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Doorlopende tekst van de statut
Dorpsvereníging Garnwerd e. o. ,

gemeente Wínsum, na Plaatsgehad
dato 23 maarL 1995.

EersLe blad

en van de vereniging:
gevestigd te Garnwerd,
hebbende wijziging de

NAAM EN ZETEL _-
Artikel 1

De vereniging draagt de naam: "DORPSVERENIGING
GARNWERD e. o.

Ga rnwerd, gemeente Winsum.ZLj heeft haar zelel te
--* DOEL.
Artikel 2.

I.l De vereniging heef,L t.en doel het bevorderen van-----------:-----
I rl.t wel-ziin van de bewoners in Garnwerd

z.l zii trachË dit. doel te bereiken door het nemen van initiatieven--
I un r,ut orqaniseren van act.iviteiten op sociaal, cu1Lureel, re- -
I creatief en educatief terrein.------ ---r------

Artikel J. --'---
I
2

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijq'-----
l".leL verenigingsjaar valt samen met het. kalenderjaar, behoudens--

dat het eersle verenigingsjaar eindigt. per ultimo december van--
het jaar waarin de vereniging is aangeqaan

L IDMAATSCHAP.
Artikel 4. ------

I
2

De vereniging kent g"*onu-lEEEn en begunstigende leden
Gewone leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkom-'

st.ig het in arlikel 5 bepaalde.----- ----------
Begunstigende leden zijn zij, die zich jegens de vereniging ver- -
biíden tót net slorten van een jaarlijkse contributie van tenmin-

sLe het bedrag, als door het bestuur tarordt vastgesteld------*---
en die als zodanig door lret bestuur zijn toegelaten'-------

Artikel 5. ---*--
AIs gewoon tid kan men worden toegelaten nadaL men schriftelijk--
een verzoek dienaanqaande bij het bestuur heeft ingediend
Het besLuur beslisL over de Loelating. Bij niet-toelating door---
het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot. toelatinq be-
sluiten
Begunstigend lid kan men worden door schriftelijke aanmeLdinq bij-
het. bestuur, daL over de t.oelat,ing beslist. ------
In de aanmelding moet het. bedrag van de jaarlijkse contribut.ie---
worden medegedeeld. ------
Het lidmaatàchap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar---
noch vaLbaar om door erfopvolging Le worden verkregen'-----

Artikel 6. --*-*-
He t, lidmaatschaP eindigt:--------

a.l door overlijden van het. lid. Is een rechtspersoon lid van de--
vereniqing, dan eindigt haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt-

b

C

d

te bestaan;-------
door opzegging van het Iid;------;------- -;*--------
door opzegging namens de vereniging;
door ontzetting

3.

1.

2.

3.

t



Tr.reede blad.

2.

j

opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschie-

den tegen het einde van het verenigingsjaar
Zi.1 gesihiedt door een schrift.elijke kennisgeving, welke vóór de--

eersle december in het bezit van de secretaris moet' zijn' Indien-
een opzegging niet tijdig heeft plaat.sgehad loopt het Iidmaat- --
schap Ooór tàt het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar'-
Opzegging van hel- lidmaal-schap namens de vereniging kan Legen--*

het einde van heL lopende verenigingsjaar geschieden door het---
bestuur met inachtneming van een opieggingstermijn van tenminste-

vier weken, wanneer het lid, op de eerste december niet ten vol-
f e aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging .heeft'--
voldaan, "a1ímede ,iur,r,u".'het lid heeft opgehouden te voldoen aan

de vereisten welke Le eniger tijd door de statuten voor het 1id-
maatsehap gesteld mochten worden
De opzegging door het besLuur kan onmÍddellijke beëindiging van--

het 1idÀàatschap t.ot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de-

vereniging niet gevergd kan worden het. lidmaaLschap te LaLen----
voortduren. De opzegging geschiedt.steeds schriftelijk met opgave

van de reden(en).----- ------:--
0ntzett.ing uit heL lidmaatschap kan alleen worden uit'gesproken--
wanneer een lid in st.rijd met de slaLuten, reglementen of beslui-
Len van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijk" *!-
ze benadeelt.. De Ànt.ietting geschiedt door het bestuur, dat het-

betrokken lid ten spoedigst. van het besluit, met opgave van re-

De betrokkene is bevoegd binnen één maand na onLvangst van 9" .--
l<ennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedu-

rende de beroepst.ermijn hangende het beroep is het Iid geschorst.

Het besluit. der alqemene vergadering tot. ontzetting zal moeten--

worden genomen met tenminste twee/derde van het aanlal uitge- --
brachte geldige stemmen

talanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar on-

geacht de reden of oorzaak, eindigt, blijrt. desniettemin de jaar-
ii.lt =" bijdrage voor het geheel door het lid verschuldiqd, t.enzij--

het bestuur anders besluit' 'I-------
In afwijkÍng van het bepaalde in de eerste vo"Izin van artikel 16'

lid I van boek 2 van het Burgerlijk wetboek, kan een lid zich

door opzegging van zijn lidmaatschap niet. ontt,rekken aan een be-

sluit krachtens netwelt< de verplichLingen van geldelijke aard van

de leden worden verzwaard, behoudens uileraard het in lid ? van'

dit artikel bePaalde'------

4.

5.

GTLDMIDDELEN.
Artikel 7 ' ------

De geldmiddelen der verenfiïnq-besfaan uil de contributies van--

de gewone leden en de beguÀstigende leden, uit enLreegelden, uit
uuui[rufu verkr.ijgingen inlevolgé erfsLellingen, legaten en schen-

kingen en tenslot.tÉ uit eventueJe andere toevallige baten

Ieder gewoon lid betaalL een contributie, waarvan het' bedrag----
jaarlij[s door de.algemene vergadering tijdens de jaarvergaderdng-

wordt vastqesLel'd - ------

L.



Derde blad

Artikel 6'
I

2

Het bestuur bestaaL uit tenminste vijr en maximaal zeven perso- -
nen. Het. aanLal bestuurders wordt, vastgesteld door de algemene--

De besl-uurders Worden door de algemene vergadering uit de leden-
der vereniqing benoemd, met dien verstande, dat de voorzitter---
door de algemene vergadering kan worden benoemd buiten de leden'

HeL best.uur wijst uit zijn midden een secretaris en een penning- -
meesler aan. De voorzitter wordt sleeds als zodanig door de al-
gemene vergadering benoemd.------- ----------:-
E1k bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn
benoeming af volgens een door het' bestuur op te
maken rooster van'aftreden.
Een ingevolge gemeld rooste r aftredend bestuurslid
is terstond herkiesbaar
Ingeval een bestuurslid is benoemd ter vervulling
van een tussentijdse vacature, eindigt zijn
bestuurslidmaatschap op het tijdstip r./aarop het
bestuurslidmaatschap Yan de persoon in wiens plaats
hi j is benoemd, volgens g.emeld rooster zou zijn
geëindied.
ilurr.r"er-het bestuur tengevolge van tussentijdse
vacatures uit minder personen komt te bestaan dan -
het aantal als in lid I van dit artikel bedoeld,
blijft het niettemin volledig bevoegd tot het
.r.riichten en uitoefenen van a1le door de wet en --
deze statuten aan het bestuur opgedragen taken en -
bevoegdheden. Het bestuur is in zodanig geval -----
verpllcht om op za kort mogelijke termijn, doch ---
uitàrIijk binnen twee maanden, een Algemene
Vergadeiing bijeen te roepen, welke Algemene
Ver!aderin[ ""r zodanig aantal nieuwe bestuursleden
moet benoemen, dat het bestuur lreer uit tenminste
het aantal a1s in 1id 1 van dit artikel bedoeld

4.
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t te bestaan
bestuurslid kan door de A

den geschorst of ontslagen
schorsing die niet binnen

olgd door een besluit tot
verloop van die termijn.

lgemene Vergadering

drie maanden wordt
ontslag eindigt door

bestuurslidmaatschap eindigt voorts :

door overlij den;
ingeval van beëindiging van het lidmaatschaP der
vereniging;
door uit.àd"t volgens een door het bestuur op te
maken rooster van aftreden.
door schriftelijke oPzegging.
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I stuurders gezamenlijk alsmede de voorzitLer en de secrelaris ge-

I zamenlijk ziln bevoegd de vereniging in en buiten rechte tè ver- -
I teg"n*oordigen



5.

3.

4.

5.

6.

biieenroept. -------

Het bestuu
Algemene V
aangaan va
ve rvr e emdi
bezwaríng
ove r e enkom
of hoofdel
een derde
zekerheids
verbindt.

t*.-r!g i"r-::l

Vierde bIad.

r is, mits met goedkeuring van de
ergadering, bevoegd te besluiten
n overeenkomsten tot verkrijging,
ng of
van registergoederen, tot het aangaan van
:!-"", 1íaarbi j de vereniging zich a1s borg
ijk medeschuldenaar verbindt, zich voor
sterk maakt of zich tot
stelling voor een schuld van een ander

ring kan tegen

tot het

Op het ontbreken van deze goedkeu
derden een beroep worden gedaan.
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaatde---
onderdel-en van zijn t.aak te doen uitvoeren door commissies, die--
door het bestuur urorden ingesteld
Het best.uur is verpricht van de vermogenstoestand van de vereni-
ging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te alren tijde
haar rechten en verplichtingen kunnen worden gek'end.
De penningmeester is onder verantwoordelijkheid vanhet bestuur bevoegd te beschikken over de saldi vangiro- en/of bankrekeníng(en) der vereniging, tenzijhet bedragen betreffen die hoger zijn dan eenjaarrijks door de Algemene veigade.i,g, op voorstelvan het bestuur te bepalen bedrag, in-welk geval --mede-ondertekening door de voorzitt"r of secretarisis vereist.'

Artikel 10.
Aan de algemene vergaderiig Gfren-in de vereniging alle bevoegd-
heden toe, die niet door de wet of de stat.ulen-aaÀ andere o.gà-
nen zijn opgedragen.-------
Iedere argemene vergadering is toegankelijk voor de gewone 1eden,
de begunstigende leden, de funetionarissen in dienst van de ver-
eniging en voor hen, die door de vergaderinq verder worden Loe-
ge1 a ten
De algemene vengaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur,
met inachtnemlng van een termijn van tenminste zeven dagen en met
een maximum van vier weken, de dag van oproeping en die van ver-
gadering niet. meegerekend
De oproeping geschiedL door een aan arre leden te zenden schrif-
telijke mededelinq. -------
Behalve de in art.ikel rf bedoelde jaarvergadering zullen algeme-
ne vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks---
nodig ofl wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijl< met
opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzochL, door een
zodanig aantar leden als bevoegd is tot het uilbrengen van een/-
tiende gedeerte der st.emmen van alle leden der vereniging, met--
een minimum van vijf,tien leden
Na ontvangsL van een zodanig verzoel< is het bestuur verplicht---
tot bijeenroeping ener algemene vergadering op een termijn van----
niet langer dan vier weken
Indien aan een verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen---
nadaL dit door het. bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt ge-
geven, zul1en
overqaan op de

de verzoekers ze.l I Lot die bijeenroeping kunnen----
wijze waarop het. bestuur de algemene vergaderingen



ï'lj ra" blad.

1.
2.
1.

Artike] 1I''

Ieder sewoon lid brenqt één s!em-yl!':::----:-":;;;;;tk-;;;;:- 
il:3:: E:i::i ii: ï:ï:;,:;Ï ;'jt' "ï"i'd'ï-""1:"'::l!:::u-lï?l;.i,

toe gemachtigd "na", 
q"*ooí fiatà doen uitbrengen' ."1-:::-:::::::j

VaneenstemperaanWezi9gewoon1id.--'--;::;
AlIe stemmingen over zake;i'gi";niqdenl,fiondeling, ten-r':'i

zij de voorzitter een schrirt.elijrie qt.emming nu*"[ài''l6f i"r *"-'l

der stems",""r,rïsÏ:Ï ïï;: i;;;';" ;ió**iís-rgii,nst' schrirt'e- I

lijke slem*ing g";"Àieot bij ongete[";à;' guíI.ou"n briefjes' Be- I

sluitvormins uij lc"r"Ààti,i i"-r;;;iijr.i'rtÉnrij "Ér" "t",sét::li::-:oï
;;;;;i;"ri.iË" itJ,i;i;öï;;r*gl":. ;-;,;;;;;;-:;q@;#:rïjï;-;;-.- .--;i 1

Alle stemmingen over persone.!, gesehi'àden'schriftelijk'---:-------:'
0ver aIl,e uoor=t"ii"n'Urtröffàíae 'zalien' wordLfi^Ëëàlist' bij vol- --
strekt.e meerderheid van.st"mm"nl:roo"ior"r Oe]btàtuten niet an- :

de r s bepa 1 en . Bij' ;; ";ï;si,lh 
it" t' llÉli:l:i1,fi,Sï"rste1 seacht--

te zijn ,""*o"puÀ. Bij ,g,te1Éngi",Í,,.g.'.pe,qs91en1ri--s;iili'Oekozen, {ie--;-.
de meerderheid i".i,liió"[;".g[.9qÏ'bur'ài'qu 

'te;meJif,ip 
zich hee ft---

Ï:"Ïï;;Ï{'ï;àÏ"; niemànd!pl.p*,Tp-";ío;Il;I9.:!:i,f,t'§iliirkresen wordt--

e en Lweede. sLemming i gehouden tq9;.9n . twge,; lel:-'dgl i dié het- -----
;il"iÏ:Ï;;"i"ï ;;i,,íius"u'achËéi.st.emmó; : r'uuueíïïerkresen en is-
r-rii norznzpn rti e urr=à;i[rËeadist-é'ímiÀg]J"; 119.e-ï"a-e"qn.?io,',d9r -vitge- -'

ud*:i*L+*iti++*iis iF*i 
r

I ,"n de alqemene vergadering. ----l---- ----l-:--:-.-'
7.1 Zolang in een algeméne vergader.ing. alle stemgerecl!i?1?-*0,::::-

,à"."iió of verbËtenwoordi[d zijn, kunnen geldige besluiten wor-

den genomen, mits met algemene "i"**"n, oítr"t,[ a1le aan de orde

komende ondur*u.p"n, dus-mede een voorst.el t,ot statutenwijziging-
of tot ontbindin[, à"[-àr heeft geen oproep]lq.plaats gehad of--
is deze niet op i" ,oorgusehreven wijze geschiedt of is enig an-

der voorschrif,t omtrent het oproepeÀ en-houden van vergaderingen

of een daarmee verband houdende formalit.eit, niet in aeht genomen'

,.1 ill]';";-;;;;;;"i0" in elke versaderins wordL door de_secretaris
''l;Ë'r;;-.;;;;-Joot de voorzitter daartoe aangewezen Persoonr ro-

Artikel 12' -----
i.l o" voorzitler van het besTu;;-ï;Te;ens voorzitter y11,9:,:19=_

mene vergadering, Jocn oe algemene vergadering kan besluiten om-'

de teiding van ii" ,""g"derií9 of de bàhandeling.van "?n 
ol_1::"

punten d"r "gunJ", 
op Íu dragón aan een ander lid van de verenr-

^ i ^n ----9-tllg' r -:r-.-.^-.rr l^^r rla oo^retnris

Lulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden-----

Z\irdiedevergaderingbijeenroepen,kunneneennotarieel-proees-
verbaal van het verhaídeide doen opmaken' De inhoud van de notu-

len of van het procesverbaaL wordL ter kennis van de leden ge- -
t. -^^}.$[JIOUllu' .,-6^rtTt tnnnnïllnïrö- - -rql,g^rtR,I, l---,
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Zesde
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Hdt bestuur brengt op een Algemene, Vergaderingr: de
jaarvergadering genaamd, bijeen te roepen en te ---
ÉoudenËi:,ooikà,,'binnenà1iemaanden,.,maar
uiterli jk binnen zes maanden'.,na af loop",van', het ' --1-
boekjaar (gelijk aan het kalenderia?r),':,tOehoudensr'-'
verlénging van deze termijn'] acjor àe' AIg"ëmeneïi::i--'-
Vergaderirg, zí jn j aarverslag.,uit over-r d.e,i'gang'van
zaken in de vereniging en over.r.h€t gevo"erder,,,beleid'
in het af gelopen Uóekiaar ,en 1"gt .ón bglansi 9.n .een
staat van baten en lasten met. een toeIi.c,.!ti"ne tgr -
goedkeuring aan de .vergaderingltjsr"..,--'ii':,---;.-----
D e z e s t u k k e n w o r d e n r; .9.n I e r t e k g,B.Í.ï I o,9 r,l. d g,{**o*p*t *,i.; ; ; -
bestuurders ; -------;r',;r:-,--r-".r;,i-+ir. fi-;ïi.-.,;.1$ry*-*tir;'t;;,ï,:;:
ontbreekt de ondertekening vani één of meer.', .h-unner,

I i : : ï: i ;; I i : i : ï : - : rel:, :r sËiËti : r. i :+*i sil IË.
ft ; "' ï : : i ; .';' ; ; ;- . ; liË;r'il'"' .{:iË$Ë"'i. i ;ir r,#Sff '#l'à';r' : ï - -
v e r e n i g i. n g.,, v a n h e t h,b,.ei P y 

" 
t:i:+.p,ï 1e c h t e,iV."{.* g5f I1, "; 

d, !
zLj'deze,'.verplicht-ingi".lnakomt,tl$,i1.,:-.-:;,-,:,-*rï7-"fu;,---ï:-
De algemeneirlergadering,b'enoemL,ijpE5]ijt<si';,ao9t1.d1]"1lerlijk,der!ig--
daoen voor de . iaarverqaderinq,' . eenll commissie:,lVan';tenmrnster twee-

-leóe1,,, o-ie eq.eË oeer;íog",l-'. yiipe"f:.e,Jff.yifj, tmHiH,{",.Ë#iii l9!,,9?,q".-

Í1:ï+ïeilli'iË[i*1r3ffi ;i1Ëïffiifl t§:í,ffi Bfu-qii;ry.*Ë[ïï8il':::
; 
il I ï E ii ïr ; i ii ii à :{i 3:f fr i:r i 3 i+E'$ ffiË E fl È[[rffi *Esf'trffiBryö xË. i ; ; -

Í:;$;:tt;iiïiïiriiililffiiffiiËi'* Ë;r'ï.g§Ëplu;ffi ;--
';".1I;,tiÀii;r,[i"o"n tà I,Ëi"6Ëà'fïËïFÍ+r;à,":,föË3tiËïdïëtH'dé,'kaË ,en de

,, 
". 

à 
" 

hY d e r'"v e r'e í i o ï n oií t Ëi t öfi Ë À''- ; fl 
1 !:ï:ï$Íi!lWWHi: l:!.1 __:

s c h e i de n 
j' 

d e r v e r e n í g i í {, t e Í § e V E n 1.1 ; - - -- - : : : -ï -jflj#,#-:.- -:: - --
Ër"iu"rÏt"g: aàm de algemeneiversaderins'vaà nd$jÍ*iigfras en-
de rekening en veranttruoording'st.rekt het' besturir;to!ÏÉégharge.--

',

I

1

Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoordilg,tuordt---
geweigerd, benoemt de algemene vergadering een andere commissie-
best,aande'uit. t.enminst.e drie leden, welke een nieuw onderzoek---

Deze commissie heeft dezeLfde bevoegdheden al-s de eerder benoem-

de commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de-

algemene vergadering verslag uit' van haar bevindingen.----------
Woiat ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemL de algemene---
vergadering al die maaLregelen welke door haar in het belang van

de vereniging nodig geacht worden

iHet bestuur i.s verplicht de bescheiden bedoeld in -
artikel 9 1id 4 en artikel 13 lid 1 tien jaar te
bevaren.

- STATUTENI,{IJZIGiNG.
Artikel 14.------

talijziging van de staluten kan slecht,s plaatshebben door het be- -
siui[ ,àr, ""n alqemene vergadering, waartoe werd oPgeroepen met-
de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden----
voorgesteld. De 'termijn voor oproeping tot, een zodanÍge vergade-
ring moet LenminsLe zeven dagen bedragen.--:-----



Zevende bIad.

zii, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandelÍng
van een voorstel tot statutentvijziging hebben gedaan, moeLen ten-
minste vijf dagen'vóór de dag van vergadering een afschrift van--
dat voorst.el, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is--(zijn) opgenomen, op een daartoe geschit<te-plàats voor de ieden--
ter inzage leggen toL na de afloop van de dag waarop de vergade-
ring werd gehouden
Tot wijziging van de statuLen kan slechts worden besloten door---
een algemene vergadering, waar tenminste drie/vierde van het to-
taal aant.al stemgerechtigde leden der vereniging aanwezig of----
vertegenwoordigd is, met een meerderheid van tenminsLe twee/der-
de van het aantal uitgebrachte st,emmen
Bij gebreke van het vereiste aantal sLemgerecht.igde leden in deze
vergadering kan eersL t.ot" statutenwijziging worden besloten in---
een volgende tenminst.e acht dagen en uit,erlijk binnen vier weken--
na de eersLe te houden vergadering, mits met een meerderheid van
twee,/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

a.|Destatutenwijzigingtreedtnietinwerkingdan

2.

3.

5. lDe bestuurders zijn verpli'cht een authentiek :-----

nadat daarvan een notariëIe akte is opgemaÀkt.
reder bestuurslid is tot het doen verti5aen en hetondertekenen van de desbetreffende akte bevoegd. --

statuten neder te leggen ten kantore van-de Kamervan Koophandel en Fabrieken binnen werker gebied devereniging haar 1/oonplaats heef t. r'

De vereniging kan ten alrËiTfiEË*iloraen onLbonden indien op een-
algemene ledenvergaderinq tenminste twee/derde van het aantal---
stemgerechtigde leden der vereniging zich daarvoor verklaren.---
Bij gebreke van diL aantal kan eerst tot. ontbinding worden beslo-
ten bij een vorgende, tenminste acht dagen en uit.eiti.lt< uinnen----
vier weken na de eerste te houden vergadering, mits met een-----
meerderheid van t.rnree,/derde van het aantal uitgebrachte geldige--
stemmen. --------
Bij oproeping tot de in lid 1 van diL artiker bedoerde vergade- -
ringen moet worden medegedeeld dat. ter vergadering zar wbiden---
voorgesteld de vereniging te ontbinden
Het besluit tot ontbinding moet inhouden op welke
wijze, zoveel mogelijk in overeenstemming met het
doel der vereniging, een eventueel batig saldo zal.
worden aangewend
Voor zover de rechter geen andere vereffenaar
heeft benoemd, treden ter vereffening van het
vermogen van de ontbonden vereniging de
bestuursleden als zodanig op.
0p hen zijn de bepalingen omtrent de benoeming, de
schorsing, het ontslag van en het toezicht op
bestuursleden van toepassing.
De vereffening geschiedt met inachtneming van het
daartoe in de wet bepaalde
De vereffenaars dragen er z,org voor dat de
ontbinding der vereniging wordt ingeschreven in ï--
het register à1s bedoeld in lid 5 van artikel l4
dezer statuten, terwij 1 voorts de opgave als
bedoeld in artikel 2:23 Iid 4 van het Burgerlijk
l{etboek wordt gedaan



B.

Achtste b1ad.

De vereniging blijft na ontbínding voortbestaan
voor zover dit tot vereffening van haar vermogen
nodig is
In de stukken en aankondigingen die alsdan van de
vereniging uitgaan moet aan de naam der vereníging
worden toegevoegd rrin Iiquidatie".
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van
deze statuten zoveel mogelijk van kracht...-.ï---r--:-
De vereniging houdt oP te bestaan op het tijdstip
waarop geen aan haar danwel aan de vereffenaars of
de raillissementscurator bekende baten meer aanwezi
zijn
De vereffenaars of de faillissementscurator doen/
doet hiervan opgaaf aan het register als bedoeld ín
lid 2 van artikel 17 dezer statuten.
Na afloop van de vereffening moeten de boeken en
bescheidèn van de ontbonden vereniging gedurende --
tien (f0) jaren worden bewaard door de jonste
vereffenaar.
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