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Rep no 26.384 
STATUTEN 
VVV SCHIERMONNIKOOG 
 
 
2014.000852.01 / SH 
 
 
 
Vandaag, veertien januari tweeduizend vijftien (14-01-2015), 
verschenen voor mij, mr. Sijtze Hellema, notaris gevestigd in de gemeente 
Dongeradeel, kantoorhoudende te Dokkum: 
1. de heer Gerardus van Langen, wonende te 9163 GV Nes (gemeente Ameland), 

Reeweg 8, geboren te Gemert op vierentwintig augustus negentienhonderd 
negenenvijftig, zich legitimerende met een paspoort afgegeven onder nummer 
NW8BPHRD2, afgegeven in de gemeente Ameland op vier september tweeduizend 
dertien, ongehuwd en geen geregistreerd partner; 

2. de heer Eelke van der Heide, wonende te 9166 PN Schiermonnikoog, Van 
Starkenborghstraat 4, geboren te Leeuwarden op zeventien februari 
negentienhonderd tachtig, zich legitimerende met een rijbewijs afgegeven onder 
nummer 4065307907, afgegeven in de gemeente Leeuwarden op vierentwintig 
december tweeduizend elf, gehuwd met mevrouw Dewie Rose van den Berg, 

ten deze handelende als: 
A. respectievelijk voorzitter en secretaris van de vereniging: de vereniging met 

volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging voor Vreemdelingenverkeer "V.V.V.-
Schiermonnikoog", statutair gevestigd te Schiermonnikoog, Reeweg 5, postcode 
9166 PW, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel  onder 
nummer 40000159; 

B. mondeling gevolmachtigde van de medebestuursleden van gemelde vereniging 
 en als zodanig deze vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigende ter uitvoering van na  
te noemen besluit van de algemene ledenvergadering. 
Van het bestaan van de volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken. 
De comparanten, handelend als gemeld, hebben het navolgende verklaard: 
- de vereniging is opgericht bij akte op vijf augustus achttienhonderd 

negenennegentig (05-08-1899);  
- de statuten werden laatstelijk gewijzigd bij akte op twee november tweeduizend 

negen (02-11-2009), verleden voor mr. Ariën Joan Nielsen, notaris te Groningen; 
- de algemene vergadering van de vereniging heeft op vijftien december 

tweeduizend veertien, in een speciaal daartoe uitgeschreven tweede vergadering, 
waartoe is opgeroepen met de mededeling dat wijziging van de statuten zal worden 
voorgesteld, besloten om de statuten van de vereniging integraal te doen wijzigen 
en de aldus gewijzigde statuten te doen opnemen in een notariële akte in voege als 
hierna volgt. Bij de oproepingen en de ter inzagelegging  zijn de statutaire 
bepalingen (artikel 15) in acht genomen; 

- het besluit tot statutenwijziging is genomen met een meerderheid van tenminste 
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen; 

- van gemeld besluit blijkt uit een door voorzitter en secretaris getekend afschrift van 
de notulen van bedoelde ledenvergadering, welk afschrift aan deze akte zal worden 
gehecht. 

De statuten van de vereniging luiden thans als volgt: 
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STATUTEN: 
NAAM EN ZETEL 
Artikel 1 
De vereniging draagt de naam: VVV Schiermonnikoog en is gevestigd in de gemeente 
Schiermonnikoog. 
DOEL 
Artikel 2 
1. De vereniging heeft ten doel recreatie en toerisme naar en op het eiland 

Schiermonnikoog voor haar leden te bevorderen en dit in de meest brede 
betekenis. 

2. Zij tracht dit doel te bereiken door het uitvoeren van de volgende activiteiten. 
 A. Gebiedspromotie: 
  Als gebiedsmarketing organisatie in samenwerking met ondernemers 

ontwikkelen van marketing plannen en het uitvoeren van 
promotieprogramma's. 

 B. Informatie: 
  De informatie over het toeristisch recreatief aanbod, alsmede dit aanbod, 

afstemmen op de vraag van de potentiële gast. 
 C. Receptie /gastheerschap: 
  In de dienstverlening is persoonlijk contact van groot belang om optimaal in te 

kunnen spelen op de wensen van de consument. In toenemende mate speelt 
het digitale gastheerschap een belangrijke rol. 

 D. Productontwikkeling: 
  Het bundelen  van toeristisch recreatief aanbod tot bijvoorbeeld nieuwe 

arrangementen, routes. 
 E Alle andere rechtmatige middelen, welke tot bevordering van het doel van de 

vereniging kunnen strekken. 
DUUR 
Artikel 3 
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
GELDMIDDELEN 
Artikel 4 
De geldmiddelen van de vereniging kunnen bestaan uit een jaarlijkse promotiebijdrage 
van de gemeente Schiermonnikoog, jaarlijkse contributies van de gewone leden, 
jaarlijkse promotiebijdragen van alle toeristische ondernemingen actief op 
Schiermonnikoog, subsidies, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten, 
waaronder die uit eigen activiteiten. Erfstellingen kunnen niet anders aanvaard worden 
dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving. 
DONATEURS 
Artikel 5 
Donateurs zijn zij, die door het Bestuur als zodanig zijn toegelaten. Het betreft hier alle 
bedrijven, organisaties en natuurlijke - en rechtspersonen die het doel van de vereniging 
onderschrijven en met financiële middelen willen ondersteunen. Het Bestuur is bevoegd 
het donateurschap door schriftelijke opzegging te doen eindigen. Donateurs zijn 
verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te 
verlenen, waarvan de minimale omvang door het Bestuur wordt vastgesteld 
LIDMAATSCHAP 
Artikel 6 
1. De vereniging kent alleen gewone leden. 
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2. Gewone leden zijn natuurlijke personen en rechtspersonen, die zich daartoe bij 
Directie / Bestuur hebben aangemeld en door het Bestuur tot de vereniging zijn 
toegelaten. Zij betalen een jaarlijkse contributie. 

3. Ingeval van niet-toelating door het Bestuur kan men een nieuw gemotiveerd 
verzoek daartoe indienen bij de Algemene Ledenvergadering. 

4. Het lidmaatschap is persoonlijk of rechtspersoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor 
overdracht of overgang. 

Artikel 7 
1. Het lidmaatschap eindigt: 
 a. door het overlijden van het lid; 
 b. ingeval van faillissement of ontbinding van een rechtspersoon-lid; 
 c. door opzegging door het lid; 
 d. door opzegging door de vereniging; 
 e. door ontzetting. 
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het 

einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van ten minste vier weken. 

 Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging 
mogelijk: 

 a. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren; 

 b. binnen een maand nadat een besluit, waarbij de rechten van de leden zijn 
beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, anders dan door indexering, aan 
een lid bekend is; 

 c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van 
de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. 

 Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot  
het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar. 

3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts 
geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. De opzegging geschiedt door 
het Bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten 
minste vier weken. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts 
plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren. Indien een opzegging niet tijdig heeft 
plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende 
verenigingsjaar. 

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in 
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals 
onder meer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage 
niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze 
benadeelt. De ontzetting geschiedt door het Bestuur, dat het betrokken lid ten 
spoedigste van het besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt. De betrokkene 
is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan 
bij de Algemene Ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende 
het beroep is het lid geschorst. 

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft 
desniettemin de jaarlijkse contributie en promotiebijdrage voor het geheel door het 
lid verschuldigd. Het Bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, 
reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze 
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benadeelt, schorsen voor een door het Bestuur te bepalen periode van maximaal 
zes (6) maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de Algemene 
Ledenvergadering. Het in lid 4 bepaalde aangaande "beroep" is van 
overeenkomstige toepassing. 

CONTRIBUTIE EN PROMOTIEBIJDRAGE 
Artikel 8 
De gewone leden betalen een jaarlijkse contributie en een jaarlijkse promotie bijdrage. 
De wijze van contributieheffing alsmede promotiebijdrage wordt door de Algemene 
Ledenvergadering vastgesteld op voorstel van het Bestuur.  
DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Artikel 9 
De Algemene Ledenvergadering bepaalt de statuten en stelt op voordacht van het 
Bestuur jaarlijks de contributie, de promotiebijdrage alsmede de jaarbegroting en 
jaarrekening vast. Voorts benoemt de Algemene Ledenvergadering de leden van het 
Bestuur (met een minimum van drie (3) en een maximum van zeven (7)leden) op 
voordracht van het zittende Bestuur. De Algemene Ledenvergadering delegeert het 
vaststellen van het algemene promotie- en marketingbeleid van Schiermonnikoog aan 
het Bestuur. Het besturen van de gehele organisatie en alle overige taken worden 
gedelegeerd aan het Bestuur. 
Artikel 10 
De Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de 
vereniging statutair is gevestigd. 
Artikel 11 
1. De Algemene Ledenvergadering wordt gevormd door alle natuurlijke personen, die 

direct dan wel indirect (via rechtspersoon) lid zijn van de Vereniging. Toegang tot 
de Algemene Ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de 
directie, het Bestuur, alsmede degenen, die daartoe door het Bestuur en/of de 
algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de 
vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd 
daarover het woord te voeren. 

2. De leden van het Bestuur en de directie nemen deel aan deze vergadering. 
3. De Algemene Ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van het Bestuur. Bij 

afwezigheid van voorzitter en vice-voorzitter voorziet de vergadering zelf in haar 
leiding. 

4. Alle besluiten van de Algemene Ledenvergadering worden genomen op basis van 
een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering. 

Artikel 12 
Het verenigingsjaar (boekjaar) van de vereniging loopt van één januari tot en met één 
en dertig december. Jaarlijks worden ten minste twee Algemene Ledenvergaderingen 
gehouden. De eerste binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, derhalve uiterlijk 
in de maand juni van elk jaar, behoudens verlenging van deze termijn door de 
Algemene Ledenvergadering. In deze Algemene Ledenvergadering brengt het Bestuur 
haar jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde 
beleid. Het legt de balans en de verlies – en winstrekening met een toelichting ter 
goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden digitaal ter beschikking 
gesteld en tevens wordt een papieren versie ondertekend door de leden van het 
Bestuur. Ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder 
opgave van redenen melding gemaakt. 
De tweede Algemene Ledenvergadering wordt gehouden binnen drie (3) maanden voor 
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het nieuwe boekjaar, derhalve uiterlijk in de maand december van elk jaar, behoudens 
verlenging van deze termijn door de Algemene Ledenvergadering. In deze Algemene 
Ledenvergadering legt het bestuur een (eerste) begroting voor het volgende boekjaar ter 
vaststelling voor. 
Artikel 13 
1. Naast de Algemene Ledenvergaderingen bedoeld in het vorige artikel, worden 

Algemene Ledenvergaderingen bijeengeroepen door het Bestuur en/of de directie 
zo dikwijls het Bestuur en/of de directie dit wenselijk oordeelt. 

2. De bijeenroeping der Algemene Ledenvergadering geschiedt door schriftelijke 
mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen. 
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 

3. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de Algemene Ledenvergadering 
plaatsvond, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, 
mits ten minste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering aanwezig is 
als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal stemmen dat in een 
voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen van hen zich tegen 
besluitvorming verzet. 

BESTUUR 
Artikel 14 
1. Het Bestuur is belast met het besturen van de vereniging op het niveau van 

beleidszaken. Het bestaat uit een oneven aantal van maximaal zeven (7) natuurlijke 
personen, doch ten minste drie (3) natuurlijke personen. Het Bestuur heeft een 
voorzitter, een secretaris tevens vice-voorzitter, een penningmeester en voorts 
gewone leden. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een 
behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. 

2. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd door de 
Algemene Ledenvergadering. Deze drie functionele en de gewone leden van het 
Bestuur worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd op basis van hun 
deskundigheid, ervaring en netwerken met betrekking tot de betreffende functies. 

 Leden van het Bestuur moeten zijn meerderjarige personen in het volle bezit van 
hun burgerlijke rechten. 

3. Functionele en gewone leden van het Bestuur kunnen te allen tijde onder opgaaf 
van redenen door de Algemene Ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. 

4. Indien ingeval van schorsing van een lid van het Bestuur de Algemene 
Ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn/haar ontslag heeft 
besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste lid van het Bestuur wordt in de 
gelegenheid gesteld zich in de Algemene Ledenvergadering te verantwoorden en 
kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan. 

5. Het lidmaatschap van het Bestuur kan voorts eindigen door bedanken. 
6. Leden van het Bestuur worden benoemd voor een periode van twee jaar. Onder 

een jaar wordt te dezen verstaan de periode van een kalenderjaar. De leden treden 
af volgens een door het Bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster 
aftredend lid van het Bestuur is onmiddellijk herbenoembaar 

 Elke herbenoeming moet goedgekeurd worden door de Algemene Leden -
vergadering. Een lid van het Bestuur mag niet langer dan acht aaneengesloten 
jaren zitting hebben in het Bestuur. Na een aaneengesloten periode van acht jaar 
kan een dergelijk lid na een onderbreking van twee jaar opnieuw zitting nemen in 
het Bestuur. 

7. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig 
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Bestuur blijft bestuursbevoegd. Bij een even aantal bestuursleden in functie of 
tijdens een bestuursvergadering aanwezig, geeft bij het staken der stemmen de 
stem van de voorzitter de doorslag. 

8. Het Bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de 
meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of 
vertegenwoordigd is. Een lid van het Bestuur kan zich ter vergadering door een 
ander lid van het Bestuur laten vertegenwoordigen onder overlegging van een 
schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, 
volmacht. Een lid kan daarbij slechts voor één ander lid als gevolmachtigde 
optreden. 

9. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van het 
Bestuur in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig 
(tele)communicatiemiddel, hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit 
wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een 
relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen 
wordt gevoegd. 

10 Het Bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering,  mede 
bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 
vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van 
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar 
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een 
schuld van een ander verbindt. Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging 
terzake van deze rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd. 

11. Alle besluiten van het Bestuur worden genomen volgens het meerderheidsprincipe. 
DIRECTIE 
Artikel 15 
1. De directie wordt benoemd door het Bestuur. De directie is belast met de leiding 

der dagelijkse zaken. Hij/zij is of zij zijn hierover volledig verantwoording 
verschuldigd aan het Bestuur. 

2. De directie woont de vergaderingen van het Bestuur bij, tenzij beraad over 
persoonlijke aangelegenheden hem/haar betreffende aan de orde is. 

3. Indien nodig en nuttig geacht zal door het Bestuur een directiestatuut vastgesteld 
worden waarin bepaald wordt waarover het Bestuur moet beslissen en waarover de 
directie mag beslissen. 

VERTEGENWOORDIGING 
Artikel 16 
1. Het Bestuur vertegenwoordigt de vereniging. 
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan: 
 - de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, of 
 - de secretaris tezamen met de penningmeester, dan wel 
 - de directie op de terreinen zoals mogelijkerwijs nader vast te stellen in een 

directiestatuut. 
3. Het Bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer leden van het Bestuur alsook 

aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te 
vertegenwoordigen. 

BOEKJAAR EN JAARREKENING 
Artikel 17 
1. Het verenigingsjaar (boekjaar) van de vereniging loopt van één januari tot en met 

één en dertig december. Het Bestuur vergadert tenminste één maal binnen vijf 
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maanden na afloop van het boekjaar, derhalve uiterlijk in de maand mei van elk 
jaar. In deze vergadering worden het jaarverslag, de jaarstukken en de balans en 
de verlies- en winstrekening van voorgaand jaar goedgekeurd. Na goedkeuring 
stuurt het Bestuur deze stukken inclusief eventuele toelichting binnen vier weken 
ter vaststelling door naar de Algemene Ledenvergadering. 

2. Omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid wordt door een 
accountant in de aan de Algemene Ledenvergadering te overleggen jaarrekening 
een samenstellingsverklaring opgenomen zoals genoemd in Titel 9 boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek. 

VERGADERINGEN 
Artikel 18 
1. Naast de statutair vastgestelde vergaderingen van het Bestuur en de Algemene 

Ledenvergadering inzake het vaststellen van de jaarrekening, worden 
vergaderingen van het Bestuur zo dikwijls bijeengeroepen als de leden van het 
Bestuur dit wenselijk achten. 

2. Indien vijftien procent (15%) van de leden van de Vereniging een vergadering 
wenst, is de voorzitter verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene 
Ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van 
het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt 
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van een vergadering 
overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan de voorzitter en de secretaris 
belasten met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen. 

3. De bijeenroeping van de vergaderingen van Bestuur en Algemeen 
Ledenvergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de leden van die 
organen op een termijn van ten minste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te 
behandelen onderwerpen vermeld. 

STATUTENWIJZIGING 
Artikel 19 
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de 

Algemene Ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar 
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn van oproeping van een 
dergelijke vergadering is tenminste veertien dagen. 

2. Zij, die de oproeping tot deze vergadering ter behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der 
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging 
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage 
leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden. 

3. Wijziging van de statuten kan slechts geschieden met meerderheid van tenminste 
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waar een 
zodanig aantal gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd is, dat bevoegd is 
tenminste twee/derde gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering uit te 
brengen. 

4. Bij gebreke van quorum, kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of 
vertegenwoordigde leden (gewone leden), tot wijziging van de statuten worden 
besloten in een volgende, tenminste acht dagen na de eerste te houden 
vergadering, met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte 
stemmen. Deze vergadering wordt bijeengeroepen na afloop van de vergadering 
waarin niet voldoende leden aanwezig waren om een besluit te nemen. Van dit feit 
wordt in de oproep tot een tweede vergadering gewag gemaakt. 
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5. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is 
opgemaakt. Ieder van de leden van het Bestuur is bevoegd de akte van 
statutenwijziging te doen verlijden. 

6. De leden van het Bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van 
statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na 
de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van 
Koophandel Noord Nederland gehouden handelsregister. 

ONTBINDING EN VEREFFENING 
Artikel 20 
1. Het bepaalde in artikel 19 leden 1, 2, 3, en 4 is van overeenkomstige toepassing op 

een besluit van de Algemene Ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging. 
2. Een eventueel batig overschot zal na vereffening worden besteed overeenkomstig 

de doelstelling van de vereniging of ten behoeve van een algemeen nut beogende 
instelling, zulks vast te stellen door de Algemene Ledenvergadering. 

3. De vereffening geschiedt door het Bestuur. 
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van 

haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de 
statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de 
vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in 
liquidatie". 

5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel 
aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) 
doet(n) van de beëindiging opgave aan het in lid 6 van artikel 19 vermelde register. 

6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard 
gedurende twintig jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die 
door de vereffenaars als zodanig is aangewezen. 

REGLEMENTEN 
Artikel 21 
1. Het Bestuur kan, na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering, een of 

meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld 
waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien. 

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met 
deze statuten. 

3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in 
artikel 19 leden 1, 2, 4 en 6 van overeenkomstige toepassing. 

SLOT 
Deze akte is verleden te Schiermonnikoog op de datum in het hoofd van deze akte 
vermeld. De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. 
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan hen opgegeven 
en toegelicht. 
De comparanten 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 
te zijn gewezen op de gevolgen die voor partijen uit de akte voortvloeien. 
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna, eerst door de comparanten en 
vervolgens door mij, notaris, om elf uur tien minuten ondertekend. 


