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OPRICHTING VERENIGING

M.21.780/CS

Heden, acht maart negentienhonderd achtentachtig, verschenen
voor mij, Theodorus Georgius Jozef Jansen, notaris ter stand-
plaats Amsterdam:-------------------------- ~------- _

I. mevrouw Doctor Jeanne Stibbe, internist, wonende te 2971 AM

Bleskensgraaf Kievitstraat 24, volgens haar verklaring gebo

ren te Makassar (Indonesië) op tien januari negentienhonderd
vierendertig;------------------------------ _

2. de heer Professor Doctor Bonne Nammen Bouma, hoogleraar, wo

nende te 3744 KB Baarn. Hilversumsestraatweg 15, volgens
zijn verklaring geboren te Driebergen op zestien augustus ne
gentienhonderd vijfenveertig;--------------------------------

3. de heer Doctor Jan Wouter ten Cate, internist, wonende te

1115 AB Duivendrecht, Molenkade 30, volgens zijn verklaring
geboren te Amsterdam op twee mei negentienhonderd negenender-
tig;----------------------------------------- _

4. de heer Doctor Jan Aart van Mourik, chemicus, wonende te 1171

SX Badhoevedorp • Maraboestraat 1, volgens zijn verklaring
geboren te Ijsselstein op zes augustus negentienhonderd drie-
enveertig.----------------------------------- _

De comparanten verklaarden dat zij bij deze willen oprichten een
vereniging, welke zal worden geregeerd door de navolgende statu-
ten.-------------------------------------------------------- _

NAAM, ZETEL EN BOEKJAAR.----------------------------------------
ARTIKEL 1.-----------------------------------------------------_

I. De vereniging draagt de naam: NEDERLANDSE VERENIGING VOOR
TROMBOSE EN HEMOSTASE.---------------------------------------

2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam.--------------------

3. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.-----------------
DOEL.----------------------------------------------------------

ARTIKEL 2.------------------------------------------------------

I. De vereniging stelt zich ten doel het fundamenteel weten

schappelijk onderzoek naar de mechanismen die ten grondslag
liggen aan de fysiologie en pathofysiologie van hemostase en
trombose, alsmede al het onderzoek dat leidt tot een verbe

terde preventie, diagnostiek en behandeling van hemorrha

gische en trombotische ziekten te bevorderen. De vereniging
stelt zich voorts ten doel al hetgeen dat met de hiervoor om

schreven doelstellingen rechtstreeks of zijdelings verband
houdt te bevorderen.-----------------------------------------

2. De vereniging tracht het in lid 1 omschreven doel te bereiken
door:--------------------------------------------------------

a. het houden van wetenschappelijke vergaderingen;-----------

b. het steunen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied
van hemostase en trombose;--------------------------------

c. het vormen van werkgroepen casu quo subverenigingen binnen
devereniging;------------------------------------------- -



-"

- 2 -

d. de bevordering van kontakten met buitenlandse verenigin-
gen;------------------------------------------ _

e. het bepalen van haar standpunt ten aanzien van haar taak
en plaats ten opzichte van het hoger onderwijs;-----------

f. het bevorderen van de opleiding van medische krachten, die

op een gebied van lid 1 als hulpkracht werkzaam zijnj-----
g. alle overige wettige middelen, die aan het doel ten dien-

ste kunnen zijn.--------------------------------~------- __
DUUR ENVERENIGINGSJAAR.-------------------------------- _
ARTIKEL 3.--------------------------------------------------- _

I. De vereniging is thans aangegaan voor onbepaalde tijd.-------

2. Het verenigingsjaar en het boekjaar lopen van één januari tot
en met éénendertig december.---------------------------------

LIDMAATSCHAP.-----------------------------------~----- _
ARTIKEL 4.------------------------------------------------------

I. De vereniging kent gewone leden, emeritus-leden, corresponde
rende leden en ereleden.------------------------------------

2. a. Gewone leden kunnen zijn al diegenen die 'verkzaam (ge
weest) zijn op het gebied der hemostase en trombose en/of

belangstelling hebben in het werk der vereniging.---------
b. Emeritus-leden kunnen op eigen verzoek worden gewone leden

die de leeftijd van vijf en zestig jaar hebben bereikt.---
c. Korresponderende leden zijn leden van buitenlandse ver

enigingen voor hemostase en trombose die, wegens bijzon
dere verdiensten, op voorstel van het bestuur door de al

gemene ledenvergadering zijn benoemd.---------------------
d. Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten

jegens de vereniging daartoe door de algemene ledenverga
dering op voorstel van het bestuur zijn benoemd.----------

e. In de statuten wordt, tenzij anders blijkt, onder leden
verstaan: alle kategorieën leden.-------------------------

ARTIKEL 5.------------------------------------------------------

I. Degeen die gewoon lid wenst te worden dient zich schriftelijk
aan te melden bij de secretaris van het bestuur der vereni

ging, onder opgaaf van naam, voornaam, adres en geboorteda-
tum.---------------------------------------------------------

2. Het bestuur dient binnen veertien dagen na de ontvangst van

aanmelding schriftelijk aan de betrokkene mee te delen of hij
al dan niet als gewoon lid is aangenomen.--------------------

3. Heeft geen aaneming plaats dan dien(t) (en) bij de mededeling

te worden opgegeven de reden(en) op grond waaryan de aanne
ming wordt geweigerd.----------------------------------------

4. Ingeval van een weigering heeft de betrokkene recht van be

roep op de algemene ledenvergadering. Dit beroep dient

schriftelijk plaats te hebben binnen dertig dagen na de in
lid 3 bedoelde mededeling.-----------------------------------

5. De algemene ledenvergadering dient op het beroep te beslis
sen binnen zestig dagen nadat het beroep is ingesteld, door

binnen de gemelde termijn aan de betrokkene mee te delen of

hij al dan niet als gewoon lid is toegelaten.----------------
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6. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen
van de leden zijn opgenomen.---------------------------------

ARTIKEL 6.------------------------------------------------- _

I. Het lidmaatschap eindigt door:-------------------------------

a. opzegging door het lid of door het bestuur;--------~------
b. overlijden van het lid;----------------------------------

c. ontzetting door de algemene ledenvergadering.-------------
2. Opzegging door het bestuur kan geschieden wanneer het lid

zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, als ook

wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden ge
vergd het lidmaatschap te laten voortduren.------------------

3. Opzegging door het lid of door het bestuur kan slechts ge

schieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met in
achtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden.------

Een opzegging in strijd met het bepaalde in de vorige alinea
doet het lidmaatschap eindigen aan het einde van het volgende
verenigingsjaar.---------------------------------------------

4. Het lidmaatschap kan, in afwijking van het in lid 3 bepaalde,
met onmiddellijke ingang door het bestuur of door het lid

worden opgezegd indien van de vereniging, respectievelijk van
het lid, redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaat
schap te laten voortduren.-----------------------------------

5. Van een opzegging als bedoeld in lid 2 wordt de betrokkene

ten spoedigste schriftelijk, met opgave van de r~den(en), in
kennis gesteld.----------------------------------------------

Hem staat, binnen dertig dagen na ontvangst van de kennisge

ving van het besluit, beroep open op de algemene ledenverga-
dering.------------------------------------------------------

De algemene ledenvergadering dient op het beroep te beslissen
binnen zestig dagen nadat het beroep is ingesteld, door bin

nen gemelde termijn aan de betrokkenen de uitspraak op het
beroep mee te delen.-----------------------------------------

Ingeval van opzegging van het lidmaatschap met onmiddellijke

ingang is het lid gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep geschorst.--------------------------------------------

6. Ontzetting geschiedt door de algemene ledenvergadering, op
voordracht van het bestuur, indien het lid handelt in strijd

met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging, of
de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.----------------

7. Van een besluit tot ontzetting wordt de betrokkene schrifte
lijk in kennis gesteld, binnen zeven dagen nadat de ledenver

gadering het besluit heeft genomen.--------------------------

8. Wanneer het lidmaatschap van een gewoon or een buitengewoon
lid in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desal

niettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel verschul-
digd.-------------------------------------------------------

GELD~1IDDELEN.--------------------------------------------------
ARTIKEL7.---------------------------------------------------- --
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1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:---------------
a. kontributies van de gewone leden;-------------------------

b. erfstellingen, legaten, schenkingen;----------------------
c. subsidies;-------------------------------------------- _

d. overige baten.-------------------------------------_------

2. De gewone leden zijn verplicht de door de algemene ledenver

gadering op voorstel van het bestuur vastgestelde kontributie,
binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.--------------

3. Emeritus leden, corresponderende leden en ereleden zijn vrij
gesteld van het betalen van kontributie.---------------------

4. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of ge

deeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen
van de kontributie te verlenen.-----------------------------

ALGEMENELEDENVERGADERING.------------------------------------- -
ARTIKEL 8.------------------------------------------------------

I. Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het vereni

gingsj aar door het bestuur een algemene ledenvergadering,
jaarvergadering genaamd, bijeengeroepen.--------------------

In de jaarvergadering komen onder meer in behandeling:-------
a. de rekening en verantwoording van de penningmeester en het

desbetreffende rapport van de door de ledenvergadering
aangewezen register-accountant;---------------------------

b. het jaarverslag van de secretaris;-----------------------

c. de door de statuten voorgeschreven verkiezinge~.----------
2. De oproep tot de jaarvergadering wordt, vergezeld van de

agenda, tenminste veertien dagen vóór de dag van vergadering
aan de leden toegezonden, aan de adressen zoals deze bekend
zijn uit het ledenregister.---------------------------------

Hierbij wordt mededeling gedaan van de ter inzage ligging van
de rekening en verantwoording.-------------------------------

ARTIKEL 9.------------------------------------------------------

I. Behalve de in het vorige artikel bedoelde jaarvergadering
schrijft het bestuur een algemene ledenvergadering uit:------
a. zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht;---------------

b. zo dikwijls tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd
is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen
in de algemene ledenvergadering of, indien na te melden
aantal geringer is, van vierentwintig stemmen, dit schrif

telijk aan het bestuur verzoekt, onder opgaaf van de te
behandelen onderwerpen.-----------------------------------

2. Indien het bestuur aan het in lid 1 sub b bedoelde verzoek

geen gevolg heeft gegeven, zodanig dat de vergadering binnen

vier weken na de verzending van het verzoek aan het bestuur

kan worden gehouden, kunnen de verzoekers zelf de oproeping
doen.--------------------------------------------------------

3. Voor de in dit artikel genoemde algemene ledenvergaderingen
worden de leden tenminste acht dagen van te voren schrifte-



- 5 -

lijk opgeroepen, aan de adressen zoals deze bekend zijn uit
het ledenregister.-------------------------------------------

4. Bij de oproepingen worden de te behandelen onderwerpen ver-
meld.--------------------------------------------------------

5. De algemene ledenvergaderingen worden gepresideerd door de
voorzitter van het bestuur of, bij diens ontstentenis of af
wezigheid, door zijn plaatsvervanger, met dien verstande dat

ingeval van ook diens ontstentenis of afwezigheid de ver
gadering zelf in haar leiding voorziet.---------------------

6. Elk gewoon lid heeft in de algemene ledenvergadering één

stem. Ereleden~ emeritus-leden en corresponderende leden heb

ben geen stemrecht; zij hebben de bevoegdheid de algemene
ledenvergadering - in persoon - te bezoeken en hebben daarin
een adviserende stem.----------------------------------------

7. Ieder gewoon lid kan zich door een ander schriftelijk gevol
machtigd gewoon lid doen vertegenwoordigen. Niemand kan voor

meer dan twee gewone leden als gevolmachtigde optreden.------
8. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al

zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voor
kennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een be

sluit van de algemene ledenvergadering.----------------------
BESTUUR.-------------------------------------------------------
ARTIKEL 10.-----------------------------------------------------

1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten h90gste negen
personen die door de algemene ledenvergadering uit de gewone
leden worden benoemd.---------------------------------------

Bij de benoeming van bestuursleden wordt er naar gestreefd de
verschillende werkgebieden van de hemostase en trombose zo

goed mogelijk tot hun recht te laten komen door effectuering
van het in artikel 17 sub d bepaalde.------------------------

2. Elk bestuurslid kan, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd

is benoemd, te allen tijde door de ledenvergadering worden
ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie

maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt
door het verloop van die termijn.----------------------------

3. Elk bestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn benoeming
af, volgens een door het bestuur op te maken rooster, met

dien verstande dat geen aftreden plaats vindt, zolang niet in
de vacature is voorzien en de ledenvergadering ook niet met

inachtneming van het in lid 1 van dit artikel bepaalde heeft
besloten dat de vacature niet wordt vervuld. De aftredende(n)

is (zijn) terstond herkiesbaar; degeen die in een tussentijd
se vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van
zijn voorganger in.------------------------------------------

4. De voorzitter wordt in functie gekozen door de algemene le-
denvergadering.----------------------------------------------

Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een pen

ningmeester, hun plaatsvervanger (s) en een plaatsvervangend
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voorzitter.--------------------------------------------------

De functies van voorzitter en secretaris kunnen in één per-
soon verenigd zijn.------------------------------------------

De overige functies worden door het bestuur in onderling
overleg verdeeld.-------------------------------------~------

5. Onverminderd het hiervoor bepaalde eindigt het bestuurslid-

maatschap:-----------------------------------------~---------

a. doordat het lid ophoudt gewoon lid van de vereniging te
zijn;-----------------------------------------------------

b. doordat het lid onder curatele wordt gesteld;-------------

c. doordat voor het lid een bewindvoerder wordt benoemd;----
d. doordat het lid schriftelijk bedankt.---------------------

6. Indien het bestuur niet voltallig is vormen de in functie
zijnden het bestuur.-----------------------------------------

ARTIKEL 11.-----------------------------------------------------

I. Het bestuur vergadert zo dikwij Is de voorzitter of twee of

meer bestuursleden dit wenselijk acht(en) , met dien verstande

dat telkenj are vóór één mei de jaarvergadering moet worden
gehouden, waarin onder meer de jaarrekening betreffende het
afgelopen boekjaar aan de orde komt.-------------------------

2. De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt schrifte
lijk of mondeling_aan de adressen zoals deze bekend zijn uit
het ledenregister.-------------------------------------------

3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

4. De termijn van oproeping bedraagt tenminste vijf dagen, die
van oproeping en die van vergadering niet meegerekend.-------

5. De vergaderingen worden gepresideerd door de voorzitter of

bij diens ontstentenis of afwezigheid door zijn plaatsvervan
ger, met dien verstande dat ingeval van ook diens ontstente

nis of afwezigheid de vergadering zelf in haar leiding voor-
ziet.--------------------------------------------------------

6. Elk lid van het bestuur heeft recht tot het uitbrengen van
één stem.----------------------------------------------------

VERTEGENWOORDIGING.---------------------------------------------

ARTIKEL 12.-----------------------------------------------------

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:--
a. het bestuur;-------------------------------------------------

b. de voorzitter en de sekretaris gezamenlijk;-----------------

c. de voorzitter en de penningmeester gezamenlijk.--------------
BEVOEGDHEDEN.--------------------------------------------------

ARTIKEL 13.-----------------------------------------------------

I. De algemene ledenvergadering kan besluiten nemen die door

het bestuur dienen te worden uitgevoerd.---------------------
2. Het bestuur voert de besluiten van de algemene ledenvergade

ring uit; het bepaalt met inachtneming van het in lid 1 be
paalde het beleid.-------------------------------------------
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3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid be

paalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door (een)
commissie(s) die door hem word(t) (en) benoemd.---------------

4 Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene leden
vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot

het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en

tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging
zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich

voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling
voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van

deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden ge-
daan.--------------------------------------------------------

REKENING EN VERANTWOORDING.-------------------------------------
ARTIKEL 14.-----------------------------------------------------

1. De penningmeester is gehouden jaarlij ks voor één april een
jaarrekening op te stellen en aan ieder der leden van het be
stuur een afschrift daarvan samen met een afschrift van het

desbetreffende accountantsrapport toe te zenden.-------------

2. De rekening dient te worden behandeld en in ontwerp te worden
vastgesteld in de vóór één mei te houden vergadering van het
bestuur.-----------------------------------------------------

3. De vaststelling, zonder voorbehoud, van de jaarrekening

strekt, voor wat het daarin vermelde betreft, de penningmees
ter tot décharge, behoudens later blijkende onjuistheden be
treffende de vermeldingen.-----------------------------------

JAARVERSLAG.---------------------------------------------------
ARTIKEL 15.-----------------------------------------------------

De sekretaris is gehouden jaarlijks voor één april een jaarver
slag op te stellen en aan ieder der leden van het bestuur toe te

zenden. Het in artikel 14 lid 2 bepaalde geldt ook voor het
jaarverslag.---------------------------------------------------
STEMMINGEN.----------------------------------------------------
ARTIKEL 16.-----------------------------------------------------

I. Alle besluiten, zowel van de algemene ledenvergadering als
van het bestuur, worden, voorzover in deze statuten niet an

ders is bepaald, genomen met volstrekte meerderheid der uit-
gebrachte stemmen.-------------------------------------------

2. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schrifte

lijk. Of een stemming personen of zaken betreft wordt uitge
maakt door de voorzitter der 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 meerderheid heeft behaald, heeft herstemming

plaats tussen die twee personen die de meeste stemmen op zich

hebben verenigd. Hij die alsdan de meeste stemmen op zich

verenigt is gekozen.----------------------------------------
Indien bij deze herstemming de stemmen staken, beslist het
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lot.---------------------------------------------------- _

Indien en voorzover , doordat twee of meer personen een ge
lijk aantal stemmen op zich verenigden, niet vast mocht staan

welke personen voor herstemming in aanmerking komen, zal bij
een tussenstemming tussen hen die eenzelfde aantal stemmen op
zich verenigden, met volstrekte meerderheid van stemmen wor

den uitgemaakt wie van hen voor de herstemming in aanmerking

komt of komen. Indien en voorzover bij deze tussenstemming,
doordat wederom twee of meer personen een gelijk aantal stem

men verkrij gen, niet het vereiste aantal personen voor de

herstemming is aangewezen, zal tussen hen op wie dat gelijk
aantal stemmen is uitgebracht het lot beslissen.-------------

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 ge
schieden dan door het houden van een vergadering. met dien

verstande dat geen besluit zal worden geacht te zijn genomen

indien niet alle leden van het bestuur zich schriftelijk
vóór het voorstel hebben uitgesproken. Zodanige besluiten
worden aan de notulen toegevoegd.----------------------------

7. Een besluit tot benoeming kan ook bij acclamatie worden ge-
nomen.----~--------------------------------------------------

HER KGROEPEN; SUBVERENIGINGEN.-----------------------~-----------
ARTIKEL 17.-----------------------------------------------------

Indien leden gezamenlijk een deelgebied van de hemostase en

trombose wensen te beoefenen kunnen zij door het bestuur binnen

de vereniging als werkgroep of subvereniging worden erkend. mits
de volgende regels in acht worden genomen;----------------------

a. de werkgroepen en subverenigingen hebben ten doel in de spe
cifieke behoefte van de desbetreffende discipline te voor

zien, zulks binnen het kader van de doelstelling der vereni-
ging;--------------------------------------------------------

b. de enige uitzondering op het gestelde sub a is de subvereni

ging voor de beroepsbelangen, die ten doel heeft de profes
sionele belangen van de bij haar aangesloten leden te behar-

tigen;-------------------------------------------------------
c. ieder werkgroep of subvereniging heeft een bestuur, bestaande

uit een voorzitter. een secretaris en een lid. die door de

leden van de werkgroepen en subverenigingen uit haar midden
worden gekozen;----------------------------------------------

d. de werkgroepen en subverenigingen worden zo mogelijk middels
tenminste een lid vertegenwoordigd in het bestuur van de ver-

eniging;-----------------------------------------------------

e. de werkgroepen en subverenigingen kunnen in haar vergadering

omtrent zaken. slechts haar leden betreffende, met eenvoudige

meerderheid van stemmen regels vaststellen, die geen bepaling
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mogen bevatten in strijd met de statuten en reglementen van
de vereniging;-----------------------------------------------

f. in het huishoudelijk reglement worden nader geregeld de wijze

van oprichting van - en de eisen van erkenning als werkgroep
of subvereniging, de benoeming van haar bestuur, haar verte
genwoordiging - in of bij het bestuur van de vereniging en de

procedure van besluitvorming binnen de werkgroep en sub-
vereniging.--------------------------------------------------

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.----------------------------------------
ARTIKEL 18.-----------------------------------------------------

De algemene ledenvergadering kan een huishoudelij k reglement

vaststellen dat geen bepalingen mag bevatten welke in strij d
zijn met de statuten of met de wet.-----------------------------
STATUTENWIJZIGING.----------------------------------------------

ARTIKEL 19.-----------------------------------------------------

I. De algemene ledenvergadering kan besluiten tot wijziging der

statuten, mits met een meerderheid van twee/derde der uitge

brachte stemmen, in een daartoe uitdrukkelijk bijeen geroe
pen vergadering, waarin tenminste twee/derde der stemgerech
tigde leden aanwezig is of vertegenwoordigd is. Is in de bij

eengeroepen vergadering niet het vereiste aantal leden tegen
woordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen één maand, doch

niet eerder dan veertien dagen na de eerste vergadering een
tweede vergadering gehouden, waarin ongeacht het, aantal aan

wezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden kan worden
beslist, mits met vorenbedoelde meerderheid.-----------------

2. Bij de oproeping tot een vergadering waarin zal worden be

sloten tot statutenwij ziging dient de tekst van de voorge
stelde wijziging te worden vermeld. Voorts dient tenminste

vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van het wijzi

gingsvoorstel, waarin de voorgedragen wij ziging woordelij k
is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden
ter inzage te worden gelegd tot na afloop van de dag waarop
de vergadering wordt gehouden.-------------------------------

3. Tot het doen verlij den van de notariële wij zigingsakte is
ieder bestuurslid bevoegd.-----------------------------------

ONTBINDING.----------------------------------------------------

ARTIKEL 20.-----------------------------------------------------

I. Voor een besluit tot ontbinding geldt hetgeen in artikel 19

leden 1 en 2 is bepaald ten aanzien van statutenwijziging.---

2. Ingeval van ontbinding geschiedt de liquidatie door het be

stuur, tenzij de ledenvergadering anders besluit.------------
3. De statuten blijven voorzover mogelijk van kracht.-----------
4. Een eventueelliquidatiesaldo wordt aangewend voor een door

de ledenvergadering te bepalen doel, zoveel mogelijk in over

eenstemming met dat van de vereniging.-----------------------
SLOTBEPALING.---------------------------------------------------

In alle gevallen waarin de statuten, de wet of het huishoudelijk
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reglement niet voorzien, alsmede ingeval van twijfel omtrent de
uitleg van enig artikel, beslist het bestuur.-------------------
SLOTVERKLARING.------------------------------ _

De comparanten verklaarden dat voor de eerste maal tot bestuur
van de vereniging wordt benoemd:---------------------------~----

de heer Rogier Maria Bertina, wonende te 2313 HB Leiden, Ti

boel Siegenbeekstraat 30, geboren te Amsterdam op' twintig
augustus negentienhonderd drieënveertig, voorzitter;--------
de heer Frederik Haverkate, wonende te 2343 AK Oegstgeest,
Grunerielaan 11, geboren te Wolfheze op vijf juni negentien
honderd éénendertig, secretaris;----------------------------

mevrouw Dr J. Stibbe voornoemd, penningmeester;-------------
de heer karly Hamulyák, wonende te 6226 CW Maastricht, Vre

denlaan 6, geboren te 's-Gravenhage op zesentwintig augustus
negentienhonderd achtenveertig, bestuurslid;----------------
de heer Hendrik Karel Nieuwenhuis, wonende te 3956 TH Leer

sum, Dekkersbos 13, geboren te Enschede op éénendertig juli
negentienhonderd zevenenveertig, bestuurslid;---------------
de heer Augueste Sturk, wonende te 1151 EH Broek in Water

land, Wagengouw 32, geboren te Amsterdam op dertien februari
negentienhonderd drieënvijftig, bestuurslid.-----------------

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.----------------------

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Amsterdam op de datum in
het hoofd dezer akte vermeld.----------------------~~---------

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparan
ten, hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte

te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen
prijs testellen.------------------------------------------- _

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparan
ten en mij, notaris, ondertekend.------------------------------

(was getekend): J. Stibbe, B.N. Bouma, J.W. ten Cate, J.A. van
Mourik en T.G.J. Jansen.-------------------------------------- __


