STATUTENWIJZIGINGVERENIGING- - ---- - ---- --- -- 
Heden vier augustus tweeduizend twintig, ------------ ----
verschenen voor mij, mr. Guy Johannes Frédéric Maria van Thoor, notaris met plaats van vestiging Kerkrade: ---------- ------------- 1.
de heer Peter Wilhelmus Victor Paul Hoenen, geboren te Heerlen op zeven -
september negentlenhonderdtweeënzestig, zich legitlmerend met paspoort -
nummer NND27F4H2 afgegeven op negentien mei tweeduizend zestien te-
Heerlen, wonende te 6413 GJ Heerlen, Ganzewelde 132, ongehuwd en niet -
geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap; ---2.
de heer Renoldus Hubertus Hendricus Hensgens, geboren te Kerkrade op-
zeventien juni negentienhonderd vijftig, zich legltimerend met paspoort --
nummer NVR6R0761 afgegeven op vijftien september tweeduizend zeventien te
Landgraaf, wonende te 6371 GA Landgraaf, Kakertsweg 3, gehuwd,----ten deze handelende In hun hoedanigheid als voorzitter respectievelijk bestuurslid van - en als zodanig rechtsgeldig vertegenwoordigende - de vereniging met volledige-
rechtsbevoegdheid: ------------ ------ -------
Vereniging Lokaal-Limburg, statutaire gevestigd In de gemeente Heerlen,--- 
kantoorhoudende te 6413 GJ Heerlen, Ganzeweide 132, ingeschreven In het -- -
handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Limburg onder nummer--- 76238067.---------------------------
De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden dat: ------ ---- op negen en twintig oktober tweeduizend negentien de statuten van de- -
vereniging Vereniging Lokaal-Limburg, voornoemd, werden vastgelegd in een akte, verleden voor mr G.J.F.M. van Thoor, notaris te Kerkrade. -----
in de algemene vergadering van de vereniging, gehouden te Heerlen op zeven juli tweeduizend twintig is besloten met twee/derde (2/3de ) der uitgebrachte stemmen tot statutenwijziging.------------------
van voormeld besluit blijkt uit een kopie van de notulen van de algemene -
ledenvergadering, hetwelk aan deze akte zal worden gehecht. ------De statuten zoals deze zijn vastgesteld, luiden thans als volgt:--- - -- --
STATUTEN--------------- ------ ------
Naam en zetel.- ----------------- -------- Artikel 1. ---- ------------------------De vereniging draagt de naam: Lokaal-Limburg en zij heeft haar zetel In de ---
gemeente Heerlen. -------------------------Doel. ------------------------------
Artikel 2.----------------------------De vereniging heeft ten doel het bedrijven van een politieke partij in Nederland, 1.
voor Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap. -----------
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De vereniging tracht haar doel te bereiken door het in acht nemen · en het - - 
uitvoeren van haar grondbeginselen, principes en spelregels: ------ -.
.
.
.
.
Duur.-----------------------------
Artikel 3. --------- - -- ----- -------- --- De verenigingIs aangegaan voor onbepaalde tijd. --------------

2.

Leden.-----------------------------Artikel 4. ------- --- ---- -- -- -----------

1.

2.
3.
4.

De vereniging kentIndividuele leden (vertegenwoordigende één stem) en- -
partijleden (vertegenwoordigende drie stemmen).-----------Gewone leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten, overeenkomstig hetIn -
artikel 5 bepaalde. --- --- --- -------- - - - --Begunstiger is degene, die de vereniging steunt met eenfinanciële bijdrage, - 
waarvan het minimum jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld.-----Leden van Lokaal-Limburg zijn automatisch lid van de Onafhankelijke----Senaatsfractie (OSF) het landelijk platform voor de onafhankelijke politiek. - - -

Toelating.------------------------ --- - 
Artikel 5. ---- --- ----- ----- --- --- - -----

Degene, die lid wll worden, geeft zich daartoe schriftelijk op bij het bestuur. De opgave bevat tenminste naam, voornamen, adres, geboortedatum, e-mailadresen telefoonnummer van de kandidaat. Bij minderjarigen dient de opgave---
getekend te zijn door de wettelijke vertegenwoordiger. --- - -- - - - 2. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.---------- 3. De secretaris of diens plaatsvervanger stelt de kandidaat onverwijld schriftelijk inkennis van de beslissing tot het al dan niet toelaten.----------4. Het lidmaatschapIs persoonlijk en· mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar omdoor erfopvolging te worden verkregen.---------------
Schorsing ----- - - ---------------- --- --
Artikel 6 ------ --- -- ------ -- ------ ----1. Het bestuurIs bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste eenmaand, ingevalhet lid bij herhaling in strijd handelt met zijn--- ----
lldmaatschapsverpllchtingen of door handelingen of gedragingen het belang vande verenigingIn ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lidIs geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden-
uitgeoefend. --------------- --- --------2. Het bepaalde in artikel7 leden2 tot en met5 is van overeenkomstige toepassing.
Einde lidmaatschap. --------------- ---- ----- Artikel 7, ---- --- -- - --- --- -------- ----1. Het lidmaatschap eindigt door: -------------------a.
overlijden. Is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan eindigt zijn-lidmaatschap wanneer hij ophoudt te bestaan; ----------- schriftelijke opzegging door het lid;---------------b.
c.
schriftelijke opzegging namens de vereniging;-----------d.
ontzetting. ----- ---------- -------- -2.
Opzegging vanhet lidmaatschap door het lid kan ten allen tijde zonder- - -
opzegtermljn geschieden. ---------------------1.
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Opzegging van het lidmaatschap namens de v·ereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met Inachtneming vaneen opzeggingstermijn van tenminste vier weken, wanneer het lid, na daartoe bijherhalingschriftelijk te zijn aangemaand, niet ten volle aan zijn geldelijke- -
verplichtingen jegens de vereniging he_eft voldaan alsmede wanneer het lid heeftopgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten-
voor het lidmaatschap gesteld mochten worden. De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneerredelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te -
laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van dereden(en) . ---- - ---- ------ -------- --Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid4.
in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de v.ereniging op onredelijke wijze benadeelt.De ontzetting geschiedt door hetbestuur, dat het betrokken lid onverwijld van het besluit, met opgave van --
reden(en) , In kennis stelt.De betrokkene Is bevoegd binnen een maand na --
ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep Is het lid geschorst. Het besluit van het bestuur alsmede dat der algemene vergadering betreffende de ontzetting uit het lidmaatschap zal moeten worden genomen met tenminste-
twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.------ --5 .
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden
of oorzaak, eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel-
door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit. -------- 6. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 2:36 lid2 Burgerlijk
Wetboek kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van deleden worden verzwaard, behoudens uiteraard het inlid2 van dit artikel--- 
bepaalde. ------------------"-- --------Geldmiddelen.------- ------------------ -Artikel 8.----------------------------De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: --------------a.
contributies en bijdragen van leden; ---- ---------- ---b.
bijdragen van begunstigers;--- �----------------subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten;------------c.
d.
andere baten. ----------------- --------
Contributie. ---------------------------Artikel9.----------------------------1.

2.
3.

De door de leden verschuldigde contributies.en overige bijdragen worden--
vastgesteld door de algemene vergadering op de jaarvergadering voor de --
individuele leden en partijleden. ------------------Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan definanciëleverplichtingen moet zijn voldaan.--- ------- --------Personen van wje het lidmaatschap een.aanvang heeft genomen of is beëindigd of
die zijn geschorst, zijn over het jaar waarin de aanvang, het einde of de schorsing
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4.

plaatsvindt, de contributievoor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders
beslist._____..:_________ ______ _________
Het bestuur kan- wanneer dit naar zijn oordeel redelijk Is- In bijzondere gevallen
besluiten, dat het door een lid verschuldigde geheel ofgedeeltelijk niet zal worden
Ingevorderd. Een zodanig besluit wordt de betrokkene door de penningmeesterschriftelijk medegedeeld.--- ----'·�----------------

Verdere rechten en verplichtingen. ------ ----------- -Artikel 10. ---------------- -------------

1.

Onverminderd het overigens bij de wet of de statuten bepaalde hebben de ledenhet recht gebruik te maken van door het bestuur aan te wijzen faciliteiten en-
eigendommen van de vereniging. Dit gebruik moet geschieden overeenkomstig de
desbetreffende reglementen, besluiten en gebruiken, en eventueel onder door het
bestuur vast te stellen voorwaarden. ------- ---------2.
Na voorafgaande toestemming van de algemene vergadering is het bestuur-bevoegd in naam van de leden rechten en verplichtingen aan te gaan.----Bestuur. -----------------------------Artikel 11. ----------------------------1.

Het bestuur bestaat uit tenminste drie meerderjarige leden (natuurlijke personen)
en wordt benoemd door de algemene ledenvergadering. Het aantal bestuursleden·
wordt bepaald door de algemene ledenvergadering. De voorzitter dient steeds -
door de algemene ledenvergadering als zodanig te worden benoemd; Het bestuur·
verdeelt zelf de overige taken en functies.--------------
Een provinciaal Staten-lid of een lid van het bestuur van hetWaterschap mag- géén zittingIn het bestuur hebben._____,_______ ______ __
2. De al·gemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij
daartoe termen aanwezig acht.Voor een besluit daartoe Is een gewone---
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereist.--------3. Jaarlijks treedt tenminste een bestuurslid af volgens een door het bestuur op temaken rooster en is terstond herkiesbaar.Voorzitter en secretaris kunnen niet gelijktijdig aftreden.-- ------ -- -- - ---- -----4. Nieuw benoemde bestuursleden aanvaarden hun functie terstond na hun- -- 
benoeming en nemen op het rooster van aftreden de plaats In van hun ---
voorganger.De algemene vergadering kan voor aanvaarding een ander tijdstipvaststellen.------------- ------ -------5. De schorsing van een bestuurslid welke niet binnen drie maanden gevolgd wordtdoor ontslag eindigt door het verloop van die termijn. ----------6. Een bestuurslid kan te allen tijde ontslag nemen, mits dit schriftelijk geschiedt enmet een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden.--------7 . Bij een vacatureIn• het bestuur wordt binnen.�rie maanden een algemene --
vergadering gehouden ter vervulling daarvan. Het bestuur kan besluiten met de vervulling van de vacature te wachten tot de eerst volgende door het bestuur-
bijeen te roepen algemene vergadering.---------------8. Het bestuur en/of d� algemene leden_verg·adering do�t de leden tenminste tweeweken voor de te houden algemene vergadering een voordracht toekomen vaniedere vacature in het bestuur. Minimaal drie leden kunnen tezamen een anderekandidaat stellen en wel schriftelijk, bij de secretaris, tenminste vier en twintig -
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uren voor de aanvang van die vergadering, en voorzien van de bereidverklaring van die kandidaat.Indien voor een va·cature sl echts een kandidaatIs---- 
.
voorgedragen of gesteld is deze kandidaat autom atisch·gekozen.-- --- -
Bestuurstaàk-vertegenwoordiging.-----'--- -------------Artikel12.-------- --- -------------- ---1. Het bestuurIs belast met h�t besturen van de vereniging. De vereniging wordt vertegenwoordigd door ten minste twee meerderjarige bestuursleden. De- - 
bestuursl eden kunnen zich daarbij door eeri schriftelijk gemachtigde doen - - 
vertegenwoordigen, met dien verstande dat indien de penningmeester wordt-
gemachtigd te beschikken over bank- en girosaldi, zulks slechts mogelijk is-- 
binnen in de volmacht nauwkeurig omschreven grenzen. -- -------2. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van-
registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich alsborg 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. ----- - --- -- ----------------3. Voor het verkopen, vervreemden of bezwaren van niet- registergoederen is een daartoe strekkend besluit van het bestuur vereist. --- -------- 
Bestuursvergadering.- --------- ---- ---- ---- - Artikel 13, --------------- ------ -------1. Het bestuur vergadert zo dikwijls al s de voorzitter of degene die hem als zodanigvervangt, dit nodig acht, danwel Indien tenminste twee bestuursleden dit-- 
verzoeken. Aan dit verzoek moet binnen twee weken zijn voldaan. -----2. De secretaris is verplicht op verzoek van tenminste twee bestuursleden een -
bepaal d onderwerp op de agenda'te· plaatsen. ---·----------3.
De voorzitter of diens plaatsvervanger heeft de bevoegdheid de beraadslagingover een bepaald onderwerp te sluiten, tenzij het bestuur anders beslist.---4. Het bestuur kan ter vergadering al l een dan gel dige besluiten nemen, indien demeerderheid van de In functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ander - 
bestuursl idlaten vertegenwoordl.gen op overlegging van een schriftelijke, ter-
beoordeling van de voorzitter van de vergadering, voldoende vol macht. Een -
bestuurslid kan daarbij slechts voor één ander bestuurslid als gevolmachtigde-optreden. ---- --- --------------------5 . Het bestuur kan ook buiten vergadering besl uiten nemen, mits alle bestuursleden•
in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig---- -- - 
telecommunicatlemlddel , hun mening te uiten en geen van hen zich tegen deze wijze van besl uitvorming verzet.Van een aldus genomen besl uit wordt onder -
bijvoeging van deIngekomen antwoorden door de-secretaris een rel aas-- -
opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen van deeerstvol gende vergadering wordt gevoegd.--- --- --------6. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.Voorzover deze
statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle bestuursbesl uitengenomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. - - --
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Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling. Indien de stemming-
personen betreft, geschiedt deze schriftelijk. Schriftelljke stemming geschiedt bijongetekende gesloten briefjes. ----'------·-------- --- 8. Blanco-stemmen worden beschouwd· als. niet te zijn uitgebracht. ----- -9.
In alle geschillen omtrent·stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist devoorzitter van de vergadering. -- ----------- ------10 Bij staken van stemmen wordt herstemd. Indien de stemmen weer staken, wordt·
in de eerstvolgende bestuursvergadering, welke binnen een maand moet wordengehouden maar niet eerder dan acht dagen na die waarin de stemmen staakten, nogmaals gestemd.Ingeval de stemmen wederom staken beslist de voorzitter ofzijn plaatsvervanger.----------------------11 De secretaris of zijn plaatsvervanger houdt notulen bij, tenzij het bestuur besluitte volstaan met een besluitenlijst. De notulen casuquo de besluitenlijst wordendoor het bestuur vastgesteld. -------------------
Algemene ledenvergadering- kaskommissie. ------ -------Artikel 14. ----------------------------1. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar -hetgeen samenvalt methetkalenderjaar - wordt een algemene ledenvergadering(jaarvergadering)---
gehouden. Het bestuur brengt in deze algemene ledenvergadering zijn jaarverslag
uit en doet onder overlegging van de nodige bescheiden rekening en----
verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. ----2. De algemene ledenvergadering benoemt in de jaarvergadering een commissie van
tenminste twee leden, (kascommissie), die geen deel mogen uitmaken vanhet
bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording vanhet lopende, casu·
quo laatstverstreken boekjaar. De commissie brengt op de jaarvergadering-- 
verslag uit vanhaar bevindingen. Indien het onderzoek bijzondere-----
boekhoudkundige kennis vereist, kan de commissie zich - na goedkeuring door de
algemene ledenvergadering - door een deskundige doen bijstaan. ----- 3. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle doorhaar gewenste inlichtingen
te verschaffen, haar de kas en waarden van de vereniging te tonen en Inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging. te geven. ----------4.
Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting aan een bestuurder. Hetverlenen van kwijting aan de bestuurders moet worden geagendeerd op dezelfdevergadering .als die waarop de jaarrekening wordt behandeld. -- - - - - - 5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, -
benoemt de algemene ledenvergadering een andere commissie, bestaande uit tenminste drie leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, welke -
commissie de rekening e,n verantwoording opnieuw onderzoekt. Deze commissieheeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een-
maand na de benoeming brengt zij aan de algemene ledenvergadering verslag uit
vanhaar bevindingen.Indien dan ook de goedkeuring wordt geweigerd, neemt de
algemene ledenvergadering al die maatregelen welke door haar inhet belang van·
de vereniging nodig wordt geacht.----- -------- ---- 6.
Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitterdit wenselijk acht. ------------------------

7.
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8.

Voorts ls'het bestuur verplicht een algemene ledenvergadering bijeen te roepen wanneer tenminste vijf leden de wens tot het houden van 'een ledenvergadering schriftelijk aan het bestuur kenbaar maken onder opgave van de te behandelen punten.
De voorzitter of diens plaatsvervanger leidt de algemene ledenvergadering. De secretaris of diens plaatsvervanger ·houdt de notulen bij, welke in de eerst--
volgende algemene ledenvergadering dienen te worden vastgesteld.----

Bij eenroeping en ag enda algemene ledenvergadering.---------Artikel 15. -------- ---------- --- --------

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur met --
inachtneming van een termijn van veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving alsmede door een mededeling op het in het verenigingsgebouw aanwezige meqedelingenbord. Bij de
bepaling van een termijn dienen de dag van de oproeping en van de algemeneledenvergadering niet meegerekend te worden. ------------De kennisgevingen bevatten de vermelding van tijd en plaats van de te houden algemene ledenvergadering, alsmede de agenda, met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.
De agenda van een algemene ledenvergadering wordt door het bestuur---
vastgesteld. ------------------ --------De agenda van een jaarvergadering bevat tenminste de volgende punten: --verkiezing van het bestuur;-- ---- ----- -------a.
b.
jaarverslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar; - ---- --c.
rekening en verantwoording door het bestuur over het in het afgelopen- 
boekjaar gevoerde bestuur;------------------d. verslag en bevindingen van de kascommissie;----------- e.
benoeming van de kascommissie. ----------------Op schriftelijk verzoek van tenminste vijf leden Is het bestuur verplicht een--
opgegeven punt op de agenda te plaatsen, mits een zodanig verzoek wordt--
ontvangen tenminste tien dagen voor de algemene ledenvergadering. ----Wordt een verzoek om een punt op de agenda te plaatsen niet ontvangen voor de
in lid 5 van dit artikel bedoelde dag, dan kan het bestuur alsnog besluiten het-
opgegeven punt op de agenda te plaatsen. De secretaris of diens plaatsvervanger•
doet daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan de leden. Heeft een zodanige mededeling niet plaats kunnen vinden, dan kan de algemene---
ledenvergadering besluiten het opgegeven punt niet. in behandeling te nemen. Indien een opgegeven punt niet in behandeling wordt genomen, dan wordt dit punt op de agenda van de eerstvolgende algemene ledenvergadering geplaatst. In afwijking van het vorenstaande moet een voorstel tot statutenwijziging worden
ontvange� tenminste een maand voor de algemene ledenvergadering. Het--
bepaalde in lid 6 van dit artikel is in dit geval niet van toepassing.-----Na ontvangst van een verzoek als In artikel 14 lid 7 bedoeld, is het bestuur--
verplicht tot bijeenroeping van de algemene ledenvergadering op een termijn van•
niet langer dan drie weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping niet binnen twee weken gehoor wordt gegeven door het bestuur kunnen de verzoekers zelftot bijeenroeping overgaan op de wijze als is bepaald in lid 1 van dit artikel. --
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Besluitvorming in de algemene· ledenver g adering. -----------Artikel 16.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ieder lid heeft toegang tot de algemene ledenvergadering en heeft de ---- 
bevoegdheid het woord te voeren en voorstellen te doen. -------- Ieder lid heeft �en stem en is bevoegd zijn stem door maximaal een schriftelljkgemachtigd ander lid te doen uitbrengen, met dien verstande dat een g emachtigd
lid slechts één stem van één ander lid kan uitbrengen.---------- Alle besluiten in de algemene ledenvergadering worden g enomen bij volstrektemeerderheid, tenzij de wet of de statuten anders bepalen. Onder stemmen wordt verstaan: geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco-,
ondertekend-, en van niet terzake doende mededelingen of tekens voorziene -
stemmen. -------------------------- Stemmen over zaken geschiedt mondeling over personen schriftelijk. Het- - 
aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op- -
voorstel van de voorzitter.-------------------- Heeft bij een eerste stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid •
verkregen, dan heeft een tweede stemming plaats; wordt ook bij deze geen -
volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft een herstemming plaats tussen de personen, die het hoogste aantal stemmen op zich hebben verenigd, ---- 
respectievelijk tussen de personen die het hoogste aantal stemmen op zich- - 
hebben verenigd en hem of hen die het daaropvolgende aantal stemmen op zichheeft of hebben verenigd. Voor het geval daardoor meer dan twee personen voor de herstemming in aanmerking zouden komen, zal door loting worden beslist -
tussen welk tweetal van hen die herstemming zal plaatsvinden, respectievelljk wie
met de persoon op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht In herstemming zal komen. Gekozen is hij, die bij deze herstemming de meeste stemmen op zich- 
verenigt. Indien dan nog de stemmen staken beslist het lot. ------- Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet verkiezing van personen betreft, dan is het voorstel verworpen.---- ------------ 

Statutenwi jzi ging. ----------------------------
Artikel 17.-----------------------------

1.

2.

3.

Tot wijziging van statuten kan slechts worden besloten door een algemene- -
ledenvergadering waar tenminste de helft van het totaal aantal leden aanwezig of ·
vertegenwoordigd Is, met een meerderheid van tenminste twee/derde van de -
geldig uitgebrachte stemmen. Deze ledenvergadering wordt bijeengeroepen met 
inachtneming van de termijn van tenminste één maand. ----- -- -- Indien in een algemene ledenvergadering waarin het voorstel tot- -----
statutenwijziging aan de orde Is, minder dan de helft van de leden aanwezig of 
vertegenwoordigd is, wordt een nieuwe algemene ledenvergadering bijeen- - 
g eroepen, die niet eerder dan acht. dagen en niet later dan eenentwintig dagen na
de eerste zal worden gehouden. In deze algemene ledenvergadering kan tot- 
statutenwijziging worden besloten met een meerderheid van tenminste-- - 
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.----------------------------Zij, die de oproeping van de algemene ledenvergadering tot behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben g edaan, moeten een afschrift van het-- -
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voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk Is opgenomen, vanaf de dag van de bijeenroeping van de algemene vergadering op minimaal drie --
adressen ter inzage leggen. -------------------- Het In de leden 1 tot en met 3 van dit artikel bepaalde is niet van toepassing -
4.
Indien ter algemene ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigdzijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen. De statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan een-- 
5.
notariële akte is opgemaakt. ---------- -------- --6.
Het bestuur is gehouden binnen drie maanden na de statutenwijziging een- -
authentiek afschrift of uittreksel van die akte van statutenwijziging ten kantorevan de haar betreffende Kamer van Koophandel neer te leggen. ------7.
Aan leden wordt op verzoek een fotokopie van de statuten ter hand gesteld.- 
Ontbinding - vereffeni ng.----------------- ----- Artikel 18.------- -------- ------------- 1.
Op een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde In artikel 17 leden 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.-------- -- -2.
Indien bij besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen geschiedt de vereffening door het bestuur. -- ----------- ----3.
Ingeval van ontbinding wordt een eventueel batig saldo van de ontbonden- 
vereniging besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende Instelling met ·
een gelijksoortige doelstelling, -------- ----- -----4.
N a ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffeningvan haar vermogen nodig Is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingenvan de statuten en eventuele reglementen van kracht. In stukken en- -- 
aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "In liquidatie". ----- ---------- De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging moeten 5.
worden bewaard door een door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijke of -
rechtspersoon, gedurende zeven jaren na de vereffening. ------- -
Reglementen.--------------- ----------- Artikel 19.--- --- ------------- ---- ----- 1.
Bij reglementen kan worden geregeld al wat zal blijken nadere regeling te-- 
behoeven. Reglementen worden vastgesteld door de algemene vergadering.- Wijziging van het.n�glement kan geschieden bij besluit van de algemene -- -
2.
vergadering indien dit schriftelijk .wordt verzocht door tenqiinste een/derde- -
gedeelte van de leden der vereniging. ----- -- -- -------3.
Een reglement mag geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de statuten ·
of de wet. --- --------- --------- ---- -Verkiezingen - -,------- -- --------------- -- Artikel 20.---------------------------- 1.
Bij verkiezingen worden lijsttrekkers door het bestuur bepaald. De rest van de lijstvolgorde wordt door de algemene ledenvergadering bepaald. Hiervoor geldt een gewone meerderheid. -------- -- -- -------- 2.
Kandidaten moeten minimaal drie maanden lid zijn van de vereniging. -- -3.
Regelingen omtrent de verkiezingen worden afzonderlijk door de algemene -
ledenvergadering In een reglement vastgelegd.-- - ---- ----- -
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lotbepalingen.- ----- -- -- ---- ------- -- -- -- Artikel 21.- -- -- -- --- -- -- -- - ------ ----- In alle gevallen waarin de statuten, de · reglementen of de._wet niet voorzien, beslist de algem ene ledenverg?i°d erlhg.
. .,.
De compa ranten verklaren zie� volledig bewust te zijn var.i de consequenties van de onderhavige akte, mede aangezien zij tijäig een concept ter beoordeling hebben --
ontvangen en zij door mij, nota ris, volledig zijn Ingelicht ·omtrent het doel en d e --
strekking van deze akte. ----- -- -- --------- -- -- -- 
WAARVAN AKTE: --- -- --- -- ----- --- ---- --,--In minuut Is verleden te Kerkrade op de datum In het hoofd dezer akte vermela. - -
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend . De zakellj �nhoud van d e akte Is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op--
volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, en tijdig voor het verlijden van d e inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en te zijn gewezen op d e gevolgen die voor partijen uit de akte voortvloeien. ----- --- --------- 
Deze a kte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daa rna ondertekend, eerst door d e verschenen personen en vervolgens door m ij, notaris. --- --- -·-- -- ---
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