
 
  

 
No.   d.d. 4 oktober 2013         31471  

 

OPRICHTING VERENIGING  
 

Heden, vier oktober tweeduizend dertien, verschenen voor mij,  

meester Klaas Wildeboer, notaris te Tynaarlo, gemeente Tynaarlo:  

1. de heer WILHELMUS KRISTIANUS MARTINUS FAASSEN;  

 

 

 

2. mevrouw GEESSIEN ARENDINA STOFFERS;  

 

 

 

3. mevrouw JANNEKE BUITENGA.  

 

 

 

 

 

De comparanten verklaarden:  

dat zij thans wensen over te gaan tot de vastlegging van de statuten van gemelde vereniging, 

welke zullen luiden als volgt:  

ARTIKEL 1  
Naam en zetel  

1. De vereniging is genaamd: TRI4you.  

Zij heeft haar zetel in de gemeente Tynaarlo.  

2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.  

ARTIKEL 2  
De vereniging heeft ten doel:  

1. Het bevorderen en het doen beoefenen van de triatlonsport, alsmede van andere vormen van 

duursportbeoefening, in welke verschijningsvorm dan ook. De vereniging tracht dit doel onder 

meer te bereiken door:  

a. het organiseren van trainingsbijeenkomsten;  

b. het lidmaatschap van de Nederlandse Triathlon Bond (NTB);  

c. deel te nemen aan door de NTB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden en 

evenementen;  

2. zelf wedstrijden en/of evenementen op het gebied van de triatlonsport of enige andere vorm 

van duursport te organiseren;  

3. het verstrekken van informatie en trainingsadviezen;  

4. het bevorderen van contacten tussen de bij de vereniging betrokken personen en instanties;  

5. de vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.  

ARTIKEL 3  
Duur  

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.  

2. Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december daaraanvolgend.  
  



  

 

ARTIKEL 4  
Lidmaatschap  

1. De vereniging kent: 

a. seniorleden;  

b. juniorleden;  

c. ereleden; leden van verdienste;  

d. donateurs.  

2. Daar waar in de statuten of reglementen gesproken wordt van "leden", wordt hieronder elke 

categorie leden verstaan, tenzij duidelijk anders aangegeven.  

3. Het lidmaatschap voor leden als genoemd onder 1.a., 1.b. en 1.c. is persoonlijk en mitsdien niet 

overdraagbaar, noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.  

 

4. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de leden zijn 

opgenomen.  

5. Alleen diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid van de NTB zijn, kunnen lid 

zijn van de vereniging. Het lidmaatschap van de NTB is eveneens verplicht voor diegenen die 

binnen de vereniging een al of niet betaalde functie bekleden.  

ARTIKEL 5  
Toelating van leden  

1. Als seniorlid/juniorlid kan men worden toegelaten nadat men een schriftelijk verzoek 

dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet 

toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.  

2. Ereleden en leden van verdienste zijn zij die, wegens hun buitengewone verdiensten jegens de 

vereniging en/of op het terrein van de doelstellingen van de vereniging, door de algemene 

ledenvergadering met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte geldige 

stemmen als zodanig zijn benoemd. Ereleden en leden van verdienste kunnen alleen benoemd 

worden indien zij lid zijn van de vereniging. Leden van verdienste kunnen ook rechtsreeks 

worden benoemd door het bestuur. Het bestuur stelt de algemene ledenvergadering hiervan in haar 

eerstvolgende vergadering op de hoogte.  

3. Donateur kan men worden door schriftelijke aanmelding bij het bestuur, dat over de toelating 

beslist. Aan de toelating verbindt het bestuur een minimum jaarlijkse bijdrage.  

ARTIKEL 6  
Verplichtingen van de leden  

1. De leden van de vereniging zijn verplicht:  

a. de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten van de organen van de vereniging na te 

leven;  

b. het lidmaatschap van de NTB te aanvaarden;  

c. de statuten, het huishoudelijk reglement en de bondsverordeningen, als mede de besluiten van 

de organen van de NTB na te leven;  

d. zich te onthouden van handelingen waardoor de belangen van de vereniging en de NTB kunnen 

worden geschaad;  

e. alle overige verplichtingen, die uit het lidmaatschap van de vereniging en de NTB voortvloeien, 

te aanvaarden en na te komen.  

 

 

 

 

 

 

 



 

2. De in lid 1 genoemde verplichtingen gelden tevens voor allen, die in de vereniging een functie - 

welke dan ook - bekleden. De in lid 1 sub b. en c. genoemde verplichtingen gelden niet voor 

donateurs; de in lid 1 sub a. en e. genoemde verplichtingen gelden uitsluitend voor zover van 

toepassing.  

3. Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging slechts 

verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de algemene 

ledenvergadering.  

4. Door de vereniging kunnen in naam van de leden geen verplichtingen worden aangegaan, dan 

nadat het bestuur door de algemene ledenvergadering daartoe is gemachtigd.  

5. Binnen één maand nadat hem een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn 

verplichtingen zijn verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld, kan een lid zich door 

opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten. 

Binnen één maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een 

andere rechtsvorm of tot fusie, kan een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen. 

Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van een besluit, 

waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te 

sluiten.  

ARTIKEL 7  
Einde lidmaatschap  

1. Het lidmaatschap eindigt:  

a. van een seniorlid c.q. juniorlid:  

I door overlijden;  

II door opzegging door het lid of door de vereniging;  

III door ontzetting (royement).  

b. van een erelid of lid van verdienste:  

I door overlijden;  

II door opzegging door het erelid of lid van verdienste;  

III door ontneming van het erelidmaatschap door de algemene ledenvergadering met een 

meerderheid van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte geldige stemmen.  

c. van een donateur:  

I door overlijden, dan wel ophouden te bestaan;  

II door opzegging door de donateur;  

III door vervallenverklaring van het donateurschap van de vereniging.  

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden per één juli of tegen het 

einde van het verenigingsjaar.  

Opzegging geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke één maand voor afloop van het 

lidmaatschap in het bezit van de secretaris dan wel ledenadministrateur moet zijn. Indien een 

opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot de eerstvolgende 

datum per wanneer kan worden opgezegd, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid 

redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.  

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan geschieden door het bestuur met 

inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste één maand, wanneer het lid, na daartoe 

bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen 

jegens de vereniging heeft voldaan,  

  

 

 

 

 

 

 



 
alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke door de statuten aan 

het lidmaatschap gesteld worden.  

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken indien een lid:  

a. in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt;  

b. de vereniging op onredelijk wijze benadeelt;  

c. door de NTB uit het clublidmaatschap van de NTB is ontzet.  

De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit met 

opgave van reden(en), schriftelijk in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen vier weken na 

ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de 

beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene 

ledenvergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met een meerderheid van tenminste 

twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.  

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar eindigt, ongeacht de reden of oorzaak, blijft 

desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur 

anders besluit.  

ARTIKEL 8  
Geldmiddelen  

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:  

a. contributies en entreegelden van leden;  

b. bijdragen van donateurs;  

c. inschrijf- en entreegelden van evenementen;  

d. subsidies;  

e. bijdragen van sponsors;  

f. schenkingen, legaten en andere baten.  

2. De leden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door 

de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden 

ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.  

3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de 

verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.  

ARTIKEL 9  
Bestuur  

1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste drie personen en bestaat tenminste uit een 

voorzitter, secretaris en penningmeester.  

Bestuursleden dienen lid van de vereniging en meerderjarig te zijn.  

2. Bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering uit de gestelde kandidaten benoemd.  

De benoeming van de voorzitter geschiedt in functie. Het bestuur wijst zelf uit zijn midden een 

secretaris en penningmeester aan. Tevens beslist het bestuur over de uitvoering van het beheer van 

de ledenadministratie.  

Alle leden hebben het recht kandidaten voor het bestuur te stellen.  

3. Bestuursleden hebben gedurende drie jaren zitting en treden af volgens een op te maken 

rooster.  

Dit rooster dient zodanig te worden opgesteld dat voorzitter, secretaris en penningmeester ieder in 

een ander jaar aftreden.  

Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.  

 

 

 

 

 

 

 



 

In een tussentijdse vacature wordt door het bestuur voorzien tot de eerstvolgende algemene 

ledenvergadering. Na benoeming door de algemene ledenvergadering treedt een tussentijdse 

benoemd bestuurslid af op het tijdstip waarop zijn voorganger zou zijn afgetreden.  

Een bestuurslid kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door het orgaan 

dat hem heeft benoemd, worden ontslagen of geschorst. Voor een dergelijk besluit is een 

meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de uitgebrachte, geldige stemmen.  

De schorsing van een bestuurslid, die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door ontslag, 

eindigt door verloop van die termijn.  

Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:  

a. door opzeggen;  

b. door bedanken.  

ARTIKEL 10  
Bevoegdheden bestuur  

1. Behoudens beperkingen krachtens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de 

vereniging. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.  

2. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De voorzitter en de secretaris van het 

bestuur kunnen de vereniging gezamenlijk vertegenwoordigen. Bij ontstentenis van een van deze 

twee bestuursleden wordt de vereniging vertegenwoordigd door de ander, samen met de 

penningmeester.  

3. Alle in lid 2 genoemde bestuursleden kunnen zich terzake van hun 

vertegenwoordigingsbevoegdheid als in lid 2 bedoeld, door een schriftelijke gevolmachtigde doen 

vertegenwoordigen.  

4. Voor het beschikken over banksaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende.  

5. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden en bezwaren van 

registergoederen, voor de oprichting van en deelname aan rechtspersonen, voor overeenkomsten 

waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde 

sterk maakt of zich voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de voorafgaande 

goedkeuring van de algemene ledenvergadering.  

ARTIKEL 11  
Algemene ledenvergadering  

1. Binnen zes maanden na afloop van een boekjaar wordt een algemene ledenvergadering 

gehouden.  

In deze vergadering brengt het bestuur verslag uit over de gang van zaken in de vereniging en legt 

het, onder overlegging van een jaarverslag, de balans en de staat van baten en lasten met een 

toelichting, rekening en verantwoording af van haar in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. 

Deze stukken moeten worden ondertekend door alle bestuursleden. Ontbreekt de ondertekening 

van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.  

Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het verslag en de rekening en 

verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voor zover die uit de 

rekening en verantwoording blijken.  

2. De agenda voor de algemene ledenvergadering omvat tenminste de volgende punten:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

a. vaststelling notulen van de vorige algemene ledenvergadering;  

b. vaststelling van het jaarverslag;  

c. verslag van de kascommissie en overige commissies;  

d. vaststelling van de jaarrekening van de vereniging;  

e. vaststelling van de begroting voor het komende boekjaar, inclusief contributiegelden en overige 

bijdragen;  

f. benoeming bestuursleden;  

g. benoeming van de leden van de kascommissie;  

h. installatie commissies;  

i. ingekomen voorstellen.  

3. De algemene ledenvergadering neemt al die besluiten, welke nuttig of nodig geacht worden 

voor een goed functioneren van de vereniging.  

4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie van twee of meer 

seniorleden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Aftredende kascommissieleden zijn 

ten hoogste twee keer achtereen terstond herkiesbaar. De kascommissie heeft te allen tijde het 

recht de boeken en bescheiden van de vereniging te controleren. Zij is verplicht deze controle 

tenminste éénmaal per jaar uit te voeren en wel vóór de algemene ledenvergadering. De 

penningmeester is gehouden de kascommissie daartoe tijdig uit te nodigen. De kascommissie 

brengt in de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.  

5. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te 

verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage van de 

boeken en bescheiden der vereniging te geven.  

6. Overige commissies kunnen zowel door de vergadering als door het bestuur worden benoemd. 

Zij bestaan uit verenigingsleden en ontvangen hun taakomschrijving van hen, die hen opdracht 

hebben gegeven. De hier genoemde commissies brengen schriftelijk verslag uit aan hun 

opdrachtgevers op een door laatstgenoemden te bepalen tijd en wijze, met inachtneming van de 

richtlijnen welke hun verstrekt zijn.  

ARTIKEL 12  
Bijeenroepen algemene ledenvergadering  

1. De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van 

een termijn van vier weken. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden 

mededeling onder opgave van de agenda dan wel publicatie hiervan via het verenigingsorgaan.  

2. Behalve de in artikel 11 bedoelde jaarvergadering zullen algemene ledenvergaderingen worden 

gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk, met 

opgave van de te behandelen onderwerpen, wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal 

leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een derde gedeelte der stemmen in de algemene 

ledenvergadering.  

3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld, is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van 

een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan één maand. Indien aan het 

verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen 

gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de 

wijze waarop het bestuur de algemene ledenvergadering bijeenroept.  

ARTIKEL 13   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Stemrecht en toegang  

1. a. Ieder lid heeft toegang tot de algemene leden vergadering.  

b. Leden, die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de algemene leden vergadering, tenzij zij bij 

de algemene leden vergadering beroep hebben ingesteld naar aanleiding van een opgelegde straf 

in welk geval zij op uitnodiging van het bestuur bevoegd zijn alleen de behandeling van hun 

beroep bij te wonen.  

2. Ieder lid, mits achttien jaar en ouder, heeft een stem.  

3. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid, 

mits achttien jaar en ouder. Degenen die gemachtigd wordt, kan echter in totaal niet meer dan 

twee stemmen uitbrengen.  

4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.  

5. Over alle voorstellen zaken betreffende wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, 

beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt een 

voorstel geacht te zijn verworpen.  

6. Bij stemming over personen is degene gekozen, die de meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een 

tweede stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte 

stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, 

beslist het lot.  

Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco of op enigerlei wijze ondertekend zijn, dan wel iets 

anders aanduiden dan in stemming is gebracht of anderen namen bevatten dan van de personen 

over wie wordt gestemd.  

ARTIKEL 14  

Leiding en notulering  

1. De voorzitter leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal één der andere 

bestuursleden als leider der vergadering optreden.  

2. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden door de secretaris of een door de 

voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.  

ARTIKEL 15  
Straffen  

1. Het bestuur kan, bij overtreding van deze statuten en/of het huishoudelijk reglement, dan wel in 

gevallen van gebleken verwaarlozing van de belangen van de vereniging en/of het niet nakomen 

van enige verplichtingen jegens de vereniging, de navolgende straffen opleggen:  

a. berisping;  

b. boete;  

c. ontzegging van het recht om aan een of meerdere uitvoering en/of wedstrijden van de 

vereniging deel te nemen;  

d. schorsing;  

e. royement.  

2. Met uitzondering van de straf van berisping kan de opgelegde straf gepubliceerd worden in het 

verenigingsorgaan.  

3. Tegen een strafmaatregel staat binnen een termijn van vier weken na dagtekening van het 

besluit beroep open op de algemene ledenvergadering.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Van de uitspraak van de algemene leden vergadering is beroep mogelijk bij de commissie van 

beroep van de NTB.  

Instellen van een beroep heeft geen schorsende werking.  

ARTIKEL 16  
Statutenwijziging  

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatsvinden door een besluit van de algemene 

ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin een wijziging van de 

statuten zal worden voorgesteld.  

2. Indien de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot 

statutenwijziging is gedaan, zal op verzoek een afschrift van dit voorstel, waarin de voorgestelde 

wijziging(en) is (zijn)opgenomen, worden toegestuurd.  

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige 

stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig of 

vertegenwoordigd is. Indien geen twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, 

wordt binnen vier weken 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 

aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met meerderheid 

van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.  

ARTIKEL 17  
Wijziging door besluit met algemene stemmen  

Het in artikel 16 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene ledenvergadering alle 

stemgerechtigde leden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen 

wordt genomen.  

ARTIKEL 18  
Notariële akte, registratie  

1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.  

2. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde 

statuten te deponeren ten kantore van de Kamer van Koophandel binnen het gebied waar de 

vereniging haar woonplaats (zetel) heeft.  

ARTIKEL 19  
Beperking tot wijziging  

Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van één of meer andere 

bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.  

ARTIKEL 20  
Ontbinding en vereffening  

1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de 

vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene ledenvergadering, genomen met 

tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin 

tenminste drie/vierde van de stemgerechtigde leden aanwezig is.  

2. Bij gebreke van het quorum kan, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden, tot 

ontbinding worden besloten op een volgende tenminste acht doch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering met een meerderheid van twee/derde 

van het aantal uitgebrachte stemmen.  

3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden 

medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn 

voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste veertien dagen bedragen.  

4. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de 

vereffening door het bestuur.  

5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene ledenvergadering te 

bepalen doeleinden, die het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.  

6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van haar 

vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en 

reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging 

uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".  

Tenslotte verklaarden de comparanten dat - in afwijking van het bepaalde in artikel 9 - voor de 

eerste maal als bestuursleden der vereniging zullen optreden:  

1. de comparant sub 1. genoemd, als voorzitter der vereniging;  

2. de comparant sub 2. genoemd, als secretaris der vereniging;  

3. de comparant sub 3. genoemd, als penningmeester der vereniging;  

Ter uitvoering dezer wordt woonplaats gekozen ten kantore van de notaris, bewaarder dezer 

minuutakte.  

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.  
WAARVAN AKTE in minuut, is verleden te Tynaarlo, gemeente Tynaarlo op datum in hoofde 

dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben 

deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige 

voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de 

comparanten en mij, notaris, ondertekend. 


