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Heden, de veertiende oktober negentien een en negentig, verschenen voor mij, Alfons August Joseph
Maria Aerden, notaris ter standplaats Bergen op Zoom: mevrouw Maria Catherina Adriana Verhees,
notarisklerk, wonende te Oud Vossemeer, volgens haar verklaring ten deze handelende als
lasthebber van:
1. De heer Robbert van Velsen, adviseur, wonende te 5423 VN HANDEL, Kapelweg 80 , geboren
te Haarlem op een en twintig september negentien honderd vier en veertig;
2. De heer Franciscus Joseph Leenders, zonder beroep, wonende te 6957 BG LAAG SOEREN,
Rozesteinweg 15 , geboren in de gemeente Groesbeek op vier en twintig maart negentien
honderd negen en twintig;
Die deze last hebben gegeven in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en secretaris van
het bestuur van de vereniging "De Aangespannen Haflinger", gevestigd te Assen, hierna ook te
noemen “de vereniging”, en als zodanig bevoegd die vereniging overeenkomstig haar statuten bij het
navolgende rechtsgeldig te vertegenwoordigen; blijkende van gemelde lastgeving uit een
onderhandse akte van volmacht, welke na vooraf door de lasthebster, in tegenwoordigheid van mij,
notaris, voor echt erkend en ten blijke daarvan door de lasthebster en mij, notaris, getekend zijn, aan
deze akte zal worden vastgehecht.
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde:
− dat de statuten van de vereniging zijn vastgesteld bij akte van oprichting op acht mei
negentien honderdnegenenzeventig door notaris P.J. Grasser, te Veenendaal verleden;
− dat de algemene vergadering van de vereniging rechtsgeldig tot wijziging van de statuten,
zoals hierna vermeld, heeft besloten op drie en twintig februari negentienhonderd een en
negentig;
− dat de lastgevers van de comparante door bedoelde vergadering werden gemachtigd van
gemelde statutenwijziging bij notariële akte te doen blijken;
− dat een uittreksel uit de notulen van bedoelde vergadering aan deze akte zal worden
vastgehecht.
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde vervolgens ter uitvoering van voormeld besluit
van de algemene ledenvergadering de statuten van de vereniging zodanig te wijzigen dat zij in hun
geheel komen te luiden als volgt:
NAAM EN VESTIGING.
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: "De Aangespannen Haflinger".
2. Zij is gevestigd te Assen.
Artikel 2.
De vereniging is opgericht op acht mei negentien honderd negen en zeventig (08-05-1979) en duurt
voor onbepaalde tijd voort.
DOEL EN MIDDELEN.
Artikel 3.
De vereniging heeft ten doel:
a) de belangstelling en beoefening van de hippische sport in het algemeen en van de Haflingers
zowel aangespannen als onder de man -in het bijzonder, aan te moedigen;
b) de liefde voor -de kennis van -, en de omgang met het Haflingerpaard te bevorderen;
c) het behartigen van de belangen van de leden inzake het onder punt a., en b. gestelde.

Artikel 4.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
a) het houden van vergaderingen;
b) het organiseren van cursussen, voordrachten, lezingen en bijeenkomsten;
c) het organiseren van evenementen, tochten, wedstrijden en presentaties;
d) het bevorderen van publicaties, waaronder begrepen het uitgeven of doen uitgeven van een
verenigingsorgaan;
e) de samenwerking tussen de leden in de meest ruime zin te bevorderen;
f) alle andere wettige activiteiten, die het doel van de vereniging kunnen bevorderen.
FINANCIEN.
Artikel 5.
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies, donaties en alle andere wettige baten.
LEDEN.
Artikel 6.
Leden van de vereniging kunnen slechts zijn:
a. in Nederland of buitenland woonachtige natuurlijke personen;
b. in Nederland of buitenland gevestigde rechtspersonen en rechtspersoonlijkheid bezittende
verenigingen, ten doel hebbende de behartiging van de hippische sport.
Artikel 7.
1. De aanvrage tot verkrijging van het lidmaatschap door een lid als bedoeld in artikel 6 dient te
geschieden op een door het hoofdbestuur van de vereniging vast te stellen wijze.
2.
a) Voor toelating als lid van de vereniging is vereist een besluit van het hoofdbestuur.
b) Het hoofdbestuur beslist uiterlijk drie maanden na ontvangst van de aanvrage door het
algemeen secretariaat op de aanvrage.
c) De beslissing wordt de aanvrager schriftelijk medegedeeld.
d) In geval van weigering is zij met redenen omkleed.
e) Een afschrift van de door het hoofdbestuur genomen beslissing zal worden gezonden aan het
betrokken regiobestuur.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP.
Artikel 8.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a) door overlijden van natuurlijke personen, ontbinding of verlies van rechtspersoonlijkheid
door rechtspersonen;
b) door opzegging door het lid;
c) door opzegging namens de vereniging.
Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het
lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de
vereniging niet nakomt alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d) door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de
statuten, de reglementen of de besluiten van de vereniging handelt, de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt, of in staat van faillissement komt te verkeren.
De beoordeling of één van de gevallen als bedoeld aanwezig is, komt uitsluitend toe aan het
hoofdbestuur van de vereniging.
2. Opzegging door een lid dient bij aangetekende brief aan het algemeen secretariaat van de
vereniging tegen het einde van het boekjaar met een opzegtermijn van tenminste drie maanden te

geschieden.
Wanneer een omstandigheid als genoemd in lid 1 sub a. van dit artikel zich voordoet dient deze bij
het algemeen secretariaat te worden gemeld.
3. opzegging namens de vereniging, alsook ontzetting, geschiedt door het hoofdbestuur, dat een lid
ten spoedigste met opgave van redenen schriftelijk in kennis stelt van het betreffende besluit.
4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de
betreffende jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd.
5. Het hoofdbestuur is te allen tijde bevoegd een lid te schorsen, indien gronden tot opzegging of
ontzetting aanwezig zijn.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot opzegging of
ontzetting eindigt door verloop van die termijn.
ERE-VOORZITTER EN LEDEN VAN VERDIENSTE.
Artikel 9.
1. Erevoorzitter en leden van verdienste van de vereniging zijn zij, die zich voor de Haflinger -zowel
aangespannen als onder de man -op bijzondere wijze binnen de vereniging verdienstelijk hebben
gemaakt en daartoe op voordracht van het hoofdbestuur zijn benoemd in een algemene
ledenvergadering met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige
stemmen.
2. Erevoorzitter en leden van verdienste van de vereniging hebben toegang tot alle algemene leden
vergaderingen van de vereniging en hebben het recht hun stem uit te brengen.
3. Erevoorzitter en leden van verdienste zijn vrijgesteld van contributie-betaling.
Artikel 10.
Het erevoorzitterschap en lid van verdienste eindigt:
a) door bedanken van de erevoorzitter en leden van verdienste, hetgeen behoort te geschieden
zonder inachtneming van enige termijn bij een aangetekende brief, gericht aan het algemeen
secretariaat van de vereniging;
b) door overlijden;
c) door vervallenverklaring door de algemene ledenvergadering.
ERELEDEN.
Artikel 11.
1. Ereleden van de vereniging zijn zij, - niet zijnde lid van deze vereniging - die zich voor de
hippische sport in het algemeen en voor de Haflinger - zowel aangespannen als onder de man op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt en daartoe op voordracht van het
hoofdbestuur zijn benoemd in een algemene ledenvergadering met een meerderheid van ten
minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen;
2. Ereleden van de vereniging hebben toegang tot alle algemene ledenvergaderingen van de
vereniging, doch hebben geen stemrecht;
3. Ereleden zijn vrijgesteld van contributie-betaling.
Artikel 12.
Het erelidmaatschap eindigt:
a) door bedanken door het erelid, hetgeen behoort te geschieden zonder inachtneming van
enige termijn bij een aangetekende brief, gericht aan het algemeen secretariaat van de
vereniging;
b) door overlijden;
c) door vervallenverklaring door de algemene ledenvergadering.
DONATEURS.
Artikel 13.
Donateurs zijn als zodanig door het hoofdbestuur toegelaten natuurlijke of rechtspersonen.
Donateurs hebben toegang tot de algemene ledenvergadering van de vereniging en tot alle door de

vereniging georganiseerde evenementen.
Donateurs hebben geen stemrecht.
Artikel 14.
Het donateurschap eindigt:
a) door opzegging door de donateur, welke zal moeten worden gedaan bij een aangetekende
brief, gericht tot het algemeen secretariaat van de vereniging en welke slechts kan
geschieden tegen het einde van het boekjaar, met inachtneming van een termijn van drie
maanden;
b) door overlijden van natuurlijke personen;
c) door ontbinding van of verlies van rechtspersoonlijkheid door rechtspersonen;
d) door vervallenverklaring door de algemene ledenvergadering.
Artikel 15.
Het hoofdbestuur kan een donateur die zijn verplichtingen ten aanzien van de vereniging niet
nakomt of die belangen van de vereniging schaadt of in gevaar brengt van zijn donateurschap
vervallen verklaren met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige
stemmen.
VERVALLENVERKLARING.
Artikel 16.
De algemene ledenvergadering kan een erevoorzitter, een lid van verdienste, een erelid die zijn
verplichtingen ten aanzien van de vereniging niet nakomt of de belangen van de vereniging schaadt
of in gevaar brengt, van zijn erevoorzitterschap, zijn lidmaatschap van verdienste of erelidmaatschap
vervallen verklaren.
Het erevoorzitterschap, het lidmaatschap van verdienste of het erelidmaatschap eindigen nadat het
besluit tot vervallenverklaring door het algemeen secretariaat van de vereniging per aangetekende
brief aan de betrokkene is medegedeeld;
daarmede verliezen zij alle daaraan verbonden rechten en aanspraken op de vereniging.
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN.
Artikel 17.
Elk lid, dat niet geschorst is, heeft het recht:
a) voorstellen te doen aan de algemene ledenvergaderingen deel te nemen aan die
ledenvergaderingen en aan de ledenvergaderingen van de regio waartoe hij behoort, en aan
de aldaar plaats hebbende besprekingen, stemmingen en verkiezingen;
b) inzage te nemen van de notulen van de algemene ledenvergadering en van de
ledenvergadering van de regio waartoe hij behoort.
Artikel 18.
Elk lid heeft de plicht:
a) jaarlijks een door de algemene ledenvergadering vast te stellen contributie te betalen;
b) zich te onderwerpen aan de bepalingen van de statuten en van de reglementen van de
vereniging en aan de rechtsgeldige besluiten van het hoofdbestuur en van de besturen van
een regio van de vereniging waartoe hij behoort, en alle opgaven te doen, welke voor
naleving dier bepalingen vereist worden;
c) de belangen van de vereniging naar vermogen voor te staan.
Artikel 19.
De leden worden verenigd aan de hand van hun woonplaats in regio's.
ORGANEN VAN DE VERENIGING.
Artikel 20.
Voor het beheer en de regeling van haar belangen kent de vereniging de navolgende organen:
a) de algemene ledenvergadering;

b)
c)
d)
e)
f)

het hoofdbestuur;
het dagelijks bestuur;
het algemeen secretariaat;
regio's;
commissies.

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING.
Artikel 21.
1. De algemene ledenvergadering heeft tot taak het door het hoofdbestuur vastgestelde beleid te
toetsen aan het in artikel 3 omschreven doel van de vereniging.
2. De leden van de algemene ledenvergadering, die stemrecht hebben, moeten lid zijn van de
vereniging of zijn benoemd tot erevoorzitter of lid van verdienste.
3. De algemene ledenvergadering benoemt de leden van het hoofdbestuur, voor zover deze niet
rechtstreeks -door de regiobesturen zijn benoemd.
HET HOOFDBESTUUR.
Artikel 22.
1. De algemene leiding van de vereniging berust bij een hoofdbestuur, bestaande uit een oneven
aantal van tenminste zeven en ten hoogste negen personen, leden van de vereniging, onder wie een
voorzitter, vicevoorzitter, een penningmeester en een secretaris, die tezamen het dagelijks bestuur
vormen.
De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering terstond in functie gekozen.
2. De hoofdbestuursleden worden benoemd als volgt:
a) de algemene ledenvergadering heeft de bevoegdheid om uit de ledenkring minimaal drie en
maximaal vijf leden te benoemen;
b) elk van de vier regio's benoemt uit zijn midden één afgevaardigde naar het hoofdbestuur.
3. Hoofdbestuursleden moeten statutaire bestuurders zijn van de in artikel 6 sub a. bedoelde leden.
4. De leden van het hoofdbestuur hebben daarin zitting voor de tijd van hun zittingsperiode.
5. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaren na zijn benoeming af, volgens een rooster, dat door het
bestuur wordt opgemaakt.
6. Aftredende bestuursleden zijn terstond eenmaal voor een volgende zittingsperiode ad drie jaren
herkiesbaar.
7. Bestuursleden moeten de leeftijd van een en twintig jaren bereikt hebben.
8. Leden die zeventig jaren of ouder zijn, zijn niet tot bestuurslid benoembaar.
9. Indien het hoofdbestuur uit minder dan het vastgestelde aantal bestuursleden bestaat, behoudt
het niettemin zijn bevoegdheden, onverminderd de verplichting van het hoofdbestuur om in de
vacature te doen voorzien.
10. Ingeval van tussentijdse aftreding van een lid van het hoofdbestuur voorziet het orgaan, dat het
betrokken lid heeft benoemd, in de daardoor ontstane vacature.
DAGELIJKS BESTUUR.
Artikel 23.
1. De voorzitter, de vicevoorzitter, de penningmeester en de secretaris vormen gezamenlijk het
dagelijks bestuur.
De taken worden in onderling overleg door het hoofdbestuur bepaald en in het huishoudelijk
reglement nader omschreven.
2. Het dagelijks bestuur heeft alsdan tot taak de besluitvorming van het hoofdbestuur voor te
bereiden.
BESTUURSBEVOEGDHEID EN -VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 24.
1. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van alle overeenkomsten, gene uitgezonderd.

2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door haar bestuur, alsmede door de
voorzitter casu quo zijn plaatsvervanger tezamen met twee leden van het dagelijks bestuur.
3. Het hoofdbestuur draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van de ledenvergaderingen, het
beheert en behartigt alle zaken van de vereniging, het draagt zorg voor de naleving van de statuten
en reglementen en is belast met de uitvoering van alles wat tot de activiteiten van de vereniging
behoort, waarvoor het verantwoording verschuldigd is aan de algemene ledenvergadering.
4. De vereniging, zowel het hoofdbestuur, als de regiobesturen stellen zich niet aansprakelijk voor
de aan de leden overkomen ongevallen, noch voor de door hen aan derden veroorzaakte schade en
kunnen daarom ook niet aansprakelijk worden gesteld.
KASCOMMISSIE.
Artikel 25.
1. De jaarlijkse algemene ledenvergadering kiest uit de leden een kascommissie, bestaande uit
minimaal twee personen, alsmede een plaatsvervanger.
2. Van deze commissie treedt ieder jaar een lid af.
3. Hoofdbestuursleden kunnen geen zitting hebben in de kascommissie.
4. De kascommissie controleert na afloop van elk boekjaar alle financiële bescheiden.
5. De kascommissie brengt van haar bevindingen verslag uit op de jaarlijkse algemene
ledenvergaderingen.
DE REGIONALE LEDENVERGADERING.
Artikel 26.
1. Een regio, verenigd in een regionale ledenvergadering, heeft ten doel de behartiging van
de belangen van de leden van een bepaalde regio.
2. Lid van een regionale ledenvergadering zijn alle leden die woonachtig zijn binnen de grenzen van
een bepaalde regio.
3. Een regionale ledenvergadering heeft tot taak het door het regiobestuur vastgestelde beleid te
toetsen aan het in lid 1 van dit artikel omschreven doel, een en ander met inachtneming van het
bepaalde in artikel 3 van deze statuten.
Daartoe komt zij tenminste een maal per kalenderjaar bij elkaar.
4. Een regionale ledenvergadering benoemt uit haar midden een regiobestuur, waarbij zij ervoor
zorgdraagt, dat een evenwichtige behartiging van de belangen van de leden van de regio wordt
gerealiseerd.
DE REGIOBESTUREN.
Artikel 27.
1. Een regiobestuur wordt benoemd door de regionale ledenvergadering.
2. Een regiobestuur bestaat uit ten minste drie leden.
3. Een regiobestuur heeft tot taak het vaststellen van het algemeen beleid van zijn regio, het
organiseren van evenementen, het financiële beheer van aan de regio toegewezen gelden en de
belangenbehartiging van de leden.
4. Een regionaal bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris, een penningmeester
alsmede een afgevaardigde in het hoofdbestuur.
COMMISSIES.
Artikel 28.
1. Het hoofdbestuur kan commissies instellen.
2. De vereniging kent de vaste redactiecommissie, die zorg draagt voor de samenstelling en uitgave
van het verenigingsorgaan.
3. De vereniging kent de vaste public-relations commissie die zorg draagt voor de promotionele
activiteiten van de vereniging.

4. Het hoofdbestuur kan behalve de in de leden 2 en 3 van dit artikel met name genoemde vaste
commissies, - voor de behandeling van bepaalde algemene vraagstukken of uitvoering van bepaalde
opdrachten andere vaste of ad hoc-commissies instellen.
De commissies hebben tot taak het hoofdbestuur van de vereniging ter zijde te staan en van advies
te dienen bij de behandeling van onderwerpen, waarvoor zij zijn ingesteld.
5. De wijze van samenstelling, de taak en bevoegdheden van de commissies worden nader in een
taak-/functieomschrijving geregeld.
6. De in lid 5 van dit artikel vastgelegde procedure geschiedt in overleg met de betrokken
commissieleden en het hoofdbestuur.
7. De volgens lid 5 van dit artikel vastgestelde taak en bevoegdheden worden voor ad-hoc
commissies schriftelijk vastgelegd en voor vaste commissies opgenomen in het huishoudelijk
reglement.
VAN DE BESTUREN.
Artikel 29.
1. Alle bestuursleden en leden van de door de vereniging ingestelde commissies kunnen te allen tijde
door twee/derde meerderheid van de algemene leden vergadering worden ontslagen, wanneer, naar
het oordeel van deze vergadering, hun optreden niet in overeenstemming is met de belangen van de
vereniging.
2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a) middels bedanken door het bestuurslid;
b) door het verstrijken van de zittingsduur van drie jaar, waarbij herbenoeming mogelijk is,
daarbij rekening houdend met het gestelde in artikel 22 lid 6;
c) door het bereiken van een leeftijd zoals in artikel 22 lid 8 is vermeld.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Artikel 30.
1. Bij een door de algemene ledenvergadering vast te stellen huishoudelijk reglement, dat niet in
strijd mag zijn met de statuten, kunnen nadere regelen gesteld worden omtrent alle onderwerpen,
die niet in deze statuten zijn geregeld.
2. Gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, kunnen voorlopig door het
hoofdbestuur worden geregeld, totdat de algemene ledenvergadering daaromtrent heeft beslist.
3. Het besluit tot het vaststellen van het huishoudelijk reglement, of wijzigingen hiervan, kunnen
slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de geldig
uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering.
4. Een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement, dient als punt van behandeling door
middel van een convocatie aan de algemene ledenvergadering kenbaar te worden gemaakt.
FINANCIEN.
Artikel 31.
Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
Het hoofdbestuur stelt vóór de aanvang van ieder boekjaar, doch uiterlijk in de maand november,
daaraan voorafgaande, een begroting van inkomsten en uitgaven op en legt deze daarna aan de
eerstvolgende algemene ledenvergadering ter goedkeuring voor.
Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier maanden na het einde van ieder boekjaar, stelt het
hoofdbestuur de rekening van ontvangsten en uitgaven op en zendt deze daarna aan de algehele
ledenvergadering ter goedkeuring.
ALGEMENE LEDENVERGADERING.
Artikel 32.

1. Het hoofdbestuur roept de algemene ledenvergadering bijeen, zo dikwijls het dit wenselijk
oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is, doch tenminste eenmaal
per jaar, binnen zes maanden na afloop van ieder boekjaar.
2. Voorts is het hoofdbestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een/tiende van het aantal leden
verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer
dan vier weken.
Indien aan het verzoek binnen vier weken geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot
bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene ledenvergadering bijeenroept.
BESLUITVORMING EN STEMMEN.
Artikel 33.
1. De leden, erevoorzitters, leden van verdienste en donateurs hebben het recht deel te nemen aan
de ledenvergadering en in alle ledenvergaderingen deel te nemen aan de aldaar plaatshebbende
besprekingen, stemmingen en verkiezingen (met uitzondering van hetgeen met betrekking tot
donateurs is vermeld in artikel 13), alsmede om in die vergaderingen voorstellen te doen.
2. Ieder lid heeft één stem.
Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, voor zover in deze statuten
niet anders is bepaald. Blanco stemmen zijn van onwaarde en worden evenals de ongeldige
stemmen geacht niet te zijn uitgebracht.
Over personen wordt gestemd bij gesloten en ongetekende briefjes;
over zaken mondeling.
Wanneer de stemmen staken, wordt bij stemming over zaken het voorstel geacht verworpen te zijn;
bij stemming over personen beslist het lot.
3. Een lid kan zich slechts door een medelid ter vergadering laten vertegenwoordigen, mits de
volmacht daartoe schriftelijk gegeven is en voor de aanvang van de vergadering bij de voorzitter is
ingeleverd.
De gemachtigde kan slechts één lid tegelijkertijd vertegenwoordigen.
WIJZIGING VAN DE STATUTEN EN ONTBINDING VAN DE VERENIGING.
Artikel 34.
Alle bepalingen van deze statuten kunnen worden gewijzigd.
Tot wijziging van de statuten kan worden besloten in een algehele ledenvergadering, bijeengeroepen
door middel van convocatiebiljetten, welke het voorstel tot wijziging als punt van behandeling
vermelden, mits:
a) de oproeping vergezeld gaat van een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen
wijziging woordelijk is opgenomen, en een dergelijk afschrift tevens minstens één maand
vóór het houden van de vergadering op het secretariaat van de vereniging is neergelegd ter
inzage van ieder lid tot na afloop van de vergadering;
b) de ter vergadering aanwezige leden bevoegd zijn om te samen uit te brengen minstens
twee/derde van het totaal ter algemene ledenvergadering uit te brengen aantal stemmen en
dan nog slechts met drie/vierde der uitgebrachte stemmen.
Indien in een dergelijke vergadering het vereiste aantal stemmen niet kan worden uitgebracht, dan
wordt binnen een maand erna op overeenkomstige wijze een tweede algemene ledenvergadering
bijeengeroepen, welke bevoegd is het betrekkelijke besluit te nemen, ongeacht het aantal stemmen,
dat op deze vergadering kan worden uitgebracht, mits ten minste drie/vierde van de uitgebrachte
stemmen zich vóór aanneming verklaart.
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot
het doen verlijden van de akte is ieder hoofdbestuurslid bevoegd onder overlegging van een
uittreksel uit de notulen van de vergadering.
Artikel 35.
De vereniging eindigt:

a) door ontbinding krachtens besluit van de algemene ledenvergadering, genomen volgens
overeenkomstige wijze en voorschriften als in artikel 34 voor statutenwijziging zijn bepaald;
b) door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard.
In het sub a. genoemde geval is het hoofdbestuur met de vereffening belast;
de algemene ledenvergadering is evenwel bevoegd om deze vereffening op te dragen aan een
bijzonder daarvoor aan te wijzen commissie.
Bij ontbinding van de vereniging wordt door de algemene ledenvergadering bepaald op welke wijze
de bezittingen van de vereniging zullen worden verdeeld of de schulden vereffend.
REGLEMENTEN.
Artikel 36.
1. De algemene ledenvergadering kan op voorstel van het hoofdbestuur, behalve het huishoudelijk
reglement ingevolge artikel 30 andere reglementen vaststellen, die niet in strijd mogen zijn met de
wet noch met de statuten.
2. Besluiten tot het vaststellen of wijzigen van een reglement volgens lid 1 van dit artikel kunnen
slechts worden genomen volgens overeenkomstige wijze en voorschriften als in artikel 30 voor het
huishoudelijk reglement zijn bepaald.
INSCHRIJVING IN HET VERENIGINGENREGISTER.
Artikel 37.
De bestuurders zijn verplicht de vereniging te doen inschrijven in het verenigingen register,
gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Meppel en een authentiek afschrift van de
akte, dan wel een authentiek uittreksel uit de akte bevattende de statuten, ten kantore van dat
register neer te leggen.
SLOTBEPALING.
Artikel 38.
Aan het hoofdbestuur komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de statuten aan
andere organen zijn opgedragen.
De comparante is mij, notaris, bekend.
Waarvan akte in minuut is verleden te Bergen op Zoom op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon, heeft deze verklaard
van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs
te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

UITTREKSEL uit de notulen
Van de algemene ledenvergadering van de vereniging “De Aangespannen Haflinger”, gevestigd te
Assen gehouden te Arnhem op 23 februari 1991
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De voorzitter opent de vergadering en constateert dat oproeping hiertoe heeft plaatsgevonden
overeenkomstig het bepaalde in artikel 25 van de statuten van de vereniging.
Aan de orde is een voorstel tot wijziging van de statuten van de vereniging zodanig dat zij in haar
geheel komen te luiden zoals vermeld in het op deze vergadering overlegde en reeds aan de leden
van de vereniging ter inzage gezonden ontwerp.
De vergadering besluit met algemene stemmen tot wijziging van de statuten als voormeld, en
machtigt de voorzitter en de secretaris van de vereniging de notariële akte van de statutenwijziging
te doen verlijden en deze te tekenen en voorts om alle te dezer zake nodige handelingen te
verrichten en stukken te tekenen.
Enzovoorts.
Aldus opgemaakt en getekend te Arnhem op 23 februari 1991.

Handtekening voorzitter
R. van Velsen

Handtekening secretaris
F.J.L. Leenders

