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OMZETTING STICHTING IN VERENIGING

Heden, éénentwintig december tweeduizend achttien, verscheen voor mij, Mr. Christiaan
Jan-Willem Pieter Elle Schuite, notaris te Apeldoorn:
de heer Johannes Wesselink, wonende ïe7313 CH Apeldoorn, Seringenlaan 23,
geboren te Schoonebeek op vierentwintig juni negentienhonderd vijftig, gehuwd, van

-

- -

wie de identititeit blijkt uit zijn overgelegde Nederlands paspootl, genummerd
N P D FJ I LJ4, geld ig tot vierentwintig au g ustus tweed uizend zesentwi ntig,
De verschenen persoon verklaarden:
dat bij akte op negenentwintig april tweeduizend vijftien verleden voor mr. L.C. Kok,
destijds notaris te Apeldoorn is opgericht de stichting: Stichtinq Centrum
(Binnenstads.)Manaqement Apeldoorn, gevestigd te Apeldoorn, hierna ook te
noemen: de stichting, kantoorhoudende te 7311 HT Apeldoorn, De Ruyterstraat 86,
ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 63231395'
dat de statuten van de stichting in bedoelde akte zijn vastgelegd en nadien niet zijn
gewijzigd;
dat het bestuur van de stichting in zijn vergadering van vierentwintig september
tweeduizend achttien heeft besloten de rechtsvorm van de stichting te wijzigen en om te zetten naar de rechtsvorm vereniging en de statuten geheel opnieuw vast te

-

a,

-

-

b,

c,

stellen;

d. dat hij, verschenen persoon, door die vergadering werd gemachtigd
- de omzetting en de gewijzigde statuten in een notariële akte te doen vastleggen en de benodigde
toestemming voor de rechtbank aan te vragen;
e. dat van gemeld besluit en bedoelde machtiging blijkt uit een aan deze akte te hechten
afschriftvandenotulenvanbedoeldevergadering;
f,
dat hij, verschenen-persoon, bij deze ter uitvoering van gemeld besluit en op grond
van gemelde machtiging vaststellen dat de statuten van de stichting met ingang van
de dag na heden zijn gewijzigd en luiden als volgt:
NAAM EN ZETEL

-

--

Artikel

1

1. De vereniging draagt de naam: Centrum Management
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn.
3. De verenig ng bezit vol led ige rechtsbevoegd heid,
i
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1. De vereniging heeft ten doel het op alle mogelijke :-a^ e'er bevorderen en versterken van de economische ontwikkeling (van de binnensta: , an -:e Ccorn zodat:
het ondernemingsklimaat zich gunstig ontwikkelt
het investeringsklimaat op peil blijft;
bezoekers de stad aantrekkelijkvinden om te bez:e<e" e- :: , e'. .,e^

-

-desamenwerkingtussenenmetrelevanteDartt1enienbe.:='=,z-1.-

l

binnenstadversterking georganiseerd en g estr m u lee'r i; 3'
Zij tracht haar doel te venrvezenlijken met alle mogelijke vretiel;ke midde en
DUUR EN BOEKJAAR

2.

Artikel 3
1,DeverenigingisaangegaanVooronbepaaldetijd.

2.

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar, met dien verstande dat het eerste
boekjaar eindigt op eenendertig december van het jaar volgend op het jaar waarin de
vereniging is opgericht

-

LIDMAATSCHAP

Artikel 4

1,

2.

De vereniging kent uitsluitend leden. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen
die reclamebelasting betalen kunnen lid zijn.

ïevens kunnen natuurlijke personen als rechtspersonen die geen reclamebelasting
betalen worden toegelaten als lid, mits deze leden zijn verenigd in een
overkoepelende organisatie die wel reclamebelasting betaald. Deze natuurlijke
personen en of rechtspersonen kunnen een individueel lidmaatschap aanvragen

2.
3.

4.

-

-

naast de overkoepelende
rvv organisatie
vr Ysr rrvetr\

Leden zijnzij, die als zodanig overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 zijn
fnanolafan

leder lid wijst één natuurlijk persoon aan die het lid vertegenwoordigt binnen de
vereniging alsmede een plaatsvervangende persoon van die persoon, indien het lid
een rechtspersoon is
Het lidmaatschap is onderneming gebonden en kan mitsdien niet worden
overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.

- -

Artikel

1.

-

5

Als lid kan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een onderneming exploiteert in de binnenstad van Apeldoorn en (al dan niet rechtstreeks) reclamebelasting betaalt,
worden toegelaten, nadat men een veaoek daartoe schriftelijk 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.

-

Artikel

L

6

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste één
maand, indien het lid bij herhaling in strijd met de uít het lidmaatschap voorlvloeiende
verplichtingen handelt of het belang van de vereniging door handelingen of
gedragingen in ernstige mate heeft geschanl.
Alvorens tot schorsing over te gaan, wordt het betreffende lid door het bestuur

- -
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LW/
3.

gehoord, althans behoorlijk daartoe opgeroepen, tenzij naar het oordeel van het
bestuur de schorsing niet kan worden uitgesteld om dringende redenen
Gedurende de periode, waarin het lid is geschorst, kan hij de aan zijn lidmaatschap
verbonden rechten niet uitoefenen.

Artikel

1.

-

7

Het lidmaatschap eindigt:

door overlijden van het lid;
b. door ontbinding van het lid;
wanneer hij ophoudt te bestaan;
c.
door opzegging door het lid;
d.
door opzegging namens de vereniging;
door ontzetting
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts plaatsvinden tegen het einde van het verenigingsj aat.
Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan het bestuur, die voor één
december in het bezit van de secretaris moet zijn. De secretaris is verplicht de
ontvangst van de kennisgeving binnen acht dagen schriftelijk aan het lid te
bevestigen, lndien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders beslist
of van het lid redelijkenrvijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten
d.

e.

f.
2.

-

-

voortduren.

-

Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor het lid voorts
mogelijk:
binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt

-

a.

-

ofhunverplichtingenzijnverzwaardaanhetlidbekendgewordenofiSmeegedeeld, Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing. Een lid is
evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de verplichtingen van
geldelijke aard van de leden zijn vezwaard te zijnen opzichte uit te sluiten
binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een
andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld.
Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het
lopende verenigingsjaar door het bestuur worden gedaan, met inachtneming van een

- -

b.

4.

-

opzeggingstermijnvantenminstevierweken,Wanneereenlidnadaartoebijherhaling schriftelijk te zijn aangemaand op een december niet volledig aan ziin
geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende verenigingsjaar heeft
voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten, die
op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld. psTs
opzegging kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben,
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap
te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave vsn fls

-

5.

-

- -lid
in
een
wanneer
uitgesproken,
worden
kan
alleen
Ontzetting uit het lidmaatschap
-
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strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de
veieniging op onredelijkè wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid
,o rpoiO,g mogelijk van het besluit in kennis stelt met opgave van de redenen' Het
in
betrokken lid iJbevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving

--

beroeptegaanbijdealgemeneledenvergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het
genomen besluit van de algemene ledenvergadering tot ontzetting kan slechts worden
met een meerdeiheid van ten rninste twee/derde van de geldig uitgebrachte
stemmen.

6.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, ongeacht de
reden of oorzaak, blijft toch de bijdrage voor dat jaar door het lid volledig verschuldigd,
tenzij het bestuur anders beslist.

-

-

BESTUUR

Artikel

t.

I

uit Het nestuur bestaat uit ten minste vijf personen. Twee bestuursleden zijn afkomstig
de retail, twee bestuursleden zijn afkomstig uit de horeca en één bestuurslid is
afkomstig uit de culturele wereld, De voorzitter is onafhankelijk en zo mogelijk een
professioneel bestuurslid. Tevens kunnen maximaal twee personen, zijnde niet-leden, iot bestuurslid worden benoemd op grond van hun deskundigheid.
De bestuursleden, met uitzondering van de leden van het eerste bestuur, die bij deze

- -

2.
3.

4.

-

akte in functie worden benoemd, worden door de algemene |edenvergadering
benoemd. Zij worden benoemd voor een periode van vier
lndien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.
Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen
waarin de voorziening van de open plaats(en) aan de orde komt,
Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester, deze vormen

iaar.-

-

-

tezamenmetdevoorzitterhetdagelijksbestuur.
ig
Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in
artikelen 12 en 13 voor zoveel mogelijk van toepassing.
Artikel 8.a.
Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging;
a.
opzegging drjor het bestuurslid;
b.
verstrijken van de benoemingsperiode;
c.
d. ontslag door de algemene ledenvergadering;
e.hetverliesvandehiervooraangegeVenkwaliteit.
Een bestuurslid is op elk moment bevoegd ontslag te nemen, mits dit schriftelijk
2.
geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden'
voor één termijn.
3. Éen aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar, doch maximaal
indien
4. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan,
genomen
een
met
daartoe termen aanwezig acht, mits het besluit hiertoe wordt
meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen

-

5.

-

1.

_.-------

zii-
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Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn,

-

Artikel 9

Ledenraad
De vereniging kent een ledenraad, bestaande uit maximaal vijfentwintig leden.
De leden van de ledenraad worden op voordracht van het bestuur door de algemene
ledenvergadering benoemd, op zodanige wijze dat alle straten, pleinen, branches
enzovoorts zijn vertegenwoordigd in de ledenraad. Ook tien leden tezamen ziin
bevoegd tot het opstellen van een voordracht.
Tot lid van de ledenraad kan worden benoemd, een persoon die een lid van de
vereniging vertegenwoordigt en geen deel uitmaakt van het bestuur,
Leden van de ledenraad fungeren als ambassadeur van de vereniging en zullen het
eerste aanspraakpunt zijn tussen de aspirantleden, de leden, derden en het bestuur

1.
2.

-

3,

-

4.

- -

van de vereniging.
Artikel 9.a.
De ledenraadlidmaatschap eindigt door:
a.
beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging;
opzegging door het ledenraadslid;
b
verstrijken van de benoemingsperiode;
c,
ontslag door de algemene ledenvergadering;
d
het verlies van de hiervoor aangegeven kwaliteit.
2
Een ledenraadslid is op elk moment bevoegd ontslag te nemen, mits dit schriftelijk
geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden.
Een aftredend ledenraadslid is terstond herkiesbaar, doch maximaal voor twee
3.
termijnen. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt de plaats van zijn

1,

e.

.-

4,

2.

-

voorganger in,
De algemene ledenvergadering kan een ledenraadslid schorsen of ontslaan, indien zij
daartoe termen aanwezig acht, mits het besluit hiertoe wordt genomen met een
meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen

Artikel
1.

-

-

10

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging,
Het bestuur is bevoegd onde r xzijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren door een commissie. Deze commissie wordt benoemd en
ontslagen door het bestuur
Voor het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot geldleningen, het kopen,
vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van registergoederen en het sluiten van
overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenaat
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld
van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene

-

-

r Yvr
ledenvergadering
rvvvl
vu""""Y.
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk

a.
b.
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-

handelende bestuursleden, waarvan tenminste één bestuurslid de voorzitter is en
de ander secretaris of penningmeester is.
ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN

Artikel

1.

2.

11

De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur rnsl
inachtneming van een termijn van ten minste één maand door middel van een aan
alle leden te verzenden schriftelijke mededeling en agenda,
Algemene ledenvergaderingen worden ten minste één maal per jaar gehouden en
voorts, wanneer het bestuur dit wenselijk of noodzakelijk acht of wanneer dit
schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht d66p {sn
minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van óén/tiende van
de stemmen in de algemene ledenvergadering, indien daarin alle leden aanwezig of

--

-

rrvvr vrYv LrJr
zijnrr
vertegenwoordigd
v vr rvvvr
Na ontvangst van het in lid 2 bedoelde veaoek is het bestuur verplicht tot
bijeenroeping van een algemene ledenvergadering, die ten hoogste vier weken na de
indiening van het vezoek moet worden gehouden, lndien het bestuur aan het veaoek binnen veertien dagen, nadat het dit heeft ontvangen, geen gevolg geeft, kunnen de
verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan op de wijze, die is voorgeschreven voor bijeenroeping van algemene ledenvergaderingen door het bestuur
r

3.

--

-

-

Artikel 12

1.

Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. De leden hebben
daarin ieder één stem, Een lid is bevoegd zich door een daartoe schriftelijk
gemachtigd ander lid te laten vertegenwoordigen. Een tot de algemene
ledenvergadering uitgenodigd aspiranllid heeft geen stemrecht in de vergadering.
Leden, die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de algemene ledenvergadering,
tenzij zij bij de algemene ledenvergadering beroep hebben ingesteld naar aanleiding
van een opgelegde straf in welk geval zij bevoegd zijn alleen de behaldeling van hun
beroep bij te wonen. Zij hebben het recht zich hierin te laten bijstaan door een

--

raaz{a haa r

3

4.

Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van zijn

bloed-ofaanvenruanteninderechtelijnbetreffen.
Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen schriftelijk. Het
aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel
van de voorzitter en geen van de aanwezige leden hoofdelijke stemming verlangt
Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist met een gewone meerderheid
van de geldig uitgebrachte stemmen, voor zovil de statuten niet anders bepalen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Bij stemming over personen is hij gekozen, die de gewone meerderheid van de geldig *
uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. lndien niemand die meerderheid heeft
verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het
hoogste aantal stemmen hadden verworven, of, als meer dan twee personen het
hoogste aantal stemmen hadden verworven, tussen die personen, en is hij gekozen,

-

-

6,

-

-
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die bij die tweede stemming de meeste stemmen op zich heeft verenigd.
lndien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
De stemmingen geschieden door middel van ongetekende stembriefjes. Stembriefjes,
die niet zijn ingevuld of waarop meer dan de naam van één kandidaat is ingevuld, zijn
7

.

8.

9,

-

Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn zij niet in een vergadering bijeen,
heeft, mits het is genomen met voorkennis van het bestuur, dezelfde kracht 215 ssn
besluit van de algemene ledenvergadering. Een dergelijk besluit wordt door de
secretaris aangetekend in het notulenboek, tenruijl er melding van wordt gemaakt in de -

-

eerstvolgende algemene ledenvergadering.
Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voozitter omtrent de uitslag van een
stemming is beslissend, Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit,
voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juisthei6
daarvan betwist dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de 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.

Artikel

1.

-

-

13

De voozitter van het bestuur leidt de algemene ledenvergadering, Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een van de andere bestuursleden als leider van de vergadering
optreden. Wordt ook op deze wijze niet in het voozitterschap voozien, dan vooziet
de vergadering daarin zelf.
Van het in de algemene ledenvergadering verhandelde worden door de secretaris of
door een door de voorzitter aan te wijzen lid van de vereniging notulen gemaakt. Deze -

--

2.

-

notulen worden door de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld

GELDMIDDELEN

Artikel

1.

2.
3.

14

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies van de leden, subsidies,
entreegelden, schenkingen, efstellingen, legaten en alle overige baten.
Ieder lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene

-

YsvrY
ledenvergaderi
rvvvr
rYvrYqvvr
rrng
rv wordt
rrvr v( vastgesteld

Nieuwe leden betalen een e"ltreegeld, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene
ledenvergadering wordt vastgesteld.

-

JAARSTUKKEN

Artikel 15

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van zlls5

--

betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voottvloeien uit
deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe
behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te
bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging
404950

NB

639817

g
blad

-8-

kunnen worden gekend.
Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar,
behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, de balans en
de staat van baten en lasten van de vereniging te maken, op papier te stellen en vast
te stellen. De balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht deer fsn
minste twee en ten hoogste vijf leden de ledenraad, Deze leden van de ledenraad
brengen omtrent hun ondeaoek verslag uit aan het bestuur en aan de algemene

ledenvergadering
Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en
rvvvr

4.
5

r

Yvrvqvvr

rr

-

rY.

-

andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier
gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager
worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en

volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige
bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel

-

-

16

1. De algemene ledenvergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels

2.
3.

vaststellen omtrent alle ondenruerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
Het huishoudelijk reglement kan door de algemene ledenvergadering worden
gewijzigd, aangevuld of ingetrokken, mits het voorstel daartoe in de oproeping tot de
is vermeld
v
vergadering
vvr vqvwr il rv re
Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de

-

-

wet of de statuten
STATUTENWIJZIGING

Artikel

1.

2.
3.

17

Wijziging van de statuten kan slechts geschieden door een besluit van de algemene
ledenvergadering in een vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling
dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor de
oproeping tot die vergadering moet ten minste twee weken bedragen.
Degenen, die de oproeping tot die vergadering hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor die vergadering een afschrift van het voorstel, waarin de wijzigingen
woordelijk zijn opgenomen, voor alle leden ter inzage leggen tot en met de d?9,
waarop de vergadering wo-rdt gehouden.
Het besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen in een
vergadering, waarin ten minste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig
of vertegenwoordigd is en met een meerderheid van ten minste drie/vierde vai f,g
geldig uitgebrachte stemmen. lndien niet het vereiste aantal leden aanwezig of
vertegenwoordigd is, wordt ten minste twee en ten hoogste vier weken daarna een
tweede vergadering gehouden, waarin het voorstel kan worden aangenomen
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, mits met een
meerderheid van ten minste drieivierde van de geldig uitgebrachte stemmen
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-
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Een bepaling van deze statuten, die de bevoegdheid tot wijziging
van een ef mssp
andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd
inà.htneming van die
beperking.
De wijziging van de statuten treedt eerst in werking, nadat
daarvan een notariële akte
Tot het doen verlijden van die akte É íeder bestuurstid afzondertijk
:^:I9:Trrkt'
bevoegd,
Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de in lid
5 bedoelde akte en van
de volledige tekst van de na de wijziging geldende statuten
neer te 1eggen ten kantore
van het Handelsregister,

4.

,.ï

5.

6.

--

--

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel

18

1' De vereniging wordt ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering

2'

3'

in een vergadering, waartoe werd opgeroepen met de
medLdeling dat daarii
u-.-"niging zar worden voorgesterd. De termijn voor de oproeping
_.lt:P:g^111j.
tot die vergadering moet ten minste twee wekón bedragen.
Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in arlikel t Z liO
S voor wijzigiing van de
statuten van overeenkomstige toepassing.
Bij het besluit tot ontbinding wijst de algeirene ledenvergadering
vereffenaars aan.
lndien zijgeen vereffenaars heeft aangewezen, geschieàt
de ve-reffening oàor het
bestuur,

-

-

4' Een eventueel batig saldo vervalt aan haar leden naar evenredigheid van de door hun
-

te betalen reclamebelasting. Voor leden welke, niet rechtstreekJreclamebelasting
betalen maar middels een overkoepelende oryanisatie, zal
een eventueel batig saldo
aan deze overkoepelende organisatie naar evenredigheid
van de door haar betaalde
reclamebelasting toekomen.
De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen
aan haar, dan wel aan
de vereffenaars bekende baten meer aanw ezig zr1n. De vereffenaars
doen hiervan
opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingèschreven.
Na afloop van de vereffening blijven oe boéten àn bescheiden
van de ontbonden
gedurende zeven jaren berusten onder de jongste
vereffenaar
^lereniging
SLOTBEPALING

6'

- -

^

-

5'

Artikel

19

ln alle gevallen, waarin de statuten, het huishoudelijk
reglement of de wet niet vooaier,
beslist het
r.
Tenslotte verklaarde de verschenen persoon, handelend
als gemeld.
g:i:"1191-d:,ffliging toetreden de hierna te benoemen (onderneminsen van de)bestuursleden alsmede die ondernemingen die daartoe door
'
het bestuur
stichting zijn uitgenodigd en schriftelijk hiOben verklaard
als lid te wíllen toetreden;
dat overeenkomstig het bepaalde in artikel I lid 2 voor
de eerste maal tot
bestuursleden worden benoemd:
de heer Gerrit Steenbergen, wonende te7311 HT Apeldoorn,
De Ruyterstraat g6, geboren te Apeldoorn op zevenentwintig oktober
negentienhonderd vierenvijftig,

bestuur.

a'

-

,b'

_

-

,rn';;:-

-

1'

404950

NB

-

639817

I

q
blad

-10-

gehuwd, als penningmeester;
de heer Johannes Wesselink, wonende te 7313 CH Apeldoorn, Seringenlaan 23,
geboren te Schoonebeek op vierentwintig juni negentienhonderd vijftig, gehuwd,
als voozitter'
de heer Tjeerd Veeneman, wonende te7321HP Apeldoorn, Belle van
Zuylenbrink 15, geboren te Apeldoorn op twaalf augustus negentienhonderd
zestig, gehuwd, als secretaris;
de heer Bastiaan Ferdinand Gregoor, wonende te 7313 AA ApeldoorÍl,
Amersfoortseweg 7, geboren te Zevenaar op achttien juli negentienhonderd
achtenzeventig, geh uwd;
mevrouw José Jelly Slagter, wonende te7315 jL Apeldoorn, LippeBiesterfeldslraat6T, geboren te Apeldoorn op negentien december
negentienhonderd éénenzestig, gehuwd;
de heer Petrus Johannes Henricus Rijkers, wonende he7314 GA Apeldoorn,
Middellaan 17, geboren te Veghel op drieëntwintig september negentienhonderd
achtenzestig, gehuwd; ;
7. de heer PaulArjen Mol, wonende te 7325 RS Apeldoorn, Kasteellaan92,
geboren te Nijmegen op elf februari negentienhonderd zesenzestig, gehuwd;
B
de heer Hendrik Gerrit Vosselman, wonende te 7311 CA Apeldoorn, Roggestraat
5, geboren te Apeldoorn op acht augustus negentienhonderd tweeënzestig,
gehuwd
YVr rvrrst
De bestuursleden die bij deze akte worden benoemd, worden benoemd voor een
beperkte periode, drie bestuursleden zullen aftreden bij de eerst volgende algemene
ledenvergadering, drie bestuursleden zullen aftreden bij de tweede algemene
ledenvergadering en de laatste twee bestuursleden zullen aftreden bij de derde
algemene ledenvergadering
dat het adres van de vereniging is: 7311 HT Apeldoorn, De Ruyterstraat 86'
c.
d. dat van de machtiging tot omzetting door de Rechtbank Gelderland, zittingslocatie
Arnhem, is verleend op het ontwerp van de akte de dato elf december tweeduizend
achttien, waarvan blijkt uit een aan deze akte gehecht schrijven;
dat het vermogen van de stichting ten tijde van haar omzetting en de vruchten
daarvan slechts met toestemming van de rechter anders mogen worden besteed dan
voor de omzetting- was voorgeschreven.
SLOTVERKLARINGEN
Waar in deze akte is vermeld "ongehuwd" is daaronder tevens begrepen "niet
geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap"
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde dat partijen tijdig tevoren de
gelegenheid hebben gekregen om van de inhoud van deze akte kennis te nemen.
Tenslotte verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, dat partijen zo nodig
door mij, notaris, zijn gewezen op de gevolgen die voor hen of een of meer hunner uit de
inhoud van deze akte voortvloeien
SLOT

2.

-

3.

4.

5.

-

6.
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Deze akte is verleden te Apeldoorn op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De

De inhoud van de akte is àan de verschenen personen zakelijk opgegeven en toegelicht. geen prijs te
De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte
van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in fs

stellen,
stemmen.
persoon en
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen
mij, notaris, ondertekend.
Volgt ondertekening.

-
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