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Heden,亜, VerSChenen voor m|J, Meester Hendr土k Jan Kor-

. ne|is Kuipers, nOtar|S ter Standp|aats de gemeente Ap--

Pingedam: ○○-----一------------------○○-----------------

1.璽; -----一--一〇〇-〇〇〇〇一一一〇----〇〇〇-一----一一〇〇〇〇〇〇一----○○-

{ユ.亜, ------‾‾‾‾‾一‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

ten deze hande|ende a|s schrifte|ijke gevo|machtigden二

krachtens een onderhandse akte van vo|macht, We|ke aan

deze akte is vastgehecht van: ---------一-------一〇-一----

a. de heer Jan Hendrik Rondhuis仁E, WOnende te Appinge-

dam, Koningstraat　23, POStkode　9901 EC, geboren te E

Op政を　-----喜‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

b. de heer Thijs Wiersma, bedrijfs|eider, WOnende te　--

Winneweer, Stadsweg　98, POStkode　9793　PD, geboren te

亙　Op　亜; ------○○----------------喜-一-------‾-‾‾-‾‾‾‾‾

C. de heer J.K∴Ebbens, S|iコPer/machinaa| houtbewerker,

WOnende te Appingedam, Schoo|straat　56, POStkode　---

9902　AS, geboren te E op E; -------○○------〇一---一〇〇-

d. de heer Wi||em Schenke|, Chauffeur, WOnende te Win--
Stadsweg　90, POStkode　9793　PD, geboren te E

Op　亜; ----------------一一-------------一一〇〇〇----------

e. de heer H. Zaagman, PrOCeSmedewerker, WOnende te　---

Winneweer, Stadsweg　92, POStkode　9793　PD, geboren te

亜　op　勘　--------------一一一----〇〇一---------〇一一------○○

f. de heer A|bert Bakker, heftruckchauffeur, WOnende te

Winneweer, Rijksweg　287, POStkode　9793　PA, geboren　-

七e　亜　Op　亜; ----------一----一一--------○○-〇一一「---一-〇〇〇-

g. de heer Gerard Maneschijn, Veehouder, WOnende te Ten
Post, Medenweg　3, POStkode　9792　RS, geboren te E op

亜; ----一一一一---〇〇〇〇〇〇-一書○○-一一〇---------一一一------一----

die deze machtiging verstrekten in hun hoedanigheid van

enige　|eden van het bestuur van de te Winneweer geves--

tigde veren|g|ng, genaamd: HENGELSPORTCLUB ’一GAUW TEVRE-

DEN", en a|s zodanig deze vereniging terzake van het na

te me|dene rechtsge|dig vertegenw0Ordigendeく. ----------

De comparanten, hande|ende a|s geme|d, Verk|aarden: ○○-
-　dat de geme|de vereniging werd opgericht op acht de-二

Cember negentienhonderd drie en vijftig;一〇---一一--一一一一-
-　dat de statuten nimmer schrifte|ijk werden vastge---一

1egd;一-----一一〇---○○---------喜一-----一〇--一〇〇一一--一一一一一一一-

-　dat de a|gemene vergadering van de vereniging. in　葛--

haar vergadering van E, heeft bes|oten tot vast|egging

Van de statuten v0Or de veren|g|ng, deze heeft vastge○○

Ste|d en met a|gemene stermen heeft goedgekeurd, W争ar‾‾

bij tevens aan het bestuur van de veren|g|ng OPdracht　-

is gegeven a|　het nodige te verrichten, OPdat de statu‾

ten rechtsge|dig zu||en zijn en de vereniging vo||edige
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rechtsbevoegdheid za|　bezitten, WaarOnder begrepen het

doen opmaken, PaSSeren en Ondertekenen van de vereiste

notariき|e akte, het verzorgen van de inschrijving in　--

het verenigingenregister bij de desbetreffende Kamer　--

van K○○Phande|　en Fabrieken, het aanbrengen van geringe

Wijzigingen in de tekst van de statuten, V○○rZOVer　○○--

zu|ks in over|eg met de betreffende notar|S WenSe|ijk　-

Of n0Odzakelijk wordt geacht, a|smede a||es wat de aard

van de zaak verder met zich brengt; -○○--------〇〇〇〇〇〇--

-　dat van het vorenstaande b|ijkt uit een uittrekse|　--

uit de notu|en van de genoemde vergadering, dat aan　-葛-

deze akte za|　worden vastgehecht; -----------〇〇〇-----‾‾

-　dat de statuten zijn vastgeste|d en met ingang van　--

heden　|uiden a|s vo|gt: ------〇〇〇〇--------‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

---○○-葛---○○--------　NAAM EN ZETEL　○○-一〇〇-〇〇〇〇--一〇〇一‾‾‾

---一〇----一---〇〇〇喜「一--　Artike|　1. ---〇〇一---一〇-○○----○○○○

De vereniging, hierna te noemen de vereniging, draagt　-

de naam: HENG巳LSPORTCLUB　"GAUW TEVREDEN’’ en　|S geVeS‾‾‾

tigd te Winneweer. ○○-------------○○--‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

喜----------------〇〇〇----　DUUR　-〇〇〇---------〇〇〇-----‾‾‾‾

-----一---一-〇〇〇一二一一一一一　Artike|　2. -○○---○○-----○○---一---

De vereniging, OPgericht op acht december negentienhon-

derd drie en vijftig, WOrdt thans aangegaan v○○r Onbe○○

Paa|de tijd. -○○--------喜〇〇〇〇〇〇---一‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾-‾‾‾‾‾

-一--------○○----------「-　DO巳L　-○○---○○---○○----〇〇〇---‾‾

---○○--〇〇一--○○-----○○　Artike|　3. 〇〇一-----------喜○○-----

De vereniging ste|t zich ten doe|: ---○○-‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

a. het bevorderen van de henge|sport a|s sportieve re--

Creatie; --○○--------〇〇〇〇〇〇----‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

b. het beschermen en verbeteren van de visstand; en　---

c. in het algemeen het behartigen van de be|angen van　‾

de sportvissers en in het bijzonder van de bij de　-一

Vereniging aanges|oten　|eden. --○○--‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

------〇一-　DE M工DDELEN OM DエT DOEL TE BERE工KEN　一〇-一一‾‾‾‾

----○○---------------　Artike|　4. -一〇---○○-------○○-‾‾‾‾

1. De vereniging tracht haar doe|　hetzij ze|fstandig, ‾

hetz寸j in samenwerking met andere henge|sportveren|‾

gingen, hetzij door aans|uiting bij-　en ln SamenWer‾

king met overkoepe|ende federaties en organisatie′　-

te bereiken d○○r: ○○-------〇〇〇〇〇--○○-一--‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

a. het ten behoeve van haar　|eden, kopen, huren of　-

op andere wijze. hetzij met of zonder　|asten, ‾‾‾

aanvaarden van vis-　en　|ooprecht, Viswater, ter‾‾

reinen, OPSta||en en van midde|en die de beoefe--

ning van de henge|sport kunnen bevorderen; ---‾一‾

b. te streven naar wette|ijke rege|ingen en over‾‾‾‾

heidsmaatrege|en, Waarbij de be|angen van de hen-

ge|sport worden gewaarborgd; -○○--‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾__

c. het bevorderen, in stand houden en verbeteren van

een mi|ieu, dat aan de beoefening van de sport---

Visserij zovee|　mogeliゴk kansen biedt; ----------

d. het uitzetten van vissoorten die v○○r de henge|--

SPOrt Van belang∴ZiJn;一--------〇〇〇----‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

e. a||e andere wettige midde|en die het in artike|　3

geste|de doe|　kunnen bevorderen. ---‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

2. De vereniging is　|id van het Provinciaa|　Gron|nger 「

Fonds tot verkrijging en behoud van goed henge|wa一一一

ter, en Streeft er naar dit　|idmaatschap te behou○○-
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---一一一一〇---○○-　VERENエG工NGS-　EN BOEKJAAR　---一一一〇--------

_一----------○○-一-----　Artike1　5. ---〇〇一一一〇------葛------

Het verenigings-　en boekjaar is ge|ijk aan het ka|en---

derjaar, tenZij de a|gemene vergadering anders be〇一一〇〇〇

Slui亡. --鵜----○○----○○-------‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

一一---〇一一〇〇-------　LEDEN EN DONATEURS　-----葛一〇〇--一------

Ar七ike1　6.

De veren|g|ng kent: --○○-○○----○○喜-○○-○○--‾‾‾‾-‾○○‾‾‾‾‾

a. |eden; --一‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾__‾‾‾‾‾‾‾‾二‾‾‾‾‾‾‾‾

b. ereleden; ----------------------‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

c. |eden van verdienste; ----------葛---------------‾‾‾‾

d. donateurs. -○○---一-○○------‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

一--------一〇-----○○---　Artike|　7. ------○○---------葛---一

1. Natuur|ijke personen kunnen　|id worden van de ver---

enlglng・ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

2. Een aspirantlid me|dt zich a|s　|id aan bij het be---

Stuur.　○○-------‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Het bestuur bes|ist over de toe|ating als　|id. Bij　-

niet-tOe|ating kan de a|gemene vergadering a|snog　--

bes|uiten tot toe|ating. ---○○-----------〇一---------

3. Het bestuur houdt een register waarin de namen en　--

adressen van a||e　|eden_Z|Jn OPgenOmen. ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

一一-----一一一一一----○○---　Artike|　8. ----------------喜-----

1. Ere|eden zijn die natuurlijke personen, die vanwege

hun bijzondere verdiensten v○○r de vereniging en/of

de henge|sport in het a|gemeen′　a|s zodanig door de

a|gemene vergadering ziコn benoemd. -○○-‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

2. Leden van verdienste zijn die natuur|ijke personen,

die vanwege hun verdiensten v○○r de vereniging en/of

de henge|sport in het a|gemeen′　a|s zodanig door de

a|gemene vergadering zijn benoemd. ---一‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

3. Ere|eden en　|eden van verdienste hebben deze|fde　---

rechten en verp|ichtingen a|s　|eden, tenZij in deze

statuten anders is bepaa|d. ------一‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

--------一一一一---------　Artike|　9.葛------------〇一----〇〇〇

1. Don託eurs Zijn natuur|iコke of rechtspersonen, die　--

d○○r het bestuur a|s donateur ziゴn toege|aten en die

zich jegens de vereniging verp|ichten om jaarlijks　-

een d○○r het bestuur vastgeste|de bijdrage te stor--

亡en.　--------〇〇〇-------‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

2. Donateurs hebben geen andere rechten of verp|ichtin-

gen dan die, We|ke hun bij of krachens deze statuten
Zijn toegekend o王　opge|egd.一---------‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

3. De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te

a||en tijde d○○r de vereniging of de donateur door　‾

opzegging worden beeindigd′　met dien verstande′　dat

bij opzegging door de donateur de jaar|ijkse bijdra-

ge voor het　|opende boekコaar voor het geheel ver‾‾‾‾

SChu|digd b|ij王t. ------一〇-一一-〇一一一〇--一一一〇-一一-‾‾‾‾‾‾‾

4. Opzegging namens de vereniging∴geSChiedt door het　--

bestuur. -喜〇〇〇〇--一〇〇----------一一一一-----一‾‾‾‾‾_‾‾‾‾‾‾

〇一一〇--一一--○○----------　SCHORSエNG　-一一--一一--一一一一‾‾‾‾‾‾‾‾‾

-------一--一一一一〇〇〇----　Ar亡ikel lO. ---一一----一一------‾‾‾‾

1. Het bestuur is bevoegd een　|id te schorsen voOr een

periode van ten h○○gSte drie maanden′ in geva| het -

|id bij herha|ing in strijjd hande|t met zijn‘|id---

maatschapsverp|ichtingen of d○○r hande|ingen of ge○○
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dragingen het be|ang van de veren|g|ng Of de sport--

visserij in het a|gemeen in ernstige mate schaadt. -

2. Het bestuur brengt de betrokkene bij aangetekend　---

schrijven op de h○○gte Van de schorsing. Gedurende　-

de periode van schorsing verva||en de rechten voort-

V|peiende uit het　|idmaatschap. --〇〇〇--‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

3. De betrokkene kan binnen vier weken na ontvangst van

kennisgeving van schorsing in beroep komen bij het　-

bestuur. Gedurende de beroepsterm|Jn en hangende het

beroep b|ijft hij geschorst. ----------‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

4. Een schorsing, We|ke niet binnen drie maanden wordt

gevo|gd d○○r OntZetting′　eindigt d○○r het ver|○○P　--

Van die term|Jn. --------○○-一〇--------‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

---○○--------　EエNDE VAN HET L工DMÅATSCHAP　-------〇〇〇---一

〇-------------○○-○○--　År亡ikel ll.一---一二一一一一一一一一一一一一一一ー

Het　|idmaatschap eindigt: -----○○-----------○○---〇一‾‾‾‾

a. door het over|ijden van het　|id; ---------------‾‾‾‾

b. door opzegging vanwege het　|id; deze opzegg|ng kan　-

s|echts geschieden tegen het einde van een veren|---

gingsjaar, met inachtneming van een bij huishoude---
|ijk reg|ement te rege|en opzegtermijn; een |id is　-

niet bevoegd d0Or OPZegging van ziコn　|idmaatschap　--

een bes|uit, Waarbij de verp|ichtingen van de　|eden

van ge|de|ijke aard zijn verzwaard, te Z|Jnen OP‾‾‾‾

zichte uit te s|uiten; ○○---------------○○---‾‾‾‾‾‾‾‾

c. d0Or OPZegging namens de vereniging; deze kan ge--○○

schieden wanneer een　|id heeft opgehouden aan de　---

vereisten d0Or de statuten voor het　|idmaatschap　---

geste|d, te VO|doen, a|smede wameer rede|ijkerw|JS
van de vereniging niet gevergd kan worden het　|id--一

maatschap te　|aten v0Ortduren; de opzegg|ng∴ge‾‾‾‾‾‾

SChiedt door de a|gemene vergader|ng; -喜‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

d. d○○r OntZetting; deze kan a||een worden uitgesproken

wanneer een　|id in strijd met de statuten, reg|emen-

ten of bes|uiten van de vereniging hande|t, Of de　--

verenigig of de sportvisser|コin het a|gemeen, OP　‾‾

onrede|ijke wijze benadee|t; de ontzetting∴geSChiedt

d0Orそde a|gemene vergader|ng. 〇一-○○--‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

---○○---一一一--　VERPL工CHT工NGEN VAN DE LEDEN　--------葛-一一〇

〇-------○○----〇〇〇〇---　Artike1 12.一------〇〇〇〇--〇〇〇--喜--

1. De　|eden zijn verp|icht een periodieke contributie　-

te beta|en waarvan de h○○gte WOrdt vastgeste|d door

de a|gemene vergadering. Ere|eden z|Jn Vr|JgeSte|d -

van de verplichting tot het beta|en van contribu一--〇

七土e. 〇一--喜--------------〇〇〇-〇〇〇---○○--〇一--‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Leden van verdienste zijn niet vrijgeste|d van de　--

verp|ichting tot het beta|en van contributie. -〇一〇〇-

2. De a|gemene vergadering kan de　|eden andere ver‾‾‾‾‾

P|ichtingen op|eggen. ○○-〇一一〇〇〇--一〇‾‾‾‾‾
一------○○--一-----　GELDMエDDELEN　-〇〇〇〇一-〇一

一〇〇一------○○-〇〇〇--　Ar亡ikel　13. -○○------

inkomsten van de veren|glng bestaan uit:

contributies ; ------------------〇〇〇----一

donaties ;

Subsidies

g土工亡en

OVerige baten.
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〇〇一一--------一一-------　Ar亡ikel　14. ----一--○○------〇〇〇〇-「

1. Het bestuur bestaat uit terminste drie natuur|ijke　-

personen. De a|gemene vergadering benoemt het be〇〇〇〇

stuur uit de　|eden der vereniging. Tot bestuurs|id　-

zijn niet verkiesbaar ziゴ, die de　|eeftijd van acht-

tien jaar nog niet hebben bereikt. ----‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

2. a. Tot vijf dagen v○○r de aanvang van de a|gemene　--

vergadering, kunnen d0Or het bestuur of d0Or ten-

minste drie　|eden kandidaten worden gesteld v0Or

de functie van bestuurs|id. ÷--一一-----〇〇〇〇〇-----賀

b. Een kandidaatste||ing door de　|eden　|S Onge|dig　-

indien niet tege|ijkertijd een verk|ar|ng Van de

kandidaat wordt overlegd, dat hij bereid is een　-

eventue|e verkiezing te aanvaarden.喜一-----------

c. Aan een kandidaatste||ing kan het bindend karak--

ter worden ontnomen d○○r een met term|nSte　-喜〇〇〇-

twee/derde van de uitgebrachte stermen genomen　-‾

bes|uit van de a|gemene vergader|ng. -‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

d. Vindt geen kandidaatste||ing p|aats of bes|uit de

algemene vergadering overeenkomstig het onder c　-

geste|de om aan de kandidaatste||ing het bindend
karakter te ontnemen, dan is de a|gemene vergade-

ring vrij in haar keus. --‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

----------○○----○○---　Ar七土kel　1う. --------一-----‾‾‾‾‾‾‾

1. E|k bestuurs|id, ○○k wanneer het voor een bepaa|de　_

tijd is benoemd, kan d○○r de a|gemene vergadering ‾‾

蒜等h霊霊:S霊宝。○龍三a謹言‾三三‾三三㌔詫言‾
gevo|gd d0Or OntS|ag′　eindigt d0Or het ver|oop van -

die term|Jn. --〇〇一一‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

2. E|k bestuurs|id treedt uiterlijk drie jaar na zijn　-

benoeming af vo|gens een d○○r het bestuur op te ma‾‾

ken r○○Ster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, -‾‾‾

neemt op het r○○Ster de plaats van z|Jn VOOrganger　_

1n.　-○○--○○-一一-‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

_------一一------------　Artike|　16. ----------一--〇一--‾‾‾‾

1. De voorzitter wordt door de a|gemene vergader|ng　|n

functie gekozen. De overige bestuursfuncties worden

d0Or het bestuur onder|ing verdee|d; in e|k geva|　--

moeten er een secretaris en een penn|ngmeeSter WOr‾‾

den aangewezen. ○○-‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

2. Van het verhande|de in e|ke bestuursvergader|ng WOr‾

den d○○r de secretaris notu|en opgemaakt, die d○○r　-

de voorzitter en de secretaris worden ondertekend. -

3. De bes|uiten van het bestuur worden genomen met vo|-

strekte meerderheid van stermen. Staken de stemmen　-

dan bes|ist de v0OrZitter. --二〇--〇〇一一〇------‾‾‾‾-‾‾‾

4. Bij huishoude|ijk reglement kumen nadere regels　_‾‾

voor bestuursvergaderingen worden gegeven.一一‾‾‾‾‾‾‾

一一---葛---　BESTUURSTÅAK EN VERTEGENWOORD工G工NG　一一一--‾‾‾‾‾

一一一一一一--一一---一---一一--　Ar亡ikel　17. -------一----一一‾‾‾‾‾‾‾

1. Behoudens de beperkingen vo|gens de statuten′ is het

bestuur be|ast met het besturen van de vereniging. -

Het bestuur verdee|t onder|ing de verschi||ende　-○○-

Werkzaamheden. 〇一---------------一-----一一一一‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

2. Ook indien heet aanta| bestuurs|eden beneden drie is

gedaa|d, b|ijft het bestuur bevoegd. Het is echter _

∴轟∴媒鱒二∵
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verp|icht zo spoedig moge|ijk een a|gemene vergade--

ring te be|eggen ter v○○rZiening in de vacature(S).

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn veran亡WOOrde|ijk鵜-

heid bepaa|de onderde|en van zijn taak uit te　|aten

voeren d○○r d○○r hem benoemde commissies. ---賀------

4. Het bestuur is, mits met goedkeur|ng Van de a|gemene

vergadering. bevoegd tot het s|uiten van overeen〇〇〇-

komsten, tOt het kopen, VerVreemden of bezwaren van

registergoederen′　het s|uiten van overeenkomsten・ --

waarbij de vereniging zich a|s borg of h0Ofde|ijk　喜-

medeschu|denaar verbindt, Zich v0Or een derde sterk

maakt o王　Zich tot zekerheidste||ing v○○r een SChu|d

van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze　〇一

goedkeuring kan tegen derden geen beroep worden ge--
daan. ---------一一‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

5. Het bestuur, danwe|　de v○○rZitter tezamen met de　---

secretaris of tezamen met de penningmeester, Verte--

genw○○rdigen de vereniging in en buiten rechte.一〇〇-
一--------○○--○○---　DAGEL工JKS BESTUUR　---------‾‾‾‾‾‾‾‾‾

○○----------○○----○○-　Ar亡ikel　18.一一〇〇〇------------鵜--葛

1. Voorzitter, SeCretaris en penn|ngmeeSter VOrmen Sa-‾

men het dage|ijks bestuur. ------‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

2. a. Het dage|ijks bestuur, dat zijn bevoegdheden ont-
|eent aan het bestuur, is be|ast me亡　de v○○rbe---

reiding en uitvoering van de besluiten van het　--

bestuur. 〇〇〇〇一-○○-○○----〇〇〇--‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

b. Het dage|ijks bestuur is bevoegd tot het nemen　‾‾

van a|　die maatrege|en, die v○○r het afwikke|en　‾

van d○○r het bestuur gede|egeerde zaken, bevor---

der|ijk z|コn. -------〇一一一-‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

c.工n spoedeisende geva||en is het dage|ijks bestuur

bevoegd tot a||e hande|ingen′　We|ke tot bescher--

ming van de be|angen van de vereniging n0Odzake--

|ijk zijn. Zodanige hande|ingen worden in de　_‾‾‾

eerstvo|gende vergadering van het bes亡uur medege-

dee|d.一-----一-----------------○○-‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

3. Het dagelijks bestuur is aan het bestuur verantw○○r‾

ding verschu|digd over zijn be|eid. ------‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

4. Wanneer tenminste een　|id van het dage|ijks bestuur

ver|angt, dat de bes|issing over enig v0OrSte| naar

het bestuur wordt verwezen, Onthoudt het dage|ijks　-

bestuur zich van verdere behande|ing en wordt het　--

v○○rSte| op de agenda van de eerstv01gende vergade-一

rinずVan het bestuur gep|aatst. --一‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

5. Het dagelijks bes亡uur vergadert zo dikwij|s a|s de　‾

v○○rZitter of een der bestuurs|eden de wens hiertoe

te kennen geeft.一〇-----一一一一〇〇一一〇--‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

6. Van het verhande|de in de vergader⊥ngen van het da○○

ge|ijks bestuur worden a||e　|eden van het bestuur　|n

kennis geste|d. ---○○-------------‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

-----一一JAARVERSLAG, REKEN|NG EN VERANTWOORD工NG　一〇‾‾‾‾‾

------〇一一〇-----------　Ar七ike工19. -一-〇〇一一一〇---〇一一-‾‾‾‾‾

1. Het bestuur is verp|icht van de vermogenstoestand --
van de vereniging zodanig boek te houden dat te a|一-

|en tijde haar rechten en verplichtingen kunnen wor‾

den gekend. ----一一一一-----〇〇一一一一一一〇--‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

2. Het bestuur brengt op een a|gemene vergadering te　○○

houden binnen zes maanden na af|0OP Van het veren|‾‾
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gingsjaar, behoudens ver|enging van deze termijn　一一-

d○○r de a|gemene vergadering, Zijn jaarvers|ag uit　-

en doet, Onder over|egging van een ba|ans en een　---

staat van baten en　|asten, rekening en verantw0Or--一

ding over zijn in het afge|open boekjaar gevoerd　---

bestuur. ------〇〇〇-〇〇〇〇〇〇〇--○○--〇〇〇〇--‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Na ver|oop van deze termijn kan ieder　|id deze reke-

ning en verantw○○rding in rechte van het bes亡uur　---

VOrderen. ----------------〇〇〇〇〇〇-〇〇〇---‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

3. De a|gemene vergadering benoemt　コaar|ijks JJit de　---

|eden een commissie van tenminste twee personen die

geen dee|　mogen uitmaken van het bestuur. -‾‾‾‾‾‾‾‾‾

De commissie onderzoekt de rekening en verantwoor喜○○

ding van het bestuur en brengt aan de a|gemene ver‾‾

gadering vers|ag uit. -----〇〇〇〇〇--一〇〇〇-----‾‾‾‾‾‾‾‾‾

4. Het bestuur is verp|icht aan de commissie a||e d○○r

haar gewenste in|ichtingen te verschaffen en haar　--

desgevraagd de kas en de andere waarden te vertonen,

a|smede inzage in de boeken en bescheiden van de　〇〇〇

Vereniging te ver|enen. -------------‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

De cormissie mag zich　|aten adviseren. -------------

5. De　|ast van de cormissie kan te a||en tijde door de

algemene vergadering worden herroepen′　doch s|echts

d○○r de benoeming van een andere corm|SS|e. ---‾‾‾‾‾

6. Het bestuur is verp|icht de bescheiden bedoe|d in de
|eden l en　2　tien jaren　|ang te bewaren. ---‾‾‾‾‾‾‾‾

----○○-〇一一一一-〇〇〇　ALGEMENE VERGADER工NG　-一------○○-----‾‾

------○○---一---〇〇〇〇--　Ar亡土ke1　20. ------○○-----一-------

1. Jaar|ijks wordt terminste e台n a|gemene vergadering　-

de jaarvergadering　-　behouden. Op deze vergadering　-

komen ondermeer aan de orde: -------○○-一-〇一-‾‾‾‾‾‾‾‾

a. het jaarvers|ag en de rekening en verantw○○rding

bedoe|d in artike| 19, a|smede het vers|ag van de

a|daar omschreven comm|SS|e; --------‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

b. de benoeming van een nieuwe cormissie, bedoe|d in

artike| 19, V0Or het vo|gende veren|glngSコaar; ‾‾

C. VOOrZ|en|ngen　|n VaCatureS; --‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

d. v○○rSte||en van het bestuur of de　|eden, aange---

kondigd biゴ　de oproeping v○○r de vergader|ng・ -‾‾

2. Åndeきe a|gemene vergaderingen worden gehouden zo　-葛‾

dikwiコ|s het bestuur dit wense|ijk oordee|t. ‾‾‾‾‾‾‾

3. Voorts is het bestuur op schrifte|ijk verzoek van　--

terminste tien of, indien dit minder z|Jn, Van een　-

zodanig aanta|　|eden a|s bevoegd is tot het uitbren-

gen van 6en/tiende gedee|te der stermen in de a|ge--
mene vergadering, VerPlicht tot het bijeenroepen van

een a|gemene vergadering op een term|Jn Van niet　---

|anger dan vier weken. ----〇〇〇〇〇---一-‾‾‾‾‾‾‾‾‾__‾‾‾‾

工ndien aan het verzoek niet binnen twee weken gevo|g

wordt gegeven, kunnen de verzoekers ze|f tot die　-一一

OPrOePing overgaan door midde| van het p|aatsen van

een advertentie in een in de p|aats van vestiging　--

Vee|　ge|ezen b|ad of in het eventue|e veren|g|ngSOr‾

gaan. ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

〇一〇〇〇一-〇〇〇-----------　Artike|　21.一〇〇---一----○○-----〇〇〇

1. Å||e　|eden hebben toegang tot de a|gemene vergade---

ring. -----------〇〇〇-一〇--一〇〇〇---一一〇--一‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

2.エeder　|id hee王t een stem. Ere|eden en　|eden van ver-
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dienste, die　亡evens gew0On　|id zijn, hebben s|echts

台en s亡em.一〇---------〇〇一----一〇----------------------

3. Sterming bij vo|macht is niet toegestaan. ---------一
__--一----一-----------　Artike|　22. --------〇〇一----------

1. De a|gemene vergaderingen worden ge|eid d0Or de　一---

voorzitter van de vereniging of zijn p|aatsvervan---

ger. ontbreken de voorzitter en zijn p|aatsvervan‾‾‾

ger, dan treedt een der andere bestuurs|eden′　d○○r　-

het bestuur aan te w|JZen, OP a|s v0OrZitter. ----○○

2. Van $et verhande|de in e|ke vergadering worden d○○r

de secretaris of een daartoe door de v○○rZitter aan-

gewezen perso○n notu|en gemaakt′　die door de verga--

dering worden vastgesteld en daarna d○○r de voorzit-

ter en de notu|ist worden ondertekend.一〇〇-------‾‾‾

Ziゴ　die de vergadering bijeenroepen kunnen een nota‾

riee|　proces-Verbaa|　van het verhande|de doen opma--

ken. De inhoud van de notu|en of van het proces-Ver‾

baa|　wordt ter kennis van de　|eden gebracht. ---○○-‾
_---〇一一一一------〇〇〇---　Artike|　23. -----------一--〇〇〇----

1. V0OrZOVer de statuten of de wet niet anders bepa|en,

worden a||e bes|uiten van de a|gemene vergader|ng　一一

genomen met vo|strekte meerderheid van de uitge-一〇--

brachte stemmen. 〇〇〇--‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

2. B|anco stermen worden geacht niet te zijn uitge----‾

bracht. ----------鵜---------‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

3. Over perSOnen WOrdt schrifte|ijk gestemd. Het be‾‾‾‾

stuur bes|ist of er over andere onderwerpen a|　dan　-

niet schrifte|ijk wordt gestemd. -〇一--‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

4.エndien bij een verkiezing van personen niemand de　‾‾

vo|strekte meerderheid verkrijgt, heeft er een twee‾

de stemming p|aats. --〇〇〇----‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Heeft dan weer niemand de vo|strekte meerderheid　-葛-

verkregen dan vinden er herstermingen p|aats totdat

een perso○n de vo|strekte meerderheid heeft verkre--

gen. ook in geva|　de stermen staken vindt er een ---

herstemming p|aats. 〇〇〇----------‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Bij deze herstermingen (WaarOnder niet is begrepen　-

de tweede sterming) wordt telkens gestemd tussen de

personen op wie bij de v○○rafgaande sterm|ng　|S ge‾‾

stemd, eVenWe|　uitgezonderd de persoon of personen　‾

op wie bij de hersterming het geringst aanta|　stem‾‾

men is uitgebracht. ---------------‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

5.エndien de stermen staken over een v0OrSte|　niet ra--

kende de verkiezing van personen, is het v0OrSte|　-「

VerWOrPen. ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

6. De schrifte|ijke stermingen geschieden met b|anco　-‾

.　ges|oten briefjes. --------一‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

一一------------------一　Artike|　24. -〇〇〇一一一一〇--------一-‾‾

1. De a|gemene vergaderingen worden biゴeengeroepen door

het bestuur; de oproeping∴geSChiedt schrifte|ijk aan

de adressen van de　|eden vo|gens het eerder genoemde

|edenregister danwe|　d○○r midde| van het p|aatsen　‾‾

van een advertentie in een in de p|aats van veSti---

ging veel ge|ezen blad of in het eventue|e veren|---

gingさorgaan. -○○--------------一‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾-‾‾‾‾‾‾‾‾

De term|Jn Van OPrOePing bedraagt veertien dagen. ‾-

2. Bij de oproeping worden de te behande|en onderwerpen

Verme|d. --一一-----------〇一----------一一--一一-‾‾「‾‾‾‾‾‾

帝　王__豊　勝一
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3. Over onderwerpen, We|ke niet bij de oproeping zijn　-

aangekondigd, kunnen ggeen rechtsge|dige bes|uiten -

worden genomen, beha|ve in het geva| in de vo|gende

zin bedoe|d. ---○○-一〇---一〇‾「‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Z0lang in een a|gemene vergadering a||e　|eden aanwe-

zig zijn, kunnen ge|dige bes|uiten worden genomen′　‾

mits met algemene stermen′　OVer a||e onderwerpen ook

a|　heeft geen oproeping p|aatsgehad of is de oproe--

ping niet op de v0OrgeSChreven w|JZe geSChied of is
enige andere forma|iteit of ander v○○rSChrift om----

trent het oproepen of houden van vergaderingen niet

in acht genomen. ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

葛_---一一〇-葛--喜-----　STATUTENW工JZエG|NG　一〇------‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

____---------------○○　Artike|　25. -鵜-----一--〇〇一-〇一一‾‾‾‾

1.工n de statuten van de vereniging kan geen verande○○-

ring worden gebracht dan door een besluit van de -○○

algemene vergadering waartoe is opgeroepen met de --

medede|ing dat op die vergadering∴Wijziging van de ‾

statuten za|　worden v0OrgeSte|d. ---‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾-‾‾

2. Zij, die de oproeping tot de a|gemene vergader|ng ‾‾

ter behande|ing van een voorste|　tot statutenw|JZ|‾‾

ging hebben gedaan, mOeten tenminste vijf dagen v○○r

de vergadering een afschrift van dat v0OrStel′　Waar-

in de v○○rgeSte|de wijziging w○○rde|ijk is opgeno‾‾‾

men, OP een daartoe geschikte p|aats v○○r de　|eden -

ter inzage　|eggen tot na af|oop van de dag waarop de

vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt aan |e--

der lid dat daarom verzoekt, een afschrift als hier‾

v○○r bedoe|d, VerStrekt. ---〇〇〇---‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

3. Een bes|uit tot s亡atutenwijziging behoeft een meer‾‾

derheid van tenminste twee/derde gedeelte der uitge_

brachte stemmen. ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

4. Een statutenWijziging treedt niet eerder in werking

dan nadat hiervan een notarie|e akte is opgemaakt. -
---------〇一---　ONTB工NDエNG DER VEREN|G工NG　-一--_‾‾‾‾‾‾‾‾‾

__---一一一--一-----一----　Artike|　26.一-------‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

1. De vereniging kan worden ontbonden door een bes|uit

van de a|gemene vergadering. Het bepaalde in de |e-一

den l, 2　en　3 van het v0Orgaande artike| is van ○○--

overeenkomstige toepass|ng.一‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

2. Bij het bes|uit tot on亡binding dient tevens een be‾‾

s|uit te worden genomen over het batig sa|do der　--一

vereniging. Hierbij dient zovee| moge|ijk rekening ‾

te worden gehouden met het doe|　der veren|g|ng. ‾‾‾‾
_--〇一一〇〇---一〇〇--〇一---一　ARBエTRAGE　一一一--------‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

_---------〇〇〇---○○---　Årtike|　27. -----一一一〇--一一‾‾‾‾‾‾‾‾

Eventuele geschil|en tussen de vereniging en haar leden

zu||en in hoogste instantie worden bes|ist door een葛〇二

arbitrage-COrmissie′　bestaande uit drie　|eden.一------一

Een |id wordt benoemd door het bestuur′　niet uit haar　-

midden; 6en |id wordt benoemd door de bij het geschi| ‾

betrokken tegenpartij (en) en het derde　|id wordt be‾‾‾‾

noemd door de twee hierv○○r bedoe|de　|eden gezamen‾‾‾‾‾

1土jk.一-〇一-一一〇---一一一一‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

--------一------　HU工SHOUDEL工JK REGLEMENT　------‾‾‾‾‾‾‾‾‾

_一一一--一一一一〇--------一-　Ar亡土ke1　28. --------一一一一一一一-‾‾‾‾‾

1. De a|gemene vergadering kan een huishoude|ijk,reg|e‾

ment vastste||en.一--------一一一一-〇一一一一一一--一一‾‾‾‾‾‾‾‾‾

ィ、「筋ふ′一・・繍議∴　_



1う。C。 "Gauw Tevred∈nlI

opgerict・1t OP 9 decernber 1953.

l. ⊥,id `Orden kumen zij′ die de lc`6ftijd van 15 jaar hebben bereikt・

2. Het bestuur bestaat uit: VOOrZitter′　SeCretaris′ Pemingr[¥eeSter

3。工eder jaar treden 2 bestuursleden af′ doch zii zijn herkiesbaar・

4。 Elk jaar brengt de penningmeester OP de jaarvergade「ing verslag

uit van het a三gelopen boekjaar.

5. Er wOrden 9 of meer officifie wedstrijden gehouden. Hiervan ver葵

vallen 2 wedstrijden. Maar men mOet 4 van de 9 of meer wedstrijden

meevissen om v0Or een Prijs in aanmerking te komen.

〈6. Zij, die niet langer lid willen z|〕n′ mOeten dit v窃r l september

opzeggen aan蓑n van de bestuursleden′ anders worden zij geaCht

lid te blijven met het o○g op de concenten boekies・

7。 Geroyeerde leden van andere clubs ‘′]Orden niet aangenomen.

8。 Bij verandering van adres is men verplicht hiervan kennis te

geven∴aan de secretaris of andere bestuursleden.

9.∴F:r w〇rdt gevist op∴Punten.工edere vis I punt en iedere 50 gram

笠pun墳h,

l∴ V○○r iedere onder de maatse vis ingeleverd op∴Wedstrijd∈n′ Worden

3 punten afgetrokken. Iteer dan 3 ondermaatse vissen betekent dis-

kwalificatie.

|l。 Iie七betreden van landerijen is v○○r eigen risic〇・

12言Janncer een lid∴klachten heeft ten opzichte van andere leden′ is
〈　men verplicht hiervan kemis te geven v66r het meten en wegen

heeft plaatsgevonden′　aan het bestuur・

13。 Het bc;Stuur kan leden en ]⊃egunStiger:3 aamC冊÷n′　÷och bii de

。erStV01gende.ue(istrijd wordt er oml geStem。・

14。工n gevallen′ Waarin dit reglement l壷、t V○○rZict′ besluit het

bes七し王ur.


