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VERENIGING

Op de eenentwintigste mei -------------------------------------
negentienhonderd zevenennegentig, -----------------------------
verschenen voor mij, mr Willem Boon, notaris ter standplaats --
Langedijk: ----------------------------------------------------
1. de heer Arie Pieter Bezemer, manager verkoop, wonende te ---

1722 DS Zuid-Scharwoude, gemeente Langedijk, Reiger 57, ----
geboren te Dordrecht op vier mei negentienhonderd eenen- ---
vijftig, ongehuwd; -----------------------------------------

2. de heer Alphonsus Hermanus Maria de Groot, directeur, ------
wonende te 1722 DR Zuid-Scharwoude, gemeente Langedijk, Vink
8, geboren te Helmond op negenentwintig oktober negentien- -
honderd vierenveertig, gehuwd. -----------------------------

De comparant~n hebben zich als volgt gelegitimeerd: -----------
- de comparant sub 1 met zijn rijbewijs nummer 3000706031, ----

geldig tot één juni tweeduizend eenentwintig; ---------------
- de comparant sub 2 met zijn rijbewijs nummer 3000700833, ----

geldig tot één november tweeduizend veertien. ---------------
De comparanten verklaarden dat op een bijeenkomst op twaalf ---
maart negentienhonderd zevenenegentig gehouden te Noord-Schar-
woude, gemeente Langedijk, is besloten een vereniging op te ---
richten, welke de naam zal dragen: Belangenvereniging ---------
Groot-Oosterdel, met als plaats van vestiging de gemeente -----
Langedijk. Tevens werden daarbij voor de op te richten vereni-
ging de statuten vastgesteld. ---------------------------------
Ingevolge het vorenstaande verklaarden de comparanten bij deze
akte bedoelde vereniging, thans per adres Dorpsstraat 274, 1722
EB Zuid-Scharwoude, gemeente Langedijk, op te richten en vast -
te leggen de statuten der vereniging, luidende als volgt: -----

NAAM EN ZETEL -------------------------
Artikel 1. ----------------------------------------------------
De vereniging is genaamd: Belangenvereniging Groot-Oosterdel. -
Zij is gevestigd in de gemeente Langedijk. --------------------

DOEL -----------------------------
Artikel 2. ----------------------------------------------------
1. De vereniging heeft ten doel: de behartiging van de belangen

van de eigenaren van grond- enjof waterpercelen gelegen te -
Langedijk in het Oosterdelgebied, Koog-Zuid en aan de ------
Achterburggracht, hierna te noemen het werkgebied van de ---
vereniging, met name in het kader van het verrichten van ---
onderhoud aan de sloten en wateren, ingevolge de te eniger -
tijd geldende keur van het waterschap Groot-Geestmerambacht,
de oevers en bermen, overeenkomstig het beleid van de ------
gemeente Langedijk, alsmede om in het algemeen ten aanzien -
van het water-, natuur- en recreatiebeheer in dit werkgebied
invloed te kunnen uitoefenen. ------------------------------

2. De vereniging tracht dit doelondermeer te bereiken door: --
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a. het sluiten van een convenant met instellingen zoals de _
gemeente Langedijk, het Waterschap Groot-Geestmerambachten Staatsbosbeheer; ------- _

b. het vaststellen en (doen) uitvoeren van een beleidsplan;
c. het in samenwerking met de gemeente Langedijk afsluiten _

van contracten voor onderhoudswerkzaamheden aan wateren _
en oevers, zodanig dat aan de toepasselijke wettelijke __eisen wordt voldaan; ------------- _

d. het beheren van informatie over het werkgebied; _
e. contributies te heffen ten behoeve van slootonderhoud; __
f. het op individuele basis doorbelasten van de baggerkoste~

van de door het waterschap gemeten hoeveelheden slib in
de wateren van de leden. Deze kosten dienen voorafgaand _
aan de baggerwerkzaamheden door de vereniging geïnd te --
worden bij de leden. ----------------------- _

g. het bewaken van veiligheids- en milieu-aspecten; _
h. gevraagd en ongevraagd advies inwinnen van het water- ---

schap; het waterschap is hiertoe aangesteld als onbezol-
digd adviseur; --------------------------- _

en alle andere wettige middelen. --------------- _
3. De vereniging heeft niet tot doel het maken van winst ter --

verdeling onder de leden. ----------------------------------
DUUR EN VERENIGINGSJAAR --------------------

Artikel 3. ----------------------------------------------------
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde duur, terwijl het --
verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig --
december. -----------------------------------------------------

LEDEN ----------------------------
Artikel 4. ----------------------------------------------------
Leden van de vereniging kunnen uitsluitend de onderhouds- ----=.,.,
plichtigen van de wateren binnen het werkgebied van de -------
vereniging zijn. ----------------------------------------------

TOELATING-VERKRIJGING VAN HET LIDMAATSCHAP ----------
Artikel 5. ----------------------------------------------------
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden. --------
2. Bij niet-toelating tot lid, welke beslissing schriftelijk --

dient te worden medegedeeld, kan de algemene vergadering op
zijn/haar beroep alsnog tot toelating besluiten. -----------

3. Door aanmelding als lid van de vereniging verklaart het lid
zich akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement.

4. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen -
van alle leden zijn opgenomen. -----------------------------

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP ------------------
Artikel 6. ----------------------------------------------------
1. Het lidmaatschap eindigt: ----------------------------------

a. door de dood van het lid, tenzij de krachtens erfrecht --
rechtverkrijgende uiterlijk binnen één jaar na het ------
overlijden blijk geeft het lidmaatschap van de vereniging
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te willen voortzetten; ----------------------------------
b. door het verlies van de rechtspersoonlijkheid van het ---

lid; ----------------------------------------------------
c. door opzegging door het lid; ----------------------------
d. door opzegging door de vereniging; ----------------------
e. indien en zodra het lid geen eigenaar van een grond- of -

waterperceel in het werkgebied van de vereniging meer is;
f. door ontzetting. ----------------------------------------

2. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen wanneer een lid
zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, wan- -
neer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan wor-
den het lidmaatschap te laten voortduren, alsook wanneer het
lid heeft opgehouden aan de eventuele vereisten voor het ---
lidmaatschap, bij de statuten gesteld, te voldoen. ---------
Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. ---

3. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de ----
vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze --
benadeelt. -------------------------------------------------

4. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
5. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de -

vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging ---
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren
en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat
de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de ken- -
nisgeving van het besluit beroep open op de algemene verga-
dering. ----------------------------------------------------
Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het be- --
sluit met opgave van redenen in kennis gesteld. ------------
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het --
lid geschorst. ---------------------------------------------

6. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de -----
vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een --
verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van
vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden
beëindigd, indien van de vereniging of van het lid redelij-
kerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten --
voortduren. Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddel-
lijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit
is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere
rechtsvorm of tot fusie. -----------------------------------
Een opzegging in strijd met het hiervoor bepaalde, doet het
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip ---
volgende op de datum waartegen was opgezegd. Een lid is niet
bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit ---
waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard -
zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten. ---------

7. Van het verlies van diens hoedanigheid als hiervoor in lid I
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sub e vermeld dient het lid terstond schriftelijk opgave tedoen aan de secretaris. ---- _
JAARLIJKSE BIJDRAGE ------- _Artikel 7. ------------- _

1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse __
bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden _vastgesteld. ------------- _

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of _
gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalenvan een bijdrage te verlenen. -- _

3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar
eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor h~_'geheel verschuldigd. ------------ _

BESTUUR -------------- _
Artikel 8. ---------------------- _
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en maximaal zeven __

personen en zijn lid van de vereniging. ---- _
Als deskundige is het waterschap en de gemeente als adviseurvoor het bestuur beschikbaar. ------------- _

2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald _
blijft het bestuur bevoegd. ------------------- _
Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ---
vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open --
plaats of de open plaatsen aan de orde komt. ---------------

3. De bestuursfunctie is onbezoldigd. --------------------- _
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP ------------------

Artikel 9. ------------------------------------------ _
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is -

benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering ---
worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binne~
drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag --, \
eindigt door het verloop van die termijn. ------------------

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming
af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van ---
aftreding. De aftredende is herbenoembaar. -----------------
Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het
rooster de plaats van zijn voorganger in. -----------~------

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt: --------------------------
a. door het eindigen van het lidmaatschap yan de vereniging

door het bestuurslid of de door dat bestuurslid vertegen-
woordigde lid-rechtspersoon. ----------1-----------------

b. door bedanken. ------------------------ -----------------
BESTUURSFUNCTIES-BESLUITVORMING ----------------

Artikel 10. ------------------------------~--i-----------------
1. De voorzitt~r e~ zijn p~aatsvervanger WOrdjn door de algeme-

ne vergader~ng ~n funct~e gekozen. ------- -----------------
2. Het bestuur wijst uit zijn midden een secrJtaris en een pen-

ningmeester aan. Het kan voor elk hunner u t zijn midden een
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vervanger aanWl] zen. Een bestuurslid kan meer dan één func-
tie bekleden, doch niet meer dan maximaal twee functies, ---
waarbij de functies van voorzitter en secretaris niet door -
een persoon mogen worden vervuld. --------------------------

3. Van het verhandelde in elke vergadering worden onder verant-
woordelijkheid van de secretaris notulen opgemaakt, die door
de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en onder-
tekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande be- --
paalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstand-
koming en de inhoud van een besluit niet beslissend. -------

4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande
de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur -
worden gegeven. --------------------------------------------

5. Elke bestuurder is tegenover de rechtspersoon gehouden tot -
een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. -----
Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring -
van twee of meer bestuurders behoort, is ieder van hen voor
het geheel aansprakelijk terzake van een tekortkoming, ten-
zij deze niet aan hem te wijten is en hij niet nalatig is --
geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daar-
van af te wenden. ------------------------------------------

6. Het waterschap of de gemeente kan als adviseur van het -----
bestuur zowel gevraagd als ongevraagd advies geven. --------

HET BESTUREN VAN DE VERENIGING ----------------
Artikel 11. ---------------------------------------------------
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur

belast met het besturen van de vereniging. -----------------
2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid -----

bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door ---
commissies die door het bestuur worden benoemd. ------------

3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten --
tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoe-
deren, het sluiten van overeenkomsten 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. --------------------

4. Het bestuur heeft de -slechts intern werkende- goedkeuring -
nodig van de algemene vergadering voor: --------------------
a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, stichten, verbou-

wen of slopen van registergoederen; ---------------------
b. het huren, verhuren of op enige wijze vestigen of beëin-

digen van dergelijke of andere gebruiksrechten van regis-
tergoederen; --------------------------------------------

c. het aangaan van geldleningen, waaronder niet is begrepen
het gebruik maken van een aan de vereniging verleend ----
bankkrediet. --------------------------------------------

d. het aangaan van borgtochten enlof stellen van persoon- --
lijke of zakelijke zekerheid; ---------------------------
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e. het aangaan van dadingen, akkoorden en compromissen;
f. het voeren van processen, waaronder niet is begrepen het

voeren van fiscale procedures, het nemen van conserva- __
toire maatregelen en het optreden in korte gedingen. _

g. het aanvragen van het faillissement van de vereniging ofvan surséance van betaling; --- _
h. het sluiten van arbeidsovereenkomsten; _
i. in het algemeen het aangaan van andere rechtshandelingen

een bedrag of waarde, zoals nader door de vergadering zal
worden vastgesteld, te bovengaande, waarbij handelingen _
tussen dezelfde partijen binnen het tijdsbestek van één ~
maand verricht als één handeling zullen gelden. _

VERTEGENWOORDIGING ---------- _
Artikel 12. ---------------------- _
De voorzitter of diens plaatsvervanger tezamen met de secreta-
ris of diens plaatsvervanger dan wel alle bestuursleden geza- _
menlijk vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte. --

JAARVERSLAG -------------- _
Artikel 13. ---------------------------- _
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de --_

vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te -
allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden ---
gekend. -------------------------------------- _

2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes --
maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens ver- --
lenging van deze termijn door de algemene vergadering, een -
jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en -
over het gevoerde beleid. Deze stukken worden ondertekend --
door de bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van'een of -
meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen ---~
melding gemaakt. -----------------------------------------~
Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een -
toelichting ter goedkeuring over aan de algemene vergade- --
ring. ------------------------------------------------------
Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke
bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen -
nakomen. ---------------------------------------------------3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een -
commissie van ten minste twee personen, die geen deel uit --
mogen maken van het bestuur. De commissie onderzoekt de ----
rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de
algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. -----

4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording ----
bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van
onderzoek zich door een deskundige 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 in de boeken en beschei-
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den der vereniging te geven. -------------------------------
5. De last aan de commissie kan te allen tijde door de algemene

vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming
van een andere commissie. ----------------------------------

6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1
en 2 tien jaren lang te bewaren. ---------------------------

DE ALGEMENE VERGADERING --------------------
Artikel 14. ---------------------------------------------------
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle ----

bevoegdheden toe, die niet door de wet of statuten aan het -
bestuur zijn opgedragen. -----------------------------------

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het vereni- -
gingsjaar, behoudens de verlenging als bedoeld in artikel 13
wordt een algemene vergadering -de jaarvergadering- gehou- -
den. In de jaarvergadering komen onderrneer aan de orde: ----
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld

in artikel 13 met het verslag van de aldaar bedoelde ----
commissie; ----------------------------------------------

b. de benoeming van de in artikel 13 genoemde commissie voor
het volgende verenigingsjaar; ---------------------------

c. voorziening in eventuele vacatures; ---------------------
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij

de oproeping tot de vergadering. ------------------------
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls --

het bestuur dit wenselijk oordeelt. ------------------------
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste

een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen -
van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bij- -
eenroepen van een algemene vergadering op een termijn niet -
langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veer- -
tien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers -
zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeen-
komstig artikel 18 of bij advertentie in ten minste één ter
plaatse, waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dag-
blad. ------------------------------------------------------
De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden ------
belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen
van de notulen. --------------------------------------------

TOEGANG EN STEMRECHT ---------------------
Artikel 15. ---------------------------------------------------
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de

vereniging. Geen toegang hebben de geschorste leden en ge- -
schorste bestuursleden. ------------------------------------

2. Over toelating van anderen 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 rid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gernach-
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tigd ander lid uitbrengen, dat echter in totaal niet meerdan twee stemmen kan uitbrengen. ----- _
VOORZITTERSCHAP-NOTULEN -------- _

Artikel 16. --------------------- _
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter _

of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn --_
plaatsvervanger dan treedt één der andere bestuursleden, ---
door het bestuur aan te wijzen als voorzitter van de verga-
dering, op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitter-
schap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve. --

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de -----~
secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aange- _ l

wezen persoon notulen gehouden welke in de eerstkomende ----
algemene ledenvergadering worden vastgesteld en ten blijke -
daarvan door de voorzitter van de vergadering en de notulist
worden ondertekend. ------------------------ _
Zij, die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel --
proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. -----------
De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter
kennis van de leden gebracht. ------------------------------

BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING --------------
Artikel 17. ---------------------------------------------------
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de ---

voorzitter, omtrent de uitslag van een stemming, is beslis-
send. ------------------------------------------------------Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit -----
voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd
voorstel. --------------------------------------------------

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het -
eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, -~,
dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderhe~ ~
der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde -
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen
de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. ---------

3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen worden -
alle besluiten van de algemene vergadering genomen met -----
volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. -

4. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te ---
zijn uitgebracht. ------------------------------------------

5. Indien bij een stemming over personen geen voldoende meer- -
derheid is verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee ----
personen, die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. ---
Mochten naast de personen op wie de meeste stemmen zijn ----
uitgebracht twee of meer personen een gelijk aantal stemmen
op zich hebben verenigd, dan beslist het lot welke van deze
personen naast degene met het hoogste aantal stemmen, in de
herstemming zal worden opgenomen. Degene die bij de herstem-
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ming de meeste stemmen verkrijgt, is verkozen. Staken de
stemmen alsdan, dan beslist het lot. -----------------------

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende ----
verkiezing van personen, is het verworpen. -----------------

7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter -
een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemge- -
rechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke --
stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. ------
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stem-
gerechtigde 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 vergadering. --------------------------------------

9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of --
vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden -----
genomen mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde
komende onderwerpen -dus mede een voorstel tot statutenwij-
ziging of tot ontbinding- ook al heeft geen oproeping ------
plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze -----
geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen -
en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende
formaliteit niet in acht genomen. --------------------------

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING --------------
Artikel 18. ---------------------------------------------------
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het ---

bestuur behalve in de gevallen als bedoeld in artikel 14 lid
4. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van -
de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 5 lid

~~ ~danwel door oproeping via een plaatselijk op ieder adres -
~ bezorgd blad. De termijn voor de oproeping bedraagt ten ----

minste zeven dagen. ----------------------------------------
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld

onverminderd het bepaalde in artikel 19. -------------------
STATUTENWIJZIGING -----------------------

Artikel 19. ---------------------------------------------------
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden

gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering,
waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijzi- -
ging van de statuten zal worden voorgesteld. ---------------

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behan-
deling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan,
moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een af- ---
schrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging -
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats ---
voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag ---
waarop de vergadering wordt gehouden. ----------------------
Bovenaien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle
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leden toegezonden. ----------- _
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste _

twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen, in een _
vergadering waarin ten minste twee/derde gedeelte van de _leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. _
Is niet twee/derde gedeelte van de leden tegenwoordig of _
vertegenwoordigd dan wordt binnen vier weken daarna een _
tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over _
het voorstel dat in de vorige vergadering aan de orde is _
geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoor-
digde leden, kan worden besloten, mits met ten minste ~,
twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen. . .

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat _hiervan een notariële akte is opgemaakt. --- _
ONTBINDING EN LIQUIDATIE ----------- _

Artikel 20. -------------------------- _
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de -

algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van
het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. __

2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten _
tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner
ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan
echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden
gegeven. ---------------------------------------- _
Indien de uitkering minder dan vijfentwintig gulden --------
(f. 25,00) per lid bedraagt wordt het batig saldo overge- --
maakt naar een nader te bepalen goed doel. -----------------

BIJZONDERE PROJECTEN ---------------------
Artikel 21. ---------------------------------------------------1. Met betrekking tot bijzondere projecten, zoals opdrachten -=

tot het verrichten van werkzaamheden tot onderhoud aan de
sloten, wateren, oevers en bermen of dergelijke, met name
die niet alle leden aangaan, worden vooraf per project de
voorwaarden van deelname, stemrecht, besluitvorming, gebon-
denheid, de onderlinge mede-aansprakelijkheid en de externe
aansprakelijkheid geregeld, waarbij met de uitvoerder van de
opdracht overeengekomen dient te worden dat slechts de be- -
trokken leden opdrachtgever zijn en aansprakelijk gesteld --
kunnen worden. ---------------------------------------------2. De bijeenroeping van een vergadering inzake een bijzonder --
project geschiedt op de zelfde wijze als vermeld in artikel
18 voor de bijeenroeping van een algemene vergadering. -----
De leiding en de notulering van de vergadering geschiedt op
de zelfde wijze als vermeld in artikel 16 voor de algemene -
vergaderingen. ---------------------------------------------Uitvoering van een besluit tot een bijzonder project, het --
aangaan van onderhandelingen met een uitvoerder en het -----
sluiten van de desbetreffende overeenkomst geschiedt door --
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het bestuur, die daartoe een uitdrukkelijke opdracht van de
betrokken leden kan verlangen. -----------------------------

HUISHOUDELIJK REGLEMENT --------------------
Artikel 22. ---------------------------------------------------
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement ----

vaststellen. -----------------------------------------------
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de -

wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de ---
statuten. --------------------------------------------------

De verschenen personen, mij, notaris, bekend, hebben zich ten -
overstaan van mij, notaris, gelegitimeerd met voormelde geldige
legitimatiebewijzen. ------------------------------------------
WAARVAN AKTE, -------------------------------------------------
in minuut opgemaakt, is verleden te Zuid-Scharwoude op de datum
in het hoofd van deze akte gemeld. ----------------------------
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de --------
verschenen personen hebben zij éénparig verklaard van de inhoud
van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorle- -
zing daarvan geen prijs te stellen. ---------------------------
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de ver- -
schenen personen en mij, notaris, ondertekend. ----------------
(get.) A.P. Bezemer; A.H.M. de Groot; W. Boon. ----------------


