
worden ter kennis van de leden gebracht om op de eerstvolgende algemene (jaarlijkse)
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vergadering te worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de algemene vergadering
bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.
De inhoud van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.
Toegang en stemrecht.
Artikel 18.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben leden, aspirant-leden en ereleden. Over
toelating van andere personen beslist de algemene vergadering.
2. Ieder lid van de vereniging dat niet is geschorst kan in de algemene vergadering één
stem uitbrengen. Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is heeft een
raadgevende stem.
3. Ieder lid is bevoegd zijn stem te laten uitbrengen door een daartoe door hem schriftelijk
gemachtigd ander lid. Een lid kan bij stemming slechts voor zichzelf en als gemachtigde
voor ten hoogste twee andere leden optreden.
4. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen,
heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van
de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in
het notulenregister, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende
algemene vergadering.
5. Een aspirant lid heeft geen stemrecht
Besluitvorming.
Artikel 19
1. Stemming over zaken geschied mondeling, over personen in principe schriftelijk, met
ondertekende briefjes. Een voorstel kan ook bij acclamatie worden aangenomen, tenzij
een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
2. Bij een vrije stemming over personen, alsmede in de gevallen dat moet worden gekozen
tussen meer dan twee personen, wordt geacht te zijn gekozen degene die bij de eerste
stemming meer dan de helft van de stemmen, die op de betreffende vergadering –
blijkens de presentielijst – kunnen worden uitgebracht (de volstrekte meerderheid),
behaalde. Indien bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft
behaald, heeft herstemming plaats tussen de twee personen die de meeste stemmen op
zich verenigden.
Bij herstemming, alsmede in alle gevallen dat moet worden gekozen tussen twee
personen, wordt geacht te zijn gekozen degene die de meeste stemmen behaalde.
Indien bij deze herstemming de stemmen staken, beslist het lot.
Indien of voor zover, doordat twee of meer personen een gelijk aantal stemmen op zich
verenigden, niet vaststaat welke personen voor herstemming in aanmerking komen, zal
bij een tussenstemming tussen hen die een zelfde aantal stemmen op zich verenigden,
met meerderheid van stemmen worden uitgemaakt wie van hen voor de herstemming in
aanmerking komt.
Indien bij de tussenstemming niemand de meerderheid behaalt, doordat wederom op
twee of meer personen een gelijk aantal stemmen worden uitgebracht, zal tussen hen,
die dat gelijke aantal stemmen op zich verenigden, bij loting worden uitgemaakt wie voor
de herstemming in aanmerking komen.
3. Indien bij stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn
verworpen.
4. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen,
is beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd, is diens oordeel over
de inhoud van het genomen besluit eveneens beslissend. Indien echter onmiddellijk na
het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, dan wordt het te
nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de
meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of
schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
5. Besluiten worden, tenzij de statuten anders bepalen, genomen met (gewone)
meerderheid van stemmen.
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Verenigingsjaar.
Artikel 20
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
Geldmiddelen.
Artikel 21.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies van de leden;
b. bijdragen van begunstigers;
c. erfstellingen, legaten en schenkingen;
d. andere inkomsten
2. Erfstellingen mogen niet anders dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden
aanvaard. Legaten en schenkingen waaraan een last of een voorwaarde is verbonden,
mogen niet worden aanvaard zonder toestemming van de algemene vergadering.
3. De leden betalen jaarlijks een contributie waarvan de hoogte door de algemene
vergadering wordt vastgesteld.
4. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de
verplichting tot betaling van contributie te verlenen.
Huishoudelijk reglement.
Artikel 22
Bij huishoudelijk reglement, vast te stellen door de algemene vergadering, worden geregeld
de onderwerpen die krachtens deze statuten daarbij geregeld moeten worden, en voorts alle
huishoudelijke aangelegenheden waarvan regeling wordt gewenst.
Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen inhouden in strijd met de statuten of in
strijd met de bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, ook voor zover deze
bepalingen niet van dwingend recht zijn.
Het huishoudelijk reglement kan bij meerderheid van stemmen door de algemene
vergadering worden gewijzigd, mits het daartoe strekkende voorstel minstens zeven dagen
voor de vergadering ter kennis van de leden heeft gebracht.
Statutenwijziging.
Artikel 23
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een
besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
aldaar wijziging van de statuten worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste tien dagen vóór de vergadering een
afschrift van dit voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op
een daartoe geschikte plaats voor leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag
waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor
bedoeld, tien dagen vóór de vergadering aan alle leden uitgereikt, dan wel toegezonden.
3. Een voorstel tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig
of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of
vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken, doch niet binnen één week daarna,
een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals
dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige
of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met twee/derde meerderheid
van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statuutwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan notariële akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
Ontbinding.
Artikel 24
1. De vereniging kan ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering.
Het bepaalde in de leden 1,2 en 3 van het voorgaande artikel is overeenkomstig van
toepassing.
2. Indien tot ontbinding wordt besloten, kunnen tevens in de betreffende vergadering de
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vereffenaars worden aangewezen. Bij gebreke van deze aanwijzing geschiedt de
vereffening door het bestuur.
3. De vereffenaars dragen zorg voor dat de activa van de vereniging zoveel mogelijk
worden geliquideerd en de passiva worden voldaan.
4. Het na de ontbinding overblijvende saldo casu de overblijvende baten, worden bestemd
op de wijze te bepalen door de vergadering waarin tot ontbinding wordt besloten of bij
gebreke van een daartoe strekkend besluit op de wijze door het bestuur te bepalen,
doch in ieder geval op een wijze die het doel van de vereniging zoveel mogelijk nabij
komt.
SLOT VAN DE AKTE
WAARVAN AKTE is verleden te Lemmer op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan
hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op volledige
voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de
akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.
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