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Heden, de v~fde maart negentienhonderd zeven en tach

tig, verschenen voor m~, Alo~sius Joseph Matheo Roo

den, notaris ter standplaats Heythuysen: ----------- 

1. 	de Heer Arnold Johannes Wilhelmus Nazarski, zonder 

beroep, wonende te Heythuysen (6093 EV), Pastoor 
No. 273 van Crugtenlaan 9, geboren te Roggel, twintig fe

OPRICHTING VERENIGING bruari negentienhonderd en twintig; ------------- 

2. 	 de Heer Johannes Antonius Joseph Maria Seuren, ge
5 maart 1987 

meente-secretaris, wonende te Roggel (6088 AS), 

Molenweg 54, geboren te Roggel, een en twintig ju

li negentienhonderd twee en veertig. ------------ 

De comparanten verklaarden op een januari negentien

honderd zeven en tachtig een vereniging te hebben op

gericht en voor die vereniging de navolgende statuten 

te hebben vastgesteld: ----------------------------- 

---------- NAAM en ZETEL. -------------------------- 

ARTIKEL 1. ----------------------------------------- 
1. 	De vereniging draagt de naam: Heemkundevereniging 

Roggel. ----------------------------------------- 

2. Zij is gevestigd te Roggel. --------------------- 

---------- WERKGEBIED. ----------------------------- 

ARTIKEL 2. ----------------------------------------- 
Het werkgebied van de vereniging omvat de gemeente 

Roggel en omgeving. -------------------------------- 

---------- DOEL. ----------------------------------- 

ARTIKEL 3. ----------------------------------------- 
1. 	De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de 

geschied- en heemkundige kennis van het werkgebied 

en de bestudering van de levensomstandigheden, ge

woonten en gebruiken van de mensen die dit gebied. 

bewonen en bewoond hebben. ---------------------- 

2. 	De vereniging tracht haar doel te bereiken èoor: 

a. 	het organiseren van lezingen, tentoonstellingen 

excursies en studiebijeenkomsten en het geven 

van voorlichting; ---------------------------- 
b. 	het doen van onèerzoek en het publiceren of la

ten publiceren van de resultaten van studie of
• 

.-' 




onderzoek; ---------------------------------- 
c. het inventariseren van gegevens en het bDeen

brengen van boeken, prenten, kaarten, voorwer

pen, publicaties en dergelDke; -------------- 

d. 	 het samenwerken met andere verenigingen en in

stellingen, die een soortgelijk doel nastrever. 

e. 	het samenwerken met de overheid of instelingen 

ter bescherming van objecten van geschiedenis, 

folklore en heemkunde en zo mogelijk ook het 

verlenen van financiële bijstand daarvoor; 

en 	voorts door al die wettige middelen, welke tot 

het gestelde doel dienstig kunnen zijn. -------- 

---------- LEDEN. --------------------------------- 

ARTIKEL 4. ---------------------------------------- 
1. 	Gewone leden van de vereniging kunnen zDn natuur

lDke personen, die de zestienjarige leeft~d hebbe: 

bereikt. --------------------------------------- 
2. 	 Het bestuur houdt een register, waarin de namen el 

adressen van alle leden zijn opgenomen. ---------. 

3. 	Alleen gewone leden zijn leden in de zin van de we' 

en van deze statuten. ---------------------------. 

---------- ASPIRAHTLEDEN, BEGUNSTIGERS en ERELEDEN •. 

ARTIKEL 5. -----------------------------------------. 
1. 	Aspirantleden zijn zij die aan de aktiviteiten vru 

de vereniging deelnemen, doch nog geen lid zijn•. 

2. 	Begunstigers z~n z~ die zich bereid verklaard heb· 

ben de vereniging financieel te steunen; de alge

mene vergadering kan daartoe eventueel een mini

mum-bedrag vaststellen. ------------------------ 
3. 	Ereleden zijn degenen die op voordracht van het be 

stuur door de algemene vergadering met algemene 

stemmen als zodanig zijn benoemd op grond van de 

omstandigheid dat zij zich bijzonder verdienstelij 

hebben gemaakt voor de vereniging of voor de ge

schied- en heemkunde in het algemeen. ---------- 

4. 	Aspirantleden en begunstigers hebben geen andere 

rechten en verplichtingen dan die, welke hun bij 

of krachtens de statuten zijn toegekeQd en opge

------------".. 



legd. ------------------------------------------- 
5. 	Ere-leden hebben dezelfde rechten als de gewone 

leden; zij zijn niet gehouden tot het betalen van 

een jaarlijkse bijdrage. -------------------------- 

---------- TOELATING. ------------------------------ 

ARTIKEL 6. ----------------------------------------- 
1. 	Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden 

aspirantleden en begunstigers. ------------------ 

2. 	Bij niet-toelating tot lid kan de algemene verga

dering alsnog tot toelating besluiten. ---------- 

---------- EINDE VAN HET LIDI\1AATSCHAP. ------------- 

ARTIKEL 7. ----------------------------------------- 
1. 	Het lidmaatschap eindigt: ----------------------- 

a. 	door de dood van het lid; -------------------- 

D. 	 door opzegging door het lid; ----------------- 

c. 	door opzegging namens de vereniging; deze kan 

geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan 

de vereisten voor het lidmaatschap bij de statu

ten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn ver

plichtingen jegens de vereniging niet nakomt, 

alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging 

niet gevergd kan worden het lidmaatschap te la

ten voortduren; ------------------------------ 
d. 	 door ontzetting; deze kan alleen worden uitge

sproken, wanneer een lid in strijd met de statu

ten, reglementen of besluiten van de vereniging 

handelt of de vereniging op onredelijke wijze be

nadeelt. ------------------------------------- 
2. 	Opzegging n~~ens de vereniging geschiedt door het 

bestuur. ---------------------------------------- 
3. 	Opzegging van het lidmaatschap door het lid of 

door de vereniging kan slechts geschieden tegen 

het einde van een verenigingsjaar en met inachtne

ming van een opzeggingstermijn van vier weken. -- 

Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden 

beëindigd, indien van de vereniging of van het lid 

redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaat

schap te laten voortduren. --------------.------- 



4. 	Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vo

rige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het 

vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum 

waartegen was opgezegd. ------------------------- 
5. 	Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn 

lidmaatschap een besluit, waarb~ de verplichtingen 

van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te 

zijnen opzichte uit te sluiten. ----------------- 

6. 	Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het 

bestuur. ---------------------------------------- 
7. 	Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap 

door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van 

de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaat

schap te laten voortduren en van een besluit tot 

ontzetting uit het lidmaatschap, staat de betrok

kene binnen een maand na de ontvangst van de ken

nisgeving van het besluit beroep open op de alge

mene vergadering. H~ wordt daartoe ten spoedigste 

schriftelijk van het besluit met opgave van rede

nen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn 

en hangende het beroep is het lid geschorst. ---- 

8. 	 \vanneer een lidmaatschap in de loop van een vere

nigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaar

lijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. -- 

---------- EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN 

ASPIRANTLEDEN EN BEGUNSTIGERS. --------------------- 

ARTIKEL 8. ----------------------------------------- 
1. 	De rechten en verplichtingen van een aspirantlid 

en van een begunstiger kunnen te allen t~de weder

zijds door opzegging worden beëindigd, behoudens 

dat de jaarl~kse bijdrage als bedoeld in artikel 5 

lid 2 over het lopende vereni ngsjaar voor het 

geheel verschuldigd blijft. --------------------- 

2. 	Opzegging namens de vereniging geschiedt door het 

bestuur. ---------------------------------------- 

---------- VERPLICHTINGEN. ------------------------- 

ARTIKEL 9. ----------------------------------------- 
1. 	De leden z~n in het algemeen verplicht zo veel als 



in 	hun vermogen ligt bij te dragen tot het bereiken 

van de doelstellingen van de vereniging. -------- 

Overige verplichtingen kunnen worden geregeld bij 

huishoudelijk reglement. ------------------------ 

2. 	De leden zijn gehouden tot het betalen van een 

jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergade

ring zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in 

categorieën worden ingedeeld, die een verschillen

de 	bijdrage betalen. ---------------------------- 

3. 	Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen ge

hele of gedeeltelijke ontheffing van de verplich

ting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. 

---------- RECHTEN ASPIRANTLEDEN EN BEGUNSTIGERS. -- 

ARTIKEL 10. ---------------------------------------- 
Behalve de overige rechten, die aan aspirantleden en 

begunstigers bij of krachtens deze statuten worden 

toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging 

georganiseerde evenementen bij te wonen. ----------- 

---------- BESTUUR. -------------------------------- 

ARTIKEL 11. ---------------------------------------- 
1. 	Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten

minste zeven personen, die door de algemene verga

dering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit 

de 	 leden. --------------------------------------- 
2. 	De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een 

of meer voordrachten. Tot het opmaken van zulk een 

voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als drie 

of meer leden. De voordracht van het bestuur wordt 

bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. 

Een voordracht door drie of meer leden moet uiter

lijk acht en veertig uur vóór de aanvang van de 

vergadering schriftelijk bij de secretaris worden 

ingediend. -------------------------------------- 
3. 	Het bestuur is bevoegd besluiten te nemen omtrent 

de benoeming en het ontslag van adviseurs. De be

noeming dient plaats te vinden uit de leden van de 

vereniging. De adviseurs zijn bevoegd alle vergade

ringen van het bestuur bij te wonen. Zij hebben in 



deze vergaderingen een adviserende stem. Bij huis

houdelijk reglement kunnen nadere regelen worden 

vastgesteld omtrent hun bevoegdheid, hun zittings

duur, enzovoorts. ------------------------------- 

---------- EINDE BESTUURSLIDY~TSCHAP, PERIODIEK LID

HAATSCHAP, SCHORSING. ------------------------------ 

ARTIKEL 12. ---------------------------------------- 
1. 	Elk bes tuursl id - ook wanneer hij voor een bepaalde 

tijd is benoemd - kan te allen tijde door de algeme

ne vergadering worden ontslagen of geschorst; --- 

Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd 

wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door 

het verloop van die termijn. -------------------- 

2. 	Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn 

benoeming af volgens een door het bestuur op te 

maken rooster van aftreding. De aftredende is her

kiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt 

benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn 

voorganger in. ---------------------------------- 

3. 	Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: -------- 

a. 	 door het eindigen van het lidmaatschap van de 

verenigingj ---------------------------------- 

b. door bedanken, ------------------------------- 

---------- BESTUURSFUNCTIES, BESLUITVORMING VAN HET 

BESTUUR. ------------------------------------------- 

ARTIKEL 13. ---------------------------------------- 
1. 	Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en 

een penningmeester aan; de voorzitter wordt door 

de algemene vergadering aangewezen uit de leden 

van het bestuur. Het bestuur kan voor elk hunner 

uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een be

stuurslid kan meer dan een functie bekleden. Wie 

nog niet meerderjarig is, kan in het bestuur niet 

de functie van voorzitter, secretaris of penning

meester bekleden, of plaatsvervanger zijn van een 

van hen. ---------------------------------------- 
2. 	Aangaande de vergaderingen van en de besluitvor

ming door het bestuur en de wijze waarop het ver



handelde in de vergaderingen wordt vastgelegd door 

middel van notulen of besluitenl~sten en de w~ze 

van vaststelling daarvan kunnen b~ huishoudel~k 

reglement regelen worden gegeven. --------------- 

---------- BESTUURSTAAK, VERTEGENWOORDIGING. ------- 

ARTIKEL 14. ---------------------------------------- 
1. 	Behoudens de beperkingen volgens de statuten, is 

het bestuur belast met het besturen van de vereni

ging. ------------------------------------------- 
2. 	 Indien het aantal bestuursleden beneden zeven is 

gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter 

verplicht zo spoedig mogel~k een algemene vergade

ring te beleggen, waarin de voorziening in de open 

plaats of de open plaatsen aan de orde komt. ---- 

3. 	Het bestuur is bevoegd onder z~Jn verantwoordel~k

heid bepaalde onderdelen van z~n taak te doen uit 

voeren door commissies, die door het bestuur wor

den benoemd. Van een commissie, waaraan (mede)be

slissende bevoegdheden worden gedelegeerd, wordt 

een aantal der leden benoemd door de algemene ver

gadering; dit aru~tal bedraagt een/derde, doch ten

minste één; dit geldt ook voor andere commissies, 

organen en raden, onder welke benaming dan ook, 

anders dan de directeur, casu quo directie, waar

aan (mede)beslissende bevoegdheden worden gedele

geerd. ------------------------------------------ 
4. 	Het bestuur is - mits met goedkeuring van de alge

gemene vergadering - bevoegd tot het sluiten van 

overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of be

zwaren van registergoederen, het sluiten van over

eenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of 

hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een 

derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling 

voor een schuld van een derde verbindt. --------- 

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en 

tegen derden beroep worden gedaan. -------------- 

5. 	Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de 

algemene vergadering voor besluiten tot: -------- 



I. 	 onverminderd het bepaalde onder 11: het aan

gaan van rechtshandelingen en het verrichten 

van investeringen, een bedrag of waarde van 

eenduizend gulden (f 1.000,--) te boven gaan

de, danwel het door de algemene vergadering 

vast te stellen bedrag; --------------------- 
11. a. het huren, verhuren en op andere wijze in 

gebruik of genot verkrijgen en geven van on

roerende goederen; ----------------------- 

b. 	het aangaan van overeenkomsten, waarbij aar 

de vereniging een bankkrediet wordt ver

leend; ----------------------------------- 
c. 	het ter leen verstrekken van gelden, alsme

de het ter leen opnemen van gelden, waaron

der niet is begrepen het gebruikmaken van 

een aan de vereniging verleend bankkrediet; 

d. 	 het aangaan van dadingen; ---------------- 

e. 	het optreden in rechte, waaronder begrepen 

het voeren van arbitrale procedures, doch 

met uitzondering van het nemen van conser

vatoire maatregelen en van het nemen van 

die rechtsmaatregelen, die geen uitstel 

kunnen lijden; --------------------------- 
f. 	het sluiten en wijzigen van arbeidsovereen

komsten. --------------------------------- 
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en 

tegen derden geen beroep worden gedaan. --------- 

6. 	Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 

bepaalde, wordt de vereniging in en buiten rechte 

vertegenwoordigd: door de voorzitter en de secre

taris tezamen en bij ontstentenis door hun plaats

vervangers. ------------------------------------- 
---------- JAAIWERSLAG t REKENING EN VERANTWOORDING. 

ARTIKEL 15. ----------------------------------------. 

1. 	Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en 

met een en dertig december. ---------------------. 

2. 	Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand 

van de vereniging zodanige aantekeningen te houder 



dat daaruit te allen tijde haar rechten en ver

plichtingen kunnen worden gekend. --------------- 

3. 	Het bestuur brengt op een algemene vergadering 

binnen drie maanden na afloop van het verenigings

jaar - behoudens verlenging van deze termijn door 

de algemene vergadering - zijn jaarverslag uit en 

doet - onder overlegging van een balans en een 

staat van baten en lasten - rekening en verant

woording over zijn in het afgelopen boekjaar ge

voerd bestuur. Na verloop van deze termijn kan ie

der lid deze rekening en verantwoording in rechte 

van het bestuur vorderen. ----------------------- 

4. 	De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de 

leden een commissie van tenminste twee personen, 

die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De 

commissie onderzoekt de rekening en verantwoording 

van het bestuur en brengt aan de algemene vergade

ring verslag van haar bevindingen uit. ---------- 

5. 	Vereist het onderzoek van de rekening en verant

\·,roording bjjzondere boekhoudkundige kennis, dan kan 

de commissie van onderzoek zich door een deskundi

ge doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de 

commissie alle door haar gewenste inlichtingen te 

verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden 

te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden 

der vereniging te geven. ------------------------ 

6. 	De last van de commissie kan te allen tijde door de 

algemene vergadering worden herroepen,doch slechts 

door de benoeming van een andere commissie. ----- 

7. 	De balans, de staat van baten en lasten, alsmede 

een verslag, inzake het beleid en inzake de mate 

waarin en de wijze waarop van de statutaire moge

lijkheden met betrekking tot het democratisch func

tioneren van de vereniging wordt gebruik gemaakt, 

zullen voor iedere belangstellende ter inzage wor

den gelegd. ------------------------------------- 
8. 	Belanghebbenden kunnen kennis nemen van alle be

leidsstukken, die de vereniging in het kader van 




haar subsidiëring moet overleggen aan de gemeente, 

respectievelijk de provincie; daartoe moeten zij 

een verzoek richten aan het bestuur van de vere

niging; bij bestuursbeslui t of bij reglement kan een 

andere wijze van kennisneming worden vastgesteld. 

9. 	Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in 

de leden 2 en 3 tien jaren lang te bewaren. ----- 

---------- ALGEMENE VERGADERINGEN. ----------------- 

ARTIKEL 16. ---------------------------------------- 
1. 	Aan de algemene vergadering komen in de vereniging 

Ie bevoegdheden toe, die niet door de wet of de 

statuten aan het bestuur zijn opgedragen. -------

2. 	Jaarlijks uiterlijk drie maanden na afloop van het 

verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering 

de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergade

ring komen onder meer aan de orde: -------------- 

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoor

ding bedoeld in artikel 15, met het verslag van 

de aldaar bedoelde commissie; ---------------- 

b. de benoeming van de in artikel 15 bedoelde com

missie voor het volgende verenigingsjaar; ---- 

c. voorziening in eventuele vacatures; ---------- 

d. voorstellen van het bestuur of de leden, aange

kondigd bij de oproeping voor de vergadering. -

3. 	Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo 

dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt. ---- 

4. 	Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van 

tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is 

tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de 

stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een al 

gemene vergadering. De oproeping dient zodanig te 

geschieden dat de algemene vergadering kan worden 

gehouden binnen een termijn van vier weken na bin

nenkomst van het verzoek. ----------------------- 
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen 

gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf 

tot die b~eenroeping overgaan door oproeping ove~ 

eenkomstig artikel 20 of b~ advertentie in tenmin
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ste één, ter plaatse waar de vereniging gevestigd 

is, veel gelezen dagblad of weekblad. ----------- 

---------- TOEGANG EN STEMRECHT. ------------------- 

ARTIKEL 17. ---------------------------------------- 
1. 	Toegang tot de algemene vergadering hebben alle 

leden van de vereniging. ------------------------ 

Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste 

bestuursleden. ---------------------------------- 

2. 	Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde 

personen beslist het bestuur. ------------------- 

3. 	 Ieder lid van de vereniging, dat niet geschorst is 

heeft één stem. --------------------------------- 

4. 	Een lid kan zijn stem niet door een ander lid la

ten uitbrengen. --------------------------------- 

---------- VOORZITTERSCHAP, NOTULEN. --------------- 

ARTIKEL 18. ---------------------------------------- 
1. 	De algemene vergaderingen worden geleid door de 

voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervan

ger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervan

ger, dan treedt één van de andere bestuursleden 

door het bestuur aan te w~zen - als voorzitter op. 

Wordt ook op deze w~ze niet in het voorzitterschap 

voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zel

vee --------------------------------------------- 
2. 	 Van het verhandelde in elke vergadering worden 

door àe secretaris of een ander door de voorzitter 

daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die in 

de volgende vergadering worden vastgesteld en ten 

bewijze daarvan door de voorzitter en de notulist 

worden ondertekend. De vergadering is bevoegd ten 

aanzien van door haar te bepalen besluiten de 

vaststelling van extract-notulen - zonder vooraf

gaande goedkeuring der volgende vergadering - aan 

voorzitter en secretaris te delegeren. Zij, die de 

vergadering b~eenroepen, kunnen een notarieel pro

ces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. 

De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal 

wordt ter kennis van de leden gebracht. -------- 



---- BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING. ---

ARTIKEL 19. ---------------------------------------- 
1. 	Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel 

van de voorzitter, dat door de vergadering een be

sluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt 

voor de inhoud van een zenomen besluit, voorzover 

gestemd wordt over een niet schriftelijk vastgelegd 

voorstel. --------------------------------------- 
2. 	Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het 

i~ het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid er

van betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, 

wanneer de meerderheid der vergadering of, indien 

de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of 

schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde aanwe

zige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming ver

vallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke 

stemming. --------------------------------------- 
3. 	Voorzover de statuten of de wet niet anders bepa

len, worden alle besluiten van de algemene verga

dering genomen met volstrekte meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen. --------------------------- 
4. 	Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn 

uitgebracht. ------------------------------------ 
5. 	 Indien bij een verkiezing van personen niemand de 

volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een 

tweede stemming plaats. Heeft alsdan weer niemand 

de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden 

herstemmingen plaats totdat, hetzij één persoon de 

volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tus

sen twee personen is gestemd en de stemmen staken. 

Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begre

pen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tus

sen de personen op wie bij de voorafgaande stemming 

is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie 

bij de voorafgaande stemming het geringste aantal 

stemmen is uitgebracht. ------------------------- 
Is b~ die voorafgaande stemming het geringste aan

tal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht 



dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die 

personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer 

kunnen worden uitgebracht. ----------------------, 

Ingeval bij een stemming tussen twee personen de 

stemmen staken beslist het lot wie van beiden is 

gekozen. ---------------------------------------- 
6. 	 Indien de stemmen staken over een voorstel, niet 

rakende verkiezing van personen, dan is het ver

worpen. -----------------------------------------~ 
7. 	Stemmingen over personen geschieden schriftelijk. 

Overige stemmingen geschieden mondeling, tenzij de 

voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht 

of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming 

verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij on

getekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij 

acclamatie - 66k over personen - is mogelijk, tenzij 

één stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. 

8. 	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 vergade

ring. ------------------------------------------- 
9. 	Zolang in een algemene vergadering alle stemge

rechtigde leden aanwezig zijn, kunnen geldige be

sluiten worden genomen - mits met algemene stemmen 

- omtrent alle aan de orde komende onderwerpen 

dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot 

ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsge

had of is deze niet op de voorgeschrevern wijze ge

schied of is enig ander voorschrift omtrent het 

oproepen en houden van vergaderingen of een daar

mee verband houdende formaliteit niet in acht ge

nomen. ------------------------------------------ 
---------- BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING. ----- 

ARTIKEL 20. ---------------------------------------- 
1. 	De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen 

door het bestuur. De oproeping geschiedt schrifte

lijk aan de adressen van de leden volgens het le



denregister, bedoeld in artikel 4, of bij adverten

tie in een ter plaatse waar de vereniging geves

tigd is veel gelezen dag- of weekblad. De termijn 

voor oproeping bedraagt tenminste zeven dagen. -- 

2. 	Bij de oproeping worden de te behandelen onderwer

pen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 

21. --------------------------------------------- 

---------- STATUTENWIJZIGING. ---------------------- 

ARTIKEL 21. ---------------------------------------- 
1. 	In de statuten van de vereniging l<an geen verande

ring worden gebracht dan door een besluit van een 

algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de 

mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal 

worden voorgesteld. ----------------------------- 

2. 	 Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering 

ter behandeling van een voorstel tot statutenwijzi

ging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen 

vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel 

- waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is op

genomen - op een daartoe geschikte plaats voor de 

leden ter inzage leggen, tot na afloop van de dag 

waarop de vergadering wordt gehouden. ----------- 

3. 	Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste 

twee/derde van de uitgebrachte stemmen. --------- 

4. 	Een statutenwijziging treedt niet in werking dan 

nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot 

het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid 

bevoegd. ---------------------------------------- 

---------- ONTBINDING. ----------------------------- 

ARTIKEL 22. ---------------------------------------- 
1. 	De vereniging kan worden ontbonden door een be

sluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in 

de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is 

van overeenkomstige toepassing. ----------------- 

2. 	De vereffening van het vermogen van de ontbonden 

vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij 

het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot 

vereffenaar zijn aangewezen. -------------------- 



3. 	Bij ontbinding van de vereniging worden de bezit 

tingen door de zorg van de vereffenaars, met in

achtneming van de besluiten daaromtrent van de al 

gemene vergadering waarin tot ontbinding werd be

sloten, overgedragen aan een of meer instellingen 

met een soortgelijk doel. Aan ieder van deze in

stellingen kan een gedeelte van die bezittingen 

gesplitst naar hun aard -,worden overgedragen. -- 

4. 	Het batig saldo na vereffening wordt bestemd voor 

een doel, voorzoveel mogelijk overeenkomende met 

dat van de vereniging, bij het besluit tot ontbin

ding door de algemene vergadering te bepalen. --- 

---------- (HUISHOUDELIJK) REGLEMENT. -------------- 

ARTIKEL 23. ---------------------------------------- 
1. 	De algemene vergadering kan een huishoudelijk re

glement, alsook andere reglementen vaststellen. - 

2. 	Een (huishoudelijk) reglement mag niet in strijd 

zijn met de wet, óók waar die geen dwingend recht 

bevat, noch met de statuten. -------------------- 

---------- DEELNEMERSRAAD. ------------------------- 

ARTIKEL 24. ---------------------------------------- 
1. 	Door het bestuur kan een deelnemersraad worden in

gesteld met als taak ten minste: ---------------- 

a. 	het gevraagd en ongevraagd adviseren van het 

bestuur omtrent het te volgen beleid; -------- 

b. 	het mede opzetten van het jaarprogramma en het 

mede uitvoeren van de werkplannen van de vere

niging of zelfstandige onderdelen daarvan. --- 

2. 	 Zolang geen deelnemersraad is ingesteld, zal het 

bestuur telkenjare onder alle deelnemers de be

hoefte aan het instellen van een deelnemersraad 

peilen. Het bestuur zal tot het instellen van een 

deelnemersraad overgaan, indien gebleken is, dat 

een/derde gedeelte van de deelnemers, doch mini

maal vijftien deelnemers, dit wensen. ----------- 

3. 	De deelnemers zijn degenen aan wie het werk van de 

vereniging rechtstreeks ten goede komt. Voor per

sonen beneden de leeftijd van zestien jaar worden 



hun wettelijke vertegenwoordigers als deelnemer 

aangemerkt. ------------------------------------- 
4. 	Het bepaalde in de artikelen 19 en 20 ten aanzien 

van de oproeping en de besluitvorming is van over

eenkomstige toepassing op vergaderingen van de 

deelnemersraad. --------------------------------- 

---------- OPENBAARHEID VAN VERGADERINGEN. --------- 

ARTIKEL 25. ---------------------------------------- 
De vergaderingen van het bestuur - en die van andere 

statutaire organen - zijn in beginsel voor alle be

langstellenden toegankelijk, behoudens indien en voor

zover het onderwerpen betreft,waaromtrent het bestuur 

- of het andere statutaire orgaan - heeft bepaald dat 

behandeling daarvan in een besloten vergadering zal 

geschieden; in elk geval zijn voor alle belangstellen

den toegankelijk vergaderingen over het functioneren 

en de beleidsvoornemens van de vereniging. --------- 

---------- GESCHILLEN. ----------------------------- 

ARTIKEL 26. ---------------------------------------- 
Indien geschillen ontstaan, die verband houden met de 

bepalingen, die in de statuten zijn neergelegd ter 

voldoening aan het Besluit Democratiseringsregelen 

Sociaal-Cultureel Werk, kan elke bij het geschil be

trokkene verlangen, dat een geschillencommissie wordt 

ingesteld. Deze geschillencommissie zal bestaan uit 

drie leden, van wie één lid te benoemen door het be

stuur en één lid door de betrokkene (of gezamenlijke 

betrokkenen, indien meer personen op dezelfde wijze bij 

het geschil betrokken zijn), welke twee leden tezamen 

een derde lid benoemen. De geschillencommissie zal 

binnen één maand na haar benoeming een beslissing ge

ven, welke zowel voor het bestuur als voor de betrok

kene(n) bindend zal zijn, zonder dat daartegen in be

roep zal kunnen worden gegaan. De kosten van de ge

schillencommissie zullen komen voor rekening van de 

partij die in het ongelijk zal zijn gesteld, tenzij de 

geschillencommissie anders bepaalt op grond van de 

omstandigheden. ------------------------------------ 



---------- SLOTBEPALING. --------------------------- 

ARTIKEL 27. ----------------------------------------. 
In alle niet onder het voorgaande artikel vallende 

gevallen, waarin zowel de wet, deze statuten als de 

reglementen, vastgesteld overeenkomstig het bepaalde 

in artikel 23, niet voorzien, beslist het bestuur. - 

Tenslotte verklaarden de comparanten dat voor de eer

ste maal tot bestuursleden van de vereniging worden 

benoemd: ------------------------------------------- 
1. 	de Heer Hendrik Jozef Jacob Coenen, wonende te 

Roggel, Brugstraat 6, geboren te Roggel, vier a

pril negentienhonderd en dertig; ---------------- 

2. 	Mevrouw Maria Johanna Brunen-Vissers, wonende te 

Roggel, Heufke 7a, geboren te Roggel, zeventien 

maart negentienhonderd zes en veertig; ---------- 

3. 	de Heer Mathieu Godefridus Johannes Ramael<ers, wo

nende te Roggel, Apollolaan 9, geboren te Roggel, 

een en twintig mei negentienhonderd twee en veer

tig; -------------------------------------------- 
4. 	Mevrouw Hubertina PetronelIa Johanna van den Beu

ken-Houben, wonende te Roggel, Raadhuisstraat 8, 

geboren te Roggel, zeven en twintig juli negen

tienhonderd negen en dertig; --------------------

5. 	 de Heer Henri Corbinianus Angeline Theodoor Bos, 

wonende te Roggel, Strubben 6, geboren te Helden

Panningen, tien mei negentienhonderd zeven en 

veertig; ---------------------------------------- 
6. 	Mevrouw Anna Maria Antonia Janssen-Rutten, wonende 

te Roggel, Mortel 41, geboren te Roggel, acht a

pril negentienhonderd zes en veertig; ----------- 

7. 	 de Heer Leonardus Hubertus Elisabeth Moonen, wo

nende te Roggel, Ophoven 28b, geboren te Roggel, 

vier en twintig mei negentienhonderd drie en zes

tig, -------------------------------------------- 
waarvan de sub 1 genoemde de functie zal bekleden van 

voorzitter, de sub 2 genoemde die van secretaris en 

de sub 3 genoemde die van penningmeester. ---------- 

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend. ------ 



--------------------------------------- WAARVAN AKTE 
opgemaakt in minuut, is verleden te Heythuysen, ten 

dage als in het hoofd van deze akte is vermeld. ----

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan d€ 

verschenen personen, hebben deze eenparig verklaard 

van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen 

en op volledige voorlezing daarvan geen pr~s te stel

len. -----------------------------------------------
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door 

de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend. 

(getekend) A. Nazarski; J. Seuren; M. Rooden. -----

VOOR AFSCHRIFT: 
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