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AKTE VAN OPRICHTING VERENIGING

BEZINN

Heden,eenendertigoktobertweeduizendelf, verschenenvoormij, mr.Ate WillemBijlsma,kandidaat-notaris,hiernate noemen:notaris,als waarnemervan mr. HugoBrouwer,notaris
te Groningen:---------------------------1.

de heer Hendrik Boersma, geborente Dantumadeelopdrie decembernegentien-honderdzevenenveertig,wonendete 9247 EK Ureterp,Kruslings11,gehuwd,--houdervan een Nederlandseidentiteitskaartmet nummerIPKFF20D2,geldigtot-zestienmeitweeduizenddertien;-------------------

2.

mevrouwMaaike Elisabeth Bakker-Nijland, geborente Leeuwardenop éénentwintig
oktobernegentienhonderdzevenenzeventig,wonendete 9574PC Exloerveen,--Boermastreek2, gehuwd,houdstervan een paspoortmetnummerNV9348PP4,geldig
tot achttienjuni tweeduizenddertien;------------------

3.

mevrouwAnouk Hafkamp, geborente 's-Gravenhageoptweeseptembernegentienhonderdzevenenzestig,wonendete 9367TE De Wilp,Jan GassesWijk 9, gehuwd,houdstervan een paspoortmet nummerNYR35LLH5,geldigtot negenjuni---tweeduizendvijftien;-----------------------

hiernaook te noemen:oprichters.--------------------

De comparantenverklaardenbij deze de hiernate noemenverenigingop te richten,voorwelkezij.vaststellende navolgendestatuten:-----------------

STATUTEN-------------------------NAAMENZETEL-----------------------------------Artikel1.
De verenigingdraagtde naam BEZINN (Boer En Zorg In Noord-Nederland).----Zij is gevestigdin de gemeenteMidden-Drenthe.---------------

DOEL------------------------------------Artikel2.
1. De verenigingheeftten doel het samenbinden(krachtenbundeling)
en belangen--behartigingin de ruimstezin van de zorgboerenin Drenthe,Frieslanden Groningen,met al hetgeendaartoebehoortof daaraanbevorderlijkkanzijn.-------2.

Van de ledenwordtverwachtdat zij deze doelstellingonderschrijvenen zichonthouden
van al hetgeenhet imagovan zorgboerderijenkan schaden.----------
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LIDMAATSCHAP------------------------------------------Artikel3.
1.

De vereniging kent leden en aspirantleden.----------------

2.

a.

leden kunnen alleen zijn eigenaren van zorgboerderijen in de drie noordelijke--provincies die voldoen aan de criteria van de FederatieLandbouwen Zorg (FLZ),dat wil zeggen zorgboerderijen met een keurmerk of een positieve evaluatie vanhet kwaliteitssysteem. In afwijking van het hierna bepaalde kan de algemene-vergadering tijdelijk stemrecht toekennen aan eigenaren van zorgboerderijen dienog niet over het keurmerk beschikken gedurende de periode dat de FLZ nodigheeft voor het afgeven van het keurmerk. Indien duidelijk is dat het keurmerk nietwordt verkregen dan kan de algemene vergadering het lidmaatschap opzeggen.-

b,

Aspirantleden zijn eigenaren van zorgboerderijen in de drie noordelijke provincies(natuurlijke personen) waarvan verwacht wordt dat zij (hun bedrijf) binnen een jaar
over een positieve evaluatie van het kwaliteitssysteem beschikken. Aspirantledenhebben geen stemrecht, doch hebben overigens dezelfde rechten enl----verplichtingen als de leden,--------------------

3.

Hij die lid of aspirantlid wenst te worden kan zich bij de vereniging aanmelden met een
ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier dat hem op zijn verzoek is toegestuurd.

4.

Het bestuur dient binnen vijfenveertig dagen na de ontvangst van de aanmelding---schriftelijk aan de betrokkene mee te delen of hij al dan niet als lid of asplranthd is-aangenomen.--------------------------Heeft geen aanneming plaats dan dient de mededeling bij aangetekende brief te--worden gedaan en dienen daarbij te worden opgegeven de redenen op grond waarvan
de aanneming wordt geweigerd. Het bestuur kan zich bij het nemen van een beslissing
over de toelating laten adviseren door een commissie, één en ander nader te regelen in
het huishoudelijk reglement.---------------------

5,

Ingeval van een weigering heeft de betrokkene recht van beroep op de algemene-vergadering. Dit beroep dient schriftelijk te zijn ingediend binnen dertig dagen na dedag van ter post bezorging van de in lid 4 bedoelde mededeling.--------

6.

De algemene vergadering dient op het beroep te beslissen in haar eerstvolgende-e-vergadering nadat het beroep is ingesteld.---------------Het bestuur zorgt dat de betrokkene binnen zeven dagen nadien schriftelijk van het-besluit van de algemene vergadering in kennis wordt gesteld.---------
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7.

Waar in dezestatutensprakeis van ledenwordendaaronderde aspirantleden--begrepen,tenzijuit de statutenandersblijkt,---------------

8.

Het bestuurhoudteenregisterwaarinde namenen adressenvan de ledenenl--aspirantledenzijn opgenomen.,--------------------

Artikel4.
1. Het lidmaatschapeindigtdoor:--------------------

2.

a.

opzeggingdoorhet lid of namensde vereniging;------------

b.

ontzetting;-------------------------

c.

overlijdenvan het lid, danwel bij rechtspersonendoorontbindingvan het lid.--

Opzeggingnamensde vereniginggeschiedtdoor het bestuuren kan plaatsvinden-wanneereen lidzijn verplichtingenjegens de verenigingniet nakomt,alsookwanneerredelijkerwijsvan de verenigingniet kan wordengevergdhet lidmaatschapte laten-voortduren.---------------------------

3.

Opzeggingdoor het lid of door het bestuurkan slechtsgeschiedentegenhet eindevan
het verenigingsjaaren metinachtnemingvan een opzeggingstermijn
van ten minstedertigdagen.------------------------Een opzeggingin strijdmet het bepaaldein de vorigealineadoet het lidmaatschap-eindigenop het vroegsttoegelatentijdstipvolgendop de datumwaartegenwas--opgezegd.---------------------------

4.

Het lidmaatschapkan,in afwijkingvan het in lid 3 bepaalde,met onmiddellijkeingangdoor het bestuurof door het lid wordenopgezegdindienvan de vereniging,,---respectievelijkvan het lid, redelijkerwijsniet gevergdkanwordenhet lidmaatschaptelatenvoortduren.,-------------------------

5.

Van een opzeggingdoor het bestuurwordtde betrokkeneten spoedigstebijl---aangetekendebrief,met opgavevan redenen,in kennisgesteld.-------Hem staat,binnendertigdagenna de dag van ter postbezorgingvan de kennisgeving
van het besluit,beroepopenop de algemenevergadering.De algemenevergaderingdient op het beroepte beslissenbinnenzestig dagennadathet beroepis ingesteld.-Het bestuurdraagter voor zorgdat de betrokkenebinnenzevendagennadient---schriftelijkvan het besluitvan de algemenevergaderingin kenniswordtgesteld.--In geval de opzeggingheeftplaatsgevondentegen een datum,gelegenvoor de dagwaaropde algemenevergaderingover het beroepbeslist,dan is het lid vanafde dagwaartegenis opgezegdgeschorst.,-------------------
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6.

Ontzetting van een lid geschiedt door de algemene vergadering, op voordracht van het
bestuur, indien de betreffende persoon handelt in strijd met de statuten, reglementenof
besluiten aan de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.---Van een besluit tot ontzetting wordt de betrokkene bij aangetekende brief door het--

bestuur in kennis gesteld binnen zeven dagen nadat de algemene vergadering het-besluit heeft genomen.----------------------7.

De algemene vergadering kan een vertrouwenscommissie instellen bestaande uit-onafhankelijke personen die het bestuur kan adviserenover de opzegging van het-lidmaatschap of de ontzetting uit het lidmaatschap. De taken, samenstelling en ai-hetgeen deze commissie meer betreft, wordt bij huishoudelijk reglement vastgelegd.-

8.

Het bestuur kan tijdelijk schorsen. AI hetgeen een schorsing betreft wordt bij reglement
vastgelegd.---------------------------

9.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse
contributie voor het geheel verschuldigd.-----------------

DONATEURS------------------------------Artikel5
De vereniging kent natuurlijke personen die de vereniging een warm hart toedragen aIs-donateurs. De wijze van toelating en de rechten en verplichtingen van de donateurs worden
vastgelegd in het huishoudelijk reglement.------------------

CONTRIBUTIE,-----------------------Artikel6.
1.

De leden zijn verplicht een jaarlijkse contributie te voldoen binnen de daarvoor gestelde
termijn. De contributie wordt door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur
vastgesteld.---------------------------

2.

De leden zijn desgevraagd verplicht een machtiging af te geven voor het innen van-contributie.---------------------------

3.

Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de
verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.------------

ALGEMENEVERGADERING,------------------------------------Artikel7.
1.

Het bestuur schrijft een algemene vergadering uit zo dikwijls het bestuur dat wenselijkacht of het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is. Voor zover leden--rechtspersonen zijn of personenassociaties (maatschappen en dergelijke) hebben zij-
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slechts het recht één natuurlijk persoon aan te wijzen om de algemene vergaderingenbij te wonen..-------------------------2.

Voorts is het bestuur verplicht om op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende-gedeelte van het aantal leden een algemene vergadering bijeen te roepen op een-termijn van niet langer dan dertig dagen. De verzoekers voorzien hun verzoek van een
opgave van de te behandelen onderwerpen.--------------Indien het bestuur aan bedoeld verzoek binnen veertien dagen geen gevolg heeft-gegeven dan kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping van de algemene---vergadering overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering--bijeenroept of bij advertentie in ten minste één in de plaats van vestiging van de-e--vereniging veel gelezen dagblad.------------------De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding vande vergadering en het opstellen van de notulen.--------------

3.

Voor een algemene vergadering worden de leden ten minste veertien dagen van te-voren schriftelijk opgeroepen, aan de adressen zoals deze bekend zijn uit het:---ledenregister. De dag van verzending en de dag van vergadering mogen niet in!--genoemde termijn zijn begrepen.------------------Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.--------

4.

De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of, bijdiens ontstentenis of afwezigheid, door één van de andere bestuursleden, één en-ander onverminderd het bepaalde in lid 21aatste zin, van dit artikel. In geval in een-vergadering niet krachtens het vorenstaande in haar leiding wordt voorzien, voorziet de
vergadering zelf in haar leiding..--------------------

5.

Elk lid dat niet is geschorst heeft toegang tot de algemene vergadering en heeft daaréén stem. In geval de algemene vergadering een besluit moet nemen over eenl--geschorst lid met betrekking tot die schorsing of de reden tot die schorsing, dan heefthet geschorste lid toegang tot de betreffende vergadering en is bevoegd over het-betreffende onderwerp het woord te voeren.---------------

6.

Ieder lid kan zich door één ander schriftelijk gevolmachtigd lid doen vertegenwoordigen.
Een lid kan slechts voor één ander lid als gevolmachtigde optreden.-------

7.

Van elke algemene vergadering worden door of onder verantwoordelijkheid van de-secretaris van het bestuur notulen opgemaakt..--------------In geval van ontstentenis of afwezigheid van de secretarls zullen de notulen worden-
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opgemaaktdooreen door de voorzittervan de vergaderingaan te wijzenpersoon.--

BESTUUR------------------------------------------------Artikel8.
1.

Het bestuurbestaatuit ten minstevier en maximaalzevenpersonendie door de'--algemenevergaderinguit de ledenwordenbenoemd.Minimaalde helft pluséén vande bestuursledenmoet stemgerechtigdlid zijn van de vereniging.Alle drie provinciesdienen zoveelmogefijkin het bestuurte zijn vertegenwoordigd.---------

2.

Voor elke vacaturemaakt het bestuureen bindendevoordrachtop van ten minsteéénkandidaat,welkevoordrachtmet de oproepingvoor de algemenevergaderingwaaropde verkiezingplaats zal vindenaan de ledenwordt toegezonden.-------Aan een kandidaatstellingkan het bindendkarakterwordenontnomendooreen metten minstetwee/derdemeerderheidder uitgebrachtestemmengenomenbesluitvan de
algemenevergadering.Vindt geen kandidaatstellingplaatsof besluitde algemenevergaderingom aan de kandidaatstelling(en)het bindendkarakterte ontnemen,dan is
de algemenevergaderingvrij in haar keuze.---------------

3.

Elk bestuurslidkan te allen tijde door de algemenevergaderingwordenontslagenofgeschorst.Eenschorsingdie niet binnennegentigdagengevolgdwordt door een-besluittot ontslag,eindigt door het verloopvan die termijn.----------

4.

Elk bestuurslidtreedt uiterlijkdrie jaar na zijn benoemingaf, volgenseen door het-bestuurop te makenrooster,met dien verstande,dat geenaftredenplaatsvindt, zolang
niet in de vacatureis voorzienen de algemenevergaderingook niet met inachtneming
van het in lid 1 van dit artikel bepaaldeheeft beslotendatde vacaturenietwordt--vervuld. Een aftredendbestuurslidis tweemaalherkiesbaar.Degenedie in een--tussentijdsevacaturewordt benoemd,neemtop het roosterde plaatsvan zijn---voorgangerin.--------------------------

5.

Het bestuurkiest uit zijn middeneen voorzitter,een secretaris,een penningmeesteren
overige portefeuiflehouders.--------------------Bij huishoudetijkreglementwordtde inhoudvan de portefeuillevan de bestuursledennader omschreven.------------------------

6.

7.

Onverminderdhet hiervoorbepaaldeeindigt het bestuurslidmaatschap:-----a.

door overlijden;------------------------

b.

doordathet bestuurslidschriftelijkbedankt.--------------

Indien het bestuurniet voltallig is, blijft het bevoegd.-------------
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Artikel9.
1. Het bestuurvergadertzo dikwijlsde voorzitterof tweeof meerbestuursledendit--wenselijkacht(en).----------------------2.

De oproepingtot een bestuursvergadering
geschiedtschriftelîjkof mondeling.----

3.

Bij de oproepingwordende te behandelenonderwerpenzoveelmogelijkvermefd.--

4.

Determijnvan oproepingbedraagtten minstevijf dagen,die van oproepingen die van
vergaderingnietmeegerekend.--------------------

5.

Devergaderingenwordengeleiddoorde voorzitter.Bijdiensontstentenisof---afwezigheidvoorzietde vergaderingzelf in haarleiding.-----------

6.

Elk lid van het bestuurheeftrechttot hetuitbrengenvanéén stem.-------

7.

federbestuurslidkan zich dooreen schriftelijkdaartoegemachtigdbestuurslidter-vergaderingdoenvertegenwoordigen.
Eenbestuurslidmagnietvoormeerdan één-anderbestuurslidals gemachtigdeoptreden.---------------

8.

Van hetverhandeldein elke bestuursvergadering
wordendoorof onder-----verantwoordelijkheid
van de secretarisnotulenopgemaakt.---------Bij ontstentenisof afwezigheidvan de secretariswijst devoorzitter van de vergadering
een notulistaan.-------------------------

VERTEGENWOORDIGING------------------Artikel10.
Deverenigingwordtvertegenwoordigd:------------------a.

hetzijdoor het bestuur;-----------------------

b.

hetzijdoortwee gezamenlijkhandelendebestuursleden,waaronderin elk gevalde--voorzitterof de secretarisof de penningmeester.--------------

TAKENENBEVOEGDHEDEN---------------------------------Artikel11.
1. Het bestuuris belastmet het besturenvan de verenigingen heeftalledaaruit---voortvloeiendeof daarmedesamenhangendebevoegdheden,daarondermet nameook
begrepende voorbereidingen uitvoeringvande besluitenvan de algemene---vergaderingen hetzorgdragenvoorde nalevingvan de statutenen reglementenvande vereniging.-------------------------2.

Het bestuuris bevoegdonderzijn verantwoordelijkheid
bepaaldeonderdelenvan zijntaak te doen uitvoerendoorwerkgroepen.De taken,samenstellingen al hetgeendewerkgroepenmeer betreftwordtbij huishoudelijkreglementvastgelegd.------
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3.

Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering,-bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomstentot het verkrijgen,---vervreemden en bezwaren van registergoederen, en tot hel aangaan van'----overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaarverbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstellingvoor een schuld
van een ander verbindt.----------------------

BOEKJAAR/BEGROTING/JAARVERSLAG-------------Artikel12.
1.

Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.---------

2.

Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningenomtrent de--vermogenstoestand van de vereniging, dat daaruit te allen tijde haar rechten en--verplichtingen kunnen worden gekend.-----------------

3.

Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop vanhet boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering,een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde-beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter:,__-goedkeuring aan de vergadering over.----------------Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders,----------Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder'---opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn heeft ieder lid de-bevoegdheid van het bestuur in rechte te vorderen deze verplichtingen na te komen,-

4.

De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie bestaande uit ten minstetwee leden, welke geen deel van het bestuur mogen uitmaken.--------Deze commissie onderzoekt de in het vorige lid bedoelde balans en staat van baten en
lasten en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.--Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek aüe door haargevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen
en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.------De algemene vergadering kan besluiten geen commissie te benoemen, maar de--controle van de balans en de staat van baten en lasten op te dragen aan een---accountant zoals bedoeld in artikel 393, lid 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Hetbestuur draagt er alsdan zorg voor dat omtrent de getrouwheid van genoemde stukken
op eerder bedoelde vergadering een verklaring, afkomstig van die accountant, wordt-
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overgelegd.--------------------------5.

Het bestuur is verplicht de in lid 2, 3 en 4 genoemde bescheidengedurende zeven-jaren te bewaren.-------------------------

STEMMINGEN----------------------------------------------Artikel13.
1.

Alle besluiten, zowel van de algemene vergadering als van het bestuur, worden, voorzover in deze statuten niet anders is bepaald, genomen met volstrekte meerderheid der
uitgebrachte stemmen.-----------------------

2.

Over zaken wordt mondeling gestemd, over
personen schriftelijk. Of een stemming-personen of zaken betreft wordt uitgemaakt door de voorzitter van de vergadering.--

3.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.---

4.

Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niemand de volstrekte-e---meerderheid heeft behaald, heeft herstemming plaats tussen die twee personen die de
meeste stemmen op zich hebben verenigd.---------------Indien doordat twee of meer personen een gelijk aantal stemmen op zich verenigden,niet vast mocht staan welke personen voor herstemming in aanmerking komen, zal bijeen tussenstemming tussen hen die eenzelfde aantal stemmen op zich verenigden,worden uitgemaakt wie van hen voor de herstemming in aanmerking komt of komen.Indien bij deze tussenstemming, doordat wederom twee of meer personen een gelijkaantal stemmen verkrijgen, niet het vereiste aantal personen voor de herstemming isaangewezen, zal tussen hen op wie dat gelijk aantal stemmen is uitgebracht het lot-beslissen.--------------------------Hij die bij de herstemming de meeste stemmen op zich verenigt is gekozen.---Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist het lot.---------

5.

Blanco stemmen en ongeldige stemmen, ter beoordeling van de voorzitter der--desbetreffende vergadering, worden geacht niet te zijn uitgebracht.-------

6.

Besluitvorming door het bestuur kan ook op andere wijze geschieden dan door het-houden van een vergadering, met dien verstande, dat geen besluit zal worden geachtte zijn genomen indien niet alle leden van het bestuur zich schriftelijk waaronder pertelex, telegram, telefax of electronic mail begrepen, over het voorstel hebben---uitgesproken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd.------

7.

Een besluit tot benoeming kan ook bij acclamatie worden genomen.-------

8.

Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen,--
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heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluitvan de algemene vergadering.-------------------9.

Indien in een vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigdzijn kan tot--aanname van elk voorstel worden besloten, voorstellentot statutenwijziging en:--ontbinding daaronder begrepen, ook al zijn deze niet voorde vergadering----geagendeerd, mits met algemene stemmen.---------------

10. Het door de voorzitter van de vergadering tijdens een bestuursvergadering of algemene
vergadering uitgesproken oordeelomtrent 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 vanhet oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist,dan vindt een nieuwe--stemming plaats indien de meerderheid van de vergaderingof, indien de:----oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen vande oorspronkelijke stemming.-------------------REGLEMENTEN--------------------------------------------Artikel14.
De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur een huishoudelijk reglement ofandere reglementen vaststellen. Een reglement mag geen bepalingen bevatten welke instrijd zijn met de statuten of met de wet.-----------------STATUTENWIJZIGING--------------------Artikel15.
1.

De algemene vergadering kan besluiten tot wijziging van de statuten, mits met een-meerderheid van twee/derde der uitgebrachte stemmen, in een daartoe uitdrukkelijkbijeen geroepen vergadering, waarin ten minste de helft der leden aanwezig of--vertegenwoordigd is. Is in de bijeengeroepen vergadering niet het vereiste aantalleden
aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen dertig dagen na de eerste:---vergadering, doch niet binnen zeven dagen daarna, een tweede vergadering---gehouden, waarin ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden een-besluit tot statutenwijziging kan worden aangenomen, mits met vorenbedoelde-c-c-c-i-meerderheid,--------------------------

2.

Bij de oproeping tot een vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zal--worden behandeld, dient de tekst van de voorgestelde wijziging te worden vermeld.--

TRIP • Advocaten& Notarissen

- 11-

51102452/HB/lz2245043v1

Voortsdient door degenendie de oproepingtot de betreffendealgemenevergaderinghebbengedaanten minstevijf dagenvoor de vergaderingeen afschriftvan het:--wijzigingsvoorstel,waarinde voorgedragenwijzigingwoordelijkis opgenomen,op eendaartoegeschikteplaatsvoor de ledenter inzagete wordengelegdtot na afloopvande dag waarop de vergaderingwordt gehouden.-------------3.

Tot het doen verlijdenvan de notariëlewijzigingsakteis ieder bestuurslidbevoegd.--

ONTBINDING-----------------------Artikel16.
1.

Voor een besluittot ontbindingof beëindigingvan de activiteitenvan de vereniging--

geldt hetgeenin artikel 15 lid 1 is bepaaldmet betrekkingtot statutenwijziging.--2.

Ingevalvan ontbindinggeschiedtde liquidatiedoor het bestuur,tenzij de algemene-vergaderingbij het besluittot ontbindinganderevereffenaarsaanwijst.------

3.

Een eventueelbatig licuidatiesaldowordt aangewendvooreen door de algemenee-vergaderingbij het besluittot ontbindingte bepalendoel,zoveel mogelijkini---overeenstemmingmet dat van de vereniging.---------------

4.

De boeken,bescheidenen anderegegevensdragersmoetenworden bewaard--gedurendezevenjaren nadatde verenigingis opgehoudente bestaan.Terzake van de
bewaarplichtwordt te dezenverwezennaar de vantoepassingzijnde wettelijke,--bepalingen.---------------------------

Artikel17.
In alle gevallenwaarin de statuten,de wet of de reglementenvan de verenigingniet.--voorzien,beslisthet bestuur.---------------------SLOTBEPALING-------------------------------------De comparanten,handelendals gemeld,verklaardentot slot dat het bestuurvan de--verenigingvoor de eerste maal bestaatuit:----------------mevrouwAnouk Hafkamp,voornoemd,als voorzitter;-----------mevrouwMaaike ElisabethBakker-Nijland,voornoemd,als penningmeester;---mevrouwPetraWagenaar,geborente Lemsterlandop zevenentwintigmei negentienhonderdzesenzestig,wonendete 8394 TA De Hoeve,IJkenweg27, gehuwd,--als secretaris;-------------------------mevrouwPetraAafke Schuurman,geborente Leeuwardenop zeventienjanuari negentienhonderdvierenzestig,wonendete 8428 HG Fochteloo,Zuideinde56, gehuwd,-als gewoon bestuursHd;-----------------------
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SLOT--------------------------------------------------De comparanten zijn mij, notaris, bekend,----------------WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Groningen op de datum in het hoofd van dezeakte vermeld,--------------------------Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en toelichtingdaarop aan de----comparanten hebben dezen verklaard
van de inhoud van deze akte te hebben kennis---genomen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na--beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.-,.,-.
'",-.
-----Volgt ondertekening.
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