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NAAM EN ZETEL. _~ ~"_~_~3j~~j{~_li_l ~ ~~ ~~~_~~: ~
At"tikel 1. ---------------~----~--~--~---~-------~-----:~~~-~---~-De vereniging draagt de naam: " __~ _

Bewonersveeeniging "Bilthoven-Noord". --------------------------
Zij heeft haar zetel in Bilthoven, gemeente De Bilt. ------------
DOEL. ----------------------------------------------------------
ArtTkel z. ------------------------------------------------------
1. De vereniging heeft ten doel het behartigen van de belan~en -

van de bewoners van het noordelijk deel van Bilthoven, hterna
te noemen Bilthoven-Noord, in het algemeen en die betreffende "
vormgeving en inrichting casu quo bescherming en handhaving -~
van hetwoon- en leefmilieu in de regia Bilthove-n in het ----
b i j zonder'~ ,,:--~-:-:---:~-:-- ......,...- ...- ...------:----... :_:...-------------

2. Z i j t'r ac.tl:t'::dit::do:e,i,;:t:.e:·:'b:~r:e,iken'dooL: .... ~~~--- ...-----...----.:-:-----
a. he t hauden;:y'an :':Y:~ l::'g~,deringe.n'i,,; --..;.--:--1-:--------~"':-----7-----
b. he t 0 rg:a n'iseren,~ya n-',-b'ije:eoxom,s ten i'· .'-:--...------:---":"...------':"'---
c. het daarwaar 'mogel.ijk "plege-n vanoyerlegmet oyer-he-den,.-

bij het vaststellen'C'aSu'quo: ..wijzig,en ,van ;'...----:-... - ...-~~-----
bestemmingsplannen" hetverlemen van bouw-.casuquo- -----
h inderwetvergunn ingen .en derg,e 1 ijke'i -----...---------- -----:

d. het ot"ganiseren van aktiviteiten die tot', vervulling van het
geste-lde doel kunne-n le-iden en de-ze aktiviteiten op te ---
zetten te stimuleren en te begeleiden. -----------~-------

De veeeniging beoogt niet het maken van winst. ------------
DUUR. ----------------------------------------------------------
ArtLkel 3. -----------------------------~----------------~-----~-1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. _
2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaat" behoud~ns

dat het eerste verenigingsjaar eindigt per ultimo december van
het jaar waaC"in de vereniging is aangegaan., ------------------

LrD~~TSCHAP. ---------------------------------------------------
Art i kel 4.:,... -:-----:-"-............7,-..:.-:------.--------...~-------------------
'1. De "Vereniging::ken-t~gewo:ne',:.leden, te ....etennatuurlijke per-sonen

en rechtspe,t,'sonen,~:;'ete'i'~den":er)·-beguns tigers. ,-,----------~----~
2. Gewone leden':zijnz.ij,:}di:eals zodanig' zijn toegelaten -~----

overeenkomstig het'in .. artik,el,5: bepaalde.---::------,-: ...---------
3. Ereleden zijn zij, 'die ''1egens 'hun buitenge.....one verdienst.,en --

jegens de vereniging of'in hetkadet"' van de d:oelstelling der' ,
veren ig ing, door de algemene veegadering daartoe z ijn --------
benoemd. -----------------------------------------------------
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4. Begunstigers zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die
de vereniging een bijdrage schenken. Het bestuur beslist over
de aanvaarding van een begunstiging. ----- _

Artikel 5. ------------------------------------------------------
1. Een gewoon lid, natuurlijk persoon of rechtspersoon, kan als _

zOdanig worden toegelaten indien deze woonachtig is in ------
Bilthoven-Noord, respectievelijk zijn statutaire zetel heeft 
in de gemeente De Bilt en een feitelijke binding heeft met --
Bilthoven-Noord. Daartoe dient een schriftelijk verzoek -----
dienaangaande bij het bestuur te worden ingediend. -----------

2. Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene -
vergadering benoemd. -------------------- _

3. Begunstiger kan men worden door schriftelijke aanmelding bij _
het bestuur, dat over de aanvaarding van de begunstiger als -
zodanig, of de begunstiging beSlist. -------------------------

4. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdt"aagbaae
noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen. -------

Artikel 6. ------------------------------------------------------
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van _
ten hoogste een maand, in geval het lid bij he"rhaling in strijd 

.handelt met zijn lidmaatschapsverpl iChtingen of door handel ingen .
of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate ---
heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschot'st, ,-
kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden ----
uitgeoefend. ---------------------------- _
Artikel 7. ------------------------------------------------------1. Het lidmaatschap eindigt: _

a. door overlijden van het lid. Is een rechtspersoon lid van 
de vereniging, da~ eindigt haar lidmaatschap wanneer zij --
ophoudt te bestaan; -------~-----_----------- _

b. door opzegging door het lid; ------------------------------
c. door opzegging namens de vereniging; ---------------------
d., doordat een gewoon lid oiet meer voldoet aan de vereisten -

van artikel 5 lid 1 en dooe faillissement van een ---------
rechtspersoon; --------------------------------------------

e. door ontzetting. --------------------------- _
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts -----

geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij -----
geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke vocr de 
eerste december in het bezit van de secretaris moet zijn. Deze
is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te --be-vestigen. ---------------------- _
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het
lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende -------
verenigingsj?ar, tenzij het bestuur andet"s besluit of van het
lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren. -~-----------~------------ _

3. Opzegging van het lidmaatschap nameos de 'vereniging kan tegen
het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het
bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van -------



tenminste vier weken, wanneer het lid, na daartoe bij -------
herhaling schriftelijk te zijn. aangemaand, op de eerste -----
december niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen --
jegens de vereniging heeft voldaan alsmede wanneer het lid --
heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger 
tijd doat de statu ten 'voor het lidmaatschap gesteld mochteh --
worden. ------------------------------------------------------
De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beeindiging -
van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs
van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren. --------------------------------------------
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de -
reden(en). ---------------------------------------------------

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan aIleen worden uitgesproken
wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of ---
besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op ----
onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het
bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit,
met opgave van redenCen), in kennis stelt. De betrokkene is -
bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in 
beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de ----
beroepstermijn en hangende.. het beroep is het lid geschorst. -
Het besluit der ·algemene vergadering tot ontzetting zal moe ten
worden genomen met tenminste twee derden van het aantal -----
uitgebrachte geldige stemmen. --------------------------------

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaa(, 
ongeacht de reden of oorzaak eindigt, blijft desniettemin de 
jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd,
tenzij het bestuur anders besluit. ---------------------------

6. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van. artikel
36 lid 3 van Soek Z Burgerlijk Wetboek kan een lid ziCh door 
opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een -----
besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke --
aard van de leden worden verzwaard, behoudens uiteraard het in
lid Z van dit artikel bepaalde. -------~----------------------

GELDMIDDELEN. -----------------------------------------------~--

Artikel 8. ------------------------------------------------------
~. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies van

de gewone leden, uit bijdragen van begunstigers, uit eventuele
verkrijging ingevolge erfstellingen, legaten en sChenkingen en
uit·toevallige baten. ---------------------------------------
Erfstellingen kunnen door het bestuur slechts onder voorrecht
van boedelbeschrijving aanvaard worden. ----------------------

Z. Ieder gewoon lid betaalt een contributie, waarvan het bed rag 
jaarlijks door de algemene vergadering tijdens de -----------
jaarvergadering wordt vastgesteld. --------------------------
De cantributie kan voor leden natuurlijke personen en leden -
rechtspersonen verschillend zijn en dient bij vooruitbetaling
te worden voldaan. -------------------------------------------
Ereleden zijn vrijgesteld van betaling van contributie. ------
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SESTUUR. -------------------------------------------------------
Artikel 9. --------------------~---------------------------------
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen. Het aantal __

bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering. --
Z. Het bestuur benoemt respectievelijk ontslaat uit zijn midden 

de leden van het Dagelijks Bestuur. -------------------------
Ret bestuur zal zijn taken vermeld in deze statu ten delegeren
aan het Dagelijks Bestuur. ----------------------------------
Het bestuur blijft voor de daden van het Dagelijks Bestuur --
tegenover de ledenvergadering verantwoordelijk. Ret bestuur -
zal deze verantwoordelijkheden dragen door het uitoefenen van
controle op het Dagelijks Bestuur. ---------------------------

3. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de ---
leden der vereniging benoemd. Het bestuur wijst uit zijn ----
midden een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter
wordt steeds als zodanig door de algemene vergadering --------
benoemd. -----------------------------------------------------

4. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of -----
ontslaan indien zij daartoe termen acht. Voor een besluit ---
daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee derde --.
der geldig uitgebrachte stemmen. -----------------------------

S. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag ~e

nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een --------------
opzegging,stermijn van tenminste drie maanden. ----------------

6. Jaarlijks tree9t een aantal bestuursleden af volgens een door
het bestuur op te maken rooster. De aftredenden zijn terstond
opnieuw benoembaar, tenzij in het huishoudelijk reglement een
andere regeling is opgenomen. --------------------------------

Artikel 10. --------------------~--------------------------------
1. Het bestuur is belast met het besturen der vereniging. Aile -

bestuurders gezamenlijk alsmede de voorzitter en de sec~etaris

gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te
vertegenwoordigen. -------------------------------------------

Z. Het bestuur alsmede de voorzitte~ en de secretaris kunnen zich
ter zake van hun ve~tegenwoordigingsbevoegdheidals in lid 1 '
bedoeld door een schriftelijk gevolmachtigde doen -----------
vertegenwoordigen, met dien verstande dat indien de ---------
penningmeesteer wordt gemachtigd te beschikken over bank- en 
girosaldi zulks slechts mogelijk is binnen in de volmacht ---
nauwkeurig omschreven grenzen. ---~-------~-~-----------------

3. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, --
vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende -----
goederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als 
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, ziCh voor een --
derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling vaar de schuld
van een derde verbindt, behaeft het bestuur de goedkeuring van
de algemene vergadering. -------------~-----------------------

4. Indien in het bestuur een of meer vacatures ontstaan blijven 
de overblijvende bestuursleden een bevoegd college Yo~men, ---

--,--,------,------------------------'''--''''--~--------------------------
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tenzij hec aantal zitting hebbende bestuursleden minder -----
bedraagt dan het aantal vacatures. --------------------------
In dit laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden -----
verplicht binnen een termijn van een maand na het ontstaan van
de laatste vacature een algemene ve'rgadering bijeen te rcepen,
waarin wordt voorzien in de ontstane vacatures. --------------

ALGEMENE VERGADERINGEN. -----------------------------------------
Artikel 11. -- -------------------------------------------------
1. Binnen zes rnaanden na afloop van elk boekjaar wordt een -----

algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. ------------
Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en
doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en
verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd ----
bestuur. -----------------------------------------------------

2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk ---
dertig dagen v66r de jaarvergadering, een commissie van -----
tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het --
bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over
het ~opende casu quo laatstverstreken boekjaar. De commissie 
brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. 
vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan -
kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan. -----

3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie aIle door haar --
gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas 
en de waarden der vereniging te tonen en inzage van de boeken
en bescheiden der vereniging te geven. -----------------------

4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag 
en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tOt ------
decharge. ----------------------------------------------------

5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt
geweigerd, benoemt de a1gemene vergadering een andere -------~

commissie bestaande uit tenminste drie 1eden, welke een nieuw
onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze --~---~

commissie heeft dezelfde bevoegdheden a1s de eerder benoemde -
commissie. ----------------------~-----~-- _
Binnen een maand na de benbeming brengt zij aan de algemene -
vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de
goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene vergadering a1 die
maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging -~

nodig geacht worden. -----------------------------------------
Artikel 12. -----------------------------------------------------
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het ~---

bestuur, met inachtneming van een termijn van acht dagen. De 
bijeenroeping geschiedt door een aan aIle leden te zenden ---
schriftelijke medede1ing, of door een advertentie in tenminste
een ter plaatse waar de vereniging is gevestigd veelgelezen --
dag- of weekblad. --------------------------------------------

Z. Behalve de in artikel 11 bedoelde jaarvergadering zullen ----
algemene vergadedngen wo{'den gehouden zo d'ikwijls het bestuur
zu1ks wenselijk aCht, a1smede ZQ dikwij1s. zulks schriftelijk -
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met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht --
door tenminste een zOdanig aantal leden als bevoegd is tot het
uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de algemene
vergadering, indien daarin al'le leden tegenwoordig of -------
vertegenwoordigd zijn. -----7---------------------------------

3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het ---~

dagelijks bestuur verplicht tot bijeenroeping ener algemene -
vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. --
Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen
nadat dit door het dagelijks bestuur werd ontvangen, geen ---
gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die -----
bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het dagelijks
bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept. ---------------

Artikel 13. -----------------------------------------------------
1. Een algemene vergadering kan slechts dan geldige besluiten --

nemen, indien tenminste eenjtiende van het aantal -----------
stemgerechtigde leden aanwezig is, is dit vereiste aantal ---
leden niet aanwezig, dan moet binnen vier weken daarna een --

.tweede algemene vergadering met deze1fde te behandelen ------
onderwerpen worden bijeengeroepen en gehouden, die alsdan --~

geldige besluiten kan nemen, ongeacht het aantal aanwezige ---'
stemgerechtigde 1eden. ---------------------------------------

2. Gewone leden en ereleden hebben toegang tot de algemene -----
vergaderingen en hebben daar ieder een stem. Ieder lid is -~-
bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door slechts een -------
schriftelijk daartoe gemachtigd lid of erelid. ---------------

3. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn ------
eChtgenoot, casu quo eChtgenote of een van zijn bloed- of ---
aanverwanten in de rechte lijn betreffen. --------------------

4. Een eenstemmig -besluit van aIle leden~ ook al zijn deze niet 
in een vergadering bijeen, heeft mits met een voorkennis van 
het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de -
algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de ---
secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding
van wordt gemaakt tijdens de eerStvolgende algemene ----------
vergadering. ----------~--------------------------------------

5. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen -------
schriftelijk. ------------------------------------------------
Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits,
dit geschiedt op voorste1 van de voorzitter. -----------------

6. Over aIle voorste11en betreffende zaken wordt beslist bij ---
volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voorzover 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 volstrekte 
meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. 
Indien niemand die meerderheid heefc verkregen wordt een ----
tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste
aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij --
gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid der ---~--
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uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die -
tweede stemming de stemmen staken beSlist het lot. ----------
Onder stemmen worden in dlt art ike 1 verstaan geldig ---------
uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking kemen blanco en
met de naam van hetstemmend lid ondertekende stemmen. '-------

7. Een tee vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel -
dat een bes!uit is genomen, is beslissend. Indien echter ----
onmiddellijk na het uitspreken van dit aordeel de juistheid -
daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming'plaats -----
wanneer de rneerderheid dervergadering of, indien de --------
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk ----
geschiedde," een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. ------

Artikel 14. -----------------------------------------------------
1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn

afwezigheid of ontstentenis zal een der andere bestuursleden 
als leider der vergadering optreden.' -------------------------

Z. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de -
secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid der 
vereniging notulen gehouden. -----------------~--------------

STATUTENWIJZIGING. -~--------------------------------------------
Artikel 15. -----------------------------------------------------
1. Wijziging van de statu ten kan slechts plaats hebben na een --

besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen 
met de mededeling dat daarin wijziging van de statu ten zal --
worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige
vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen. ----------

Z. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter -------
behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben ---
gedaan, moeten tenminste vijf dagen v66r pe dag der ---------
vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de --------
voorgestelde wijzigingCen} woordelijk is (zijn) opgenomen, op
een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen 
tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd ------
gehouden. -------------------------------~--------------------

3. Tot wijziging van de statuten kan s'lechts worden besloten door
een algemene vergadering waar tenminste twee derde van het --
totaal aantal leden der vereniging aanwezig of --------------
vertegenwoordigd is, met een meerderheid van tenminste twee -
derde van het aantal uitgebrachte stemmen. -------------------

4. Bij gebreke van het .quorum kan ongeacht het aantal ter ------
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot wijziging
van de statu ten worden besloten op een volgende tenminste acht
dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste te houden ---~

vergadering met een meerderheid van twee derde van het aanial
uitgebrachte stemmen. ----------------------------------------

Artikel 16. -----------------------------------------------------
Het in artikel 15 bepaalde is nfet van toepassing indien ter ---
algemene vergadering aIle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn
en het besluit ~ot statutenwijziging met algemene stemmen wordt -
genomen. --------~-----------------------------------------------

- 8 -

,Artikel 17. -----------------------------------------------------
1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan

een notariele akte is opgemaakt. -----------------------------
Z. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de

wijziging en de gewijzigde statu ten neder te leggen ten -----
kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker
gebied de vereniging haar zetel heeft. -~---------------------

Artikel 18. -----------------------------------------------------
Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging 
van een of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden --
gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking. --------------
ONTBINDING EN VEREFFENING. --------------------------------------
Artikel 19. ----- -----------------------------------------------
1. Behoudens net bepaalde in artikel 50 van Soek 2 van het -----

Burgerlijk Wetboek wordt de v~reniging ontbonden door een ---
besluit daartoe van de algemene vergadering genomen met -----
tenminste twee derden van het aantal geldig uitgebrachte ----
stemmen" in een vergade'ring waarin tenminste drie vierden van 
de' 1eden aanwezig of vertegenwoordigd is. --------------------.

2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter ------
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot --------
ontbinding worden besloten op een volgende tenminste acht ---
dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste te houden ----
vergadering, met een meerderheid van twee derde van het aantal
uitgebrachte stemmen. ----------------------------------------

3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel --
bedoelde vergaderingen mQet worden medegedeeld dat ter ------
vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden.
De" termijn voor oproepl~g tot zodanige vergad~ringen moet ---
tenminste veertien dagen bedragen. ---------------------------

4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen --
vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door --
het bestuur. -------------------------------------------------

5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de -
algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het -
meest met het doel der vereniging overeenstemmen. ------------

6. Na de ontbinding b1ijft de vereniging voortbestaan voor zover
dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de 
vereffening blijven de bepalingen van de statuten en --------
reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en ---
aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moe ten aan haar
naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". -----------

HUISHOUDELIJK REGLEMENT; ----------------------------------------
Artikel 20. ------------~----------------------------------------
1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere

regels geven omtrent het lidmaatschap •. de iritroductie, het
bedrag der contributies, de werkzaamheden van het bestuur. de
vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het
beheer en gebruik van het gebouw der vereniging en aIle ------
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ve~dere onderwerpen, waa~van de regeling haar gewenst --------
voorkomt. ---------------------------------------------~------

2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij 
besluit van de algemeDe ve~gadering indien dit SChriftelijk -
wordt verzocht door tenmiriste een derde gedeelte van de leden
der vereniging. ----------------------------------------------

,3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten'
die afwijken van of die in strijd zijn met de bepalingen van 
de wet of van de statuten. tenzij de afwijking door de wet of
de statu ten wordt toegestaan. --------------------------------

Artikel 21. -----------------------------------------------------
In aIle gevallen waarin door de statuten en/of reglementen van de
vereniging niet is voorzien beslist het Bestuur. ----------------
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Heden drie oktober ---------------------------------------
negentienhonderd zeven en negentig, ----------------------
verscheen voor mij, Mr Harm Albert TEIJEN, notaris ter ----
standplaats Utrecht: -------------------------------------
mevrouw Marianne Consten, geboren te de Bilt op negen ----
februari negentienhonderd eenenvijftig, rijbewijsnummer --
0075243014, secretaresse, wonende te 3956 GH Leersum, ----
Burgemeester 's-Jacoblaan 49, gehuwd, --------------------
ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
1. mevrouw Johanna Cornelia Maria Hermine SPEEKENBRINK ---

MPhil, zonder beroep, geboren op twee maart -----------
negentienhonderd zes en dertig, rijbewijsnummer -------
3008849850, wonende te 3723 BT Bilthoven, Jan Steenlaan
45, gehuwd met de heer Dr. J.W. Diepeveen; -------------

, de heer Gerardus Johannes Marie TIELEN, directeur -----
platform ouderen, geboren op vijftien augustus --------
negentienhonderd negen en veertig, paspoortnummer -----
X 104003, wonende te 3723 LC Bilthoven, Dr. Julius -----
Rontgenlaan 44, gehuwd; --------------------------------

bij het geven van die volmacht handelend in hun ----------
hoedanigheid van voorzitter en secretaris van het bestuur 
van de vereniging "Bewonersvereniging Bilthoven Noord",
gevestigd te Bilthoven, (ingeschreven in het -------------
Verenigingenregister van de Kamer van Koophandel voor ----
Utrecht en Omstreken onder nummer V 30 480491), en ais ---
zodanig deze vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigende -
overeenkomstig het bepaalde in haar statuten. ------------
Van voormelde volmacht blijkt uit een onderhandse akte die

./.aan deze akte zal worden gehecht. Van het bestaan van de -
volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken. -----------
De comparante handelend als gemeld verklaarde: -----------
De statuten van de vereniging werden vastgesteld en ------
opgenomen in een akte op veertien mei negentienhonderd vijf
en tachtig verleden voor de plaatsvervanger van notaris --
H.J.Nagtzaam te De Bilt. ---------------------------------
De statuten werden vervolgens partieel gewijzigd bij akte 
op vier mei negentienhonderd negentig verleden voor Mr ---
H.A.Teijen, notaris te Utrecht. --------------------------
De algemene ledenvergadering van de vereniging heeft op --
vier en twintig juni negentienhonderd zeven en negentig --
besloten de statuten van de vereniging te wijzigen nadat -
een eerder daartoe belegde vergadering op tien juni ------
negentienhonderd zeven en negen~ig~geen besluit tot ------
statutenwijziging kon nemen wegens,1~t ontbreken van het -
vereiste quorum; ----------------~~-----------------------
van gemeld besluit van vier en twintig juni blijkt uit een
uittreksel van de notulen van die vergadering, welke aan --

./.deze akte zal worden gehecht. ----------------------------
Ter uitvoering van gemeld besluit heeft het bestuur van de
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vereniging de comparante gemachtigd de voorgenomen -------
statutenwijziging bij akte te doen constateren. ----------
De comparante verklaarde de statuten van de vereniging ---
hierbij te wijzigen als volgt: ---------------------------
Artikel 9 lid 3 luidt voortaan als volgt: ----------------
"3. De bestuurders worden door de algemene vergadering -

uit de leden der vereniging benoemd. Zij kunnen ---
telkens voor een periode van drie jaar worden -----
herbenoemd. Leden van het Dagelijks Bestuur kunnen 
echter maximaal drie keer voor eenzelfde periode --
worden herbenoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden
een secretaris en een penningmeester aan. De ------
voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemed
vergadering benoemd." ------------------------------

Artikel 13 leden 1 en 2 luiden voortaan als volgt: -------
"1. De algemene vergadering neemt haar besluiten -voor 

zover in deze statuten niet uitdrukkelijk anders is
bepaald- met volstrekte meerderheid van de ter ----
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde --------
stemgerechtigde leden. -----------------------------

2. Gewone leden en ereleden hebben toegang tot de ----
algemene vergaderingen en hebben daar ieder een ---
stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen ------
uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd
lid of erelid. Deze gemachtigde kan voor ten hoogste
drie andere leden stem uitbrengen." ----------------

De comparante is mij, notaris, bekend en de identiteit van
de bij deze akte betrokken comparante is door mij, notaris,
vastgesteld aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe
bestemde document. ---------------------------------------
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Utrecht 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 voorle- 
zing daarvan geen prijs te stellen. ----------------------
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de ---
comparante en mij, notaris, ondertekend. -----------------
Getekend:M. Consten. H.A.Teijen. --------------------------

VOOR AFSCHRIFT:


