
¿

o
-J

ï
o'
o
oto
ôT
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Heden, twaa[f oktober tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr. Nico Cuseil., notaris-
gevestigd te Leiden:

7. mevrouw Lucia HeLena RIJKSEN, geboren te's-Gravenhage op negentien november

negentienhonderdzesenvijftig, Legitimatie: paspoort met nummer NR299KL85, geldig tot -
zeventien juni tweeduizend zestien, afgegeven te Oegstgeest, wonende Laan van Oud- 

-
Poelgeest 7A,2341 NJ Oegstgeest, gehuwd

te dezen handelend namens:

The Frog, een eenmanszaak, kantoorhoudende de Kempenaerstraat 30,2347 GM-
Oegstgeest, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

-dossiernummer 28050584;

2. mevrouw GreteL Mechelina Herma VAN DER LANDE, geboren te Groningen op zestien 

-november negent¡enhonderdeenenzeventig, tegitimatie: Nederlandse identiteítskaart met -
nummer |V2242LB9, gel.dig tot zes september tweeduizend achttien, afgegeven te 

-
Oegstgeest, wonende Hans Lodeizenlaan 4,2343 DK Oegstgeest, gehuwd

tedezenhande[enda[sonbeperktbevoegdVennootVan:

V.o.F.ChartesRobert,eenvennootschaponderfirma,kantoorhoudendede-

Kempenaerstraat 4, 2341GL Oegstgeest, ingeschreven in het handelsregister van de-
Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54724587

De verschenen personen, handelend ats gemeld, verklaarden bij deze een vereniginÇ op te 

-richten, wetke zat worden geregeerd door het navolgend

Statuten.

Artikel l.

ln deze statuten wordt verstaan onder

Algemene

het orgaan van de Vereniging dat wordt gevormd door stemgerecht¡gde leden-
van de Vereniging

Bestuur: het Bestuur van de Vereniging;

de bedrijveninvesteringszone, te weten van het winkeLgebied De KempenaeR te-
Oegstgeest, waarvan een tekening met de grenzen van de-

Begripsbepalingen

bedrijveninvesteringszone aan deze akte is gehecht (Biilage);
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bijbrief'faxofe.mail''ofbijboodschapdieviaeenandergangbaar-
communicatiemiddeL wordt overgebracht en e[ektronisch of op schrift kan-
worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid -
kan worden vastgesteld

de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben;

de Wet op de bedrijveninvesteringszones.

Wet BIZ:

Artikel 2.

Naam.

De Vereniging draagt de naam: BIZ vereniging De KempenaeR.

Artikel3.

DeVerenigingheefthaarzete[indegemeenteoe9stgeest.

Artikel4.

Doel.

7. De Vereniging heeft uitstuitend ten doet: het verrichten van activiteiten in de openbare 
-ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid enlof de -

veiLigheid in de Bl-zone, en/of de ruimteLijke kwaliteit enlof de economische ontwikkel¡ng-

van de Bl-zone.

2. De Vereniging tracht dit doeL te bereiken door het sluiten van een overeenkomst met de 
-

gemeente Oegstgeest, als bedoetd in artiket 7 lid 3 van de Wet BlZ, en het maken van 

-schriftelijke afspraken met de gemeenteraad van de gemeente Oegstgeest, als bedoetd in-
artike[ 7 Lid 5 van de Wet BlZ, en de uitvoering daarvan.

Artiket 5.

1. Leden van de Vereniging kunnen slechts zijn degenen die bij het begin van

katenderjaar in de Bl-zone getegen onroerende zaken, aI dan niet krachtens eigendom,-

bezit, beperkt recht of persoontijk recht, gebruiken, ats bedoetd in artikel 1 van de Wet-
BIZ.

2.HetBestuurhoudteenregi5terwaarindenamenenadressenvana[[etedenzijn-

upge' 
'urrrËlt.

Artiket 6.

Toelat¡ng.
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1,. Het Bestuur bes[ist omtrent de toeLating van leden.

2. Bij niet-toeLating tot tid kan de Algemene Vergadering atsnog tot toelating besluiten.-
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ô
I
UI
r+
o
5
Ul

O¡

o
0)

ol
:t
o
o)

-1.

o
f

Artikel T.

t. Het lidmaatschap van de Vereniging eindigt

a. door de dood van het Lid;

b. door opzegging door het Lid

c. door opzegging door de Vereniging. Deze kan geschieden wanneer een Lid heeft-
opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te-
voldoen, wanneer hij zijn verptichtingen jegens de Vereniging niet nakomt, alsook 

-
wanneer redel.ijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap-

te laten voortduren

d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met-
de statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging handelt, of de Vereniging op-

onredeLijke wijze benadee[t.

2. Opzegging door de Vereniging geschiedt door het Bestuur

3. Opzegging van het tidmaatschap door het Lid of door de Vereniging kan slechts geschieden

tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 
-

vier weken. Echter kan het tidmaatschap in ieder geval worden beëindigd tegen het eind -
vanhetboekjaar,vo[gendophetboekjaarwaarinwordtopgezegd.-
Voorts kan het Lidmaatschap onmiddel.Lijk worden beëindigd indien van de Vereniging of -
van het tid redeLijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. -
Een opzegging in strijd met het bepaalde ín het voorgaande tid, doet het Lidmaatschap-

eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen wâs 

-
opgezegd

5. Een Lid kan zijn Lidmaatschap met onmiddel.l.ijke ingang opzeggen binnen één maand-
nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de Vereniging in een ander

rechtsvorm of tot fusie of spLitsing in de zin van Titel 7 Boek 2 BurgerLijk Wetboek.

6. Een Lid kan voorts zijn tidmaatschap met onmiddel.l.ijke ingang opzeggen, binnen één-
maand nadat hem een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt, of we[ zijn verpLichtingen-

ten opzichte van de Vereniging zijn verzwaard, bekend is geworden of medegedeeLd. Het-
besluit is alsdan niet op hem van toepassing.

Een Lid is niet bevoegd door opzegging van zijn Lidmaatschap een bestuit te zijnen

opzichte uit te sluiten, waarbij zijn geldeLijke rechten en verplichtingen zijn gewijzigd. 

-

4
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7. Ontzetting u¡t het lidmaatschap geschiedt door het Bestuur

8. Van een bestuit tot opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging op grond dat een -
Lid zijn verptichtingen jegens de Vereniging niet nakomt, alsook dat redel.ijkerwijs van de-
Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en vao €êñ-
besl.uit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de -
ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de Algemene Vergadering.-

Hijwordt daartoe ten spoedigste Schr¡fteLijk van het bes[uit met opgave van redenen in-
kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het Lid geschorst,-

met dien verstande evenwel dat het geschorste Lid het recht heeft zich in de Algemene-
Vergadering waarin het in dit Lid bedoeLde beroep wordt behandetd, te verantwoorden.-

9. Wanneer het lidmaatschap in de [oop van een boekjaar eindigt, btijft desniettemin de 

-jaarl.ijkse bijdrage voor het geheeI verschutdigd.

Artikel8.

Jaarlijkse biidragen. Verbintenissen.

t. De [eden zijn gehouden tot het betalen van een jaarl.ijkse bijdrage. De hoogte van de 

-jaarLijkse bijdrage zaI worden vastgestetd door Atgemene Vergadering, doch kan niet meer-

bedragen dan vijftig euro (€ 50,00) op jaarbasis.

2. Het Bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehete of gedeettelijke ontheffing van de -
verp[ichtingtothetbeta!enVaneenbijdragetevert€nên.

3. Het Bestuur is, na daartoe verkregen toestemm¡ng van de Algemene Vergadering, bevoegd-

verbintenissenaanhet[¡dmaatSchapteverbinden.

Artikel9.

Bestuur-

7. Het Bestuur bestaat uit een door de Algemene Vergadering te bepaten aantal vafl t€r'r 

-minste drie (3) en maximaat vijf (5) personen die door de Algemene Vergadering worden -
benoemd, met dien verstande dat de teden van het eerste Bestuur bij deze akte worden 

-
benoemd. De benoeming van bestuurders geschiedt uit de leden van de Vereniging,-
behoudens het bepaatde in Lid 2 van dit artiket.

2. De Algemene Vergadering kan bestuiten dat één bestuurder buiten de leden wordt 

-
benoemd.

Einde Bestuurslidmaatschap. Schorsing.

7. Bestuurders worden benoemd voor onbepaatde tijd.

2. E[ke bestuurder kan te a[[en tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen of 

-
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geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een beslu¡ttot -

ontslag, eindigt door het verloop van die termijn

3. Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt voorts

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de Vereniging ten aanzien van een

bestuurder die uit de leden benoemd is

b. door bedanken.

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het Bestuur belast met het besturen van-
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Artikel t2.

Functies in het Bestuur. Besluitvorming van het Bestuur.

1. Het Bestuur (met uitzondering van het eerste Bestuur waarvan de [eden in functie worden -

benoemd) wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.-

Het kan voor elk van hen uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurder kan 

-meer dan één functie bekteden.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt die

door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend

3. Besluiten van het Bestuur kunnen in plaats van in vergadering ook Schriftelijk worden-
genomen, mits met algemene stemmen van atle bestuurders.

4. Bij huishoudetijk regtement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en -
de bes[uitvorming door het Bestuur worden gegeven.

de Vereniging.

2. Het Bestuur zorgt ervoor dat artikel 8 van de Wet BIZ wordt nageteefd, zolang dit artikeL -
van toepassing is

3. lndien het aantal bestuurders beneden drie (3) is gedaald, btijft het Bestuur bevoegd. Het -
is echter verpLicht zo spoedig mogel.ijk een A[gemene Vergadering bijeen te roepen waarin-

de voorziening in de ontstane vacature(s) aan de orde komt.

4. Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordetijkheid bepaatde onderdelen van zijn taak-

te doen uitvoeren door commissies die door het Bestuur worden benoemd.

5. Het Bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Vergadering, bevoegd te besluiten -
tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring vân-
registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Vereniging zich ats -
borg of hoofdeLijk medeschutdenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot-
zekerheidstetl.ing voor een schu[d van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van-
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de Vereniging ter zake van deze handelingen. Op het ontbreken van vorenbedoelde

goedkeuring van de Atgemene Vergadering kan tegen derden beroep worden gedaan. 

-6. De Algemene Vergadering is bevoegd besluiten van het Bestuur aan haar goedkeuring te-
onderwerpen. Deze besluiten dienen duidetijk te worden omschreven en Schriftelijk aan -
het Bestuur te worden meegedeetd

7. Onverminderd het in lid 5 van dit artikel. bepaalde wordt de Vereniging vertegenwoordigd -
door het Bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan hetzij de

voorzitter tezamen met de secretaris of penningmester

8. Aan de bestuurders kan een beloning worden toegekend.

Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed

Al !l^ç1 ¡J.

Jaarverslag. Rekening en verantwoording.

7. Het boekjaar van de Vereniging va[t samen met het ka[enderjaar

2. Het Bestuur is verpticht van de vermogenstoestand van de Vereniging en van a[[es 

-
betreffende de werkzaamheden van de Vereniging naar de eisen die voortvloeien uit deze-

werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende -
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te a[[en

tijde de rechten en verplichtingen van de Vereniging kunnen worden gekend.

3. Het Bestuur brengt op een Algemene Vergadering binnen zes maanden na afloop van het -
boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de A[gemene Vergadering, €€rì-
jaarverslag uit over de gang van zaken in de Vereniging en over het gevoerde beLeid. Het-
Legt de op papier gestetde ba[ans en de staat van baten en tasten met een toeLichting ter -
goedkeuring aan de A[gemene 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 kan ieder lid van -
de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat z¡j deze verplichtingen nakomen. 

-4. De Algemene Vergadering benoemt jaartijks uit de leden een financië[e commissie van ten-

minste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het Bestuur. De financiële

commissie onderzoekt de in de tweede voÞin van lid 3 van dit artikel genoemde stukken-

en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het Bestuur is-
verplicht de financiëte commissie ten behoeve van haar onderzoek a[[e door haa

gevraagde inlíchtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas van de Vereniging en de-
waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vereniging

voor raadpteging beschikbaar te ste[[en.
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5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige-

kennis, dan kan de financiël.e commissie zich door een deskundige doen bijstaan.

6. De Last van de financiël.e commissie kan te a[[en tijde door de Atgemene Vergadering

worden herroepen, doch sl.echts door de benoeming van een andere financiële commissie. -

7. Het Bestuur is verpLicht de in de teden 2 en 3 van dit artikel bedoelde boeken, bescheiden -

en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het híerna-

in lid 8 van dit artikel bepaal.de.

8. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde-

ba[ans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden

overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en vo[[edige

weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar -

zijn en binnen redeLijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Artiket 14.

Atgemene Vergaderingen.

t. Aan de Algemene Vergadering komen in de Vereniging alte bevoegdheden toe, die niet 
-

door de wet of de statuten aan het Bestuur zijn opgedragen.-
2. Jaartijks, uiterLijk zes maanden na aftoop van het boekjaar, wordt een Algemene

Vergadering - de jaarvergadering - gehouden. ln de jaarvergadering komen onder meer aan
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de orde:

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoel.d in artikeL l3 met het-
verslag van de aldaar bedoetde commissie;

b. de benoeming van de in artikeL l3 genoemde commissie voor het volgende boekjaar; -

c. voorziening in eventuete vacatures;

d. voorstetlen van het Bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de-
vergadering

3. Andere A[gemene Vergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijl.s het Bestuur dit-
wenseLijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is. 

-4. Voorts is het Bestuur op Schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als-
bevoegd is tot het uitbrengen van tenminste één tlende gedeelte van de stemmen-
verpLicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn van niet-
langer dan vier weken na indiening van het verzoek. lndien aan het verzoek binnen-
veertien dagen geen gevol.g wordt gegeven, kunnen de verzoekers zetf tot die

bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomst¡g artikel 18 of bij advertentie in ten-

minste één ter pLaatse waar de Vereniging gevestigd is veet getezen dagbl.ad, met 

-
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inachtneming van de in artikeL lS vermelde oproepingstermijn. De verzoekers kunnen-
atsdan anderen dan bestuurders belasten met de Leiding van de vergadering en

opstelten van de notuten.

ïoegang en sremrecn¡.

1,. Toegang tot de Atgemene Vergadering hebben atte leden van de Veieniging en de-
bestuurder die geen lid van de Vereniging is. Geen toegang hebben geschorste leden, 

-behoudens het bepaalde in tid 8 van art¡kel 7 en geschorste bestuurders.

2. Over toelating van andere dan de in Lid 1 van dit art¡kel. bedoel'de personen beslist de 

-Atgemene Vergadering

3. leder Lid van de Vereniging dat n¡et geschorst is, heeft één stem. De bestuurder die geen 
-

[idvandeVerenigingis,heefteenraadgevendestem.

4. Een tid kan zijn stem door een Schriftelijk daartoe gemachtigd ander tid uitbrengen.-
5. lndien het Bestuur bij de oproeping tot een Algemene Vergadering de mogetijkheid 

-
daartoe heeft geopend, zijn de leden bevoegd hun stemrecht door middel van ee

elektronisch communicatiemiddeL uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te ste[en aan 

-het gebruik van het communicatiemiddet zoats de verbinding, de beveil.iging en dergetijke -
bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) het Lid kan worden geidentificeerd, (iii) het 

-
lid rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien -
deze mogetijkheid daartoe is geopend, het Lid kan deetnemen aan de beraadslagingen.-

6. lndien het Bestuur de mogeLijkheid daartoe Schriftel.ijk heeft geopend, kunnen stemmen -
voorafgaand aan de Atgemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddeL 

-worden uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste dag voor die van de vergadering, op-

een speciaat daartoe aangewezen e-maitadres. Deze stemmen worden getijkgestel.d met -
stemmen die in de Algemene Vergadering worden uitgebracht.

Voorzitterschap. Notulen.

1. De ALgemene Vergaderingen worden geteid door de voorzitter van de Vereniging of zijn-
plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de-
andere bestuurders door het Bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze 

-wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve. Tot-
dat ogenbtik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in Leeftijd oudste ter-
vergaciering aanwezige pÊrsoon.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de-
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voorzitter daartoe aangewezen persoon notuten gemaakt, die door de voorzitter en de 

-notu[ist worden vastgeste[d en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen-

een notarieel proces-verbaal van het verhandetde doen opmaken' De inhoud van de-
notuten of van het proces-verbaaI wordt ter kennis van de leden gebracht.

Bestuitvorming van de Algemene Vergadering.

7. Het ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag-

van een stemming is bestissend. Hetzetfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit-

voor zover gestemd werd over een niet Schriftetijk vastgelegd voorste[.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste Lid bedoel"d oordeeI de -
juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid-

van de vergadering of, indien de oorspronkeLijke stemming niet hoofdel,ijk of door middet-

van stembriefjes geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit vertangt. Door deze 

-nieuwe stemming verva[[en de rechtsgevo[gen van de oorspronkelijke stemming.-
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepa[en, worden alle bes[uiten van de

ALgemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 

-

*
rD'
o
ID

t/l

o
I
UI
at,
o
f
UI

0)
o-
o
0)

o
f
5
o
o)
:1.

o
5

4. B[anco stemmen en ongel.dige stemmen gelden ats niet uitgebracht.

5. lndien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft

verkregen, heeft een tweede stemming, of in gevaI van een bindende voordracht, €€rl 

-tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan weer niemand -

de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen ptaats, totdat hetzii één-

persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is-
gestemd en de stemmen staken. Bij gemeLde herstemmingen (waaronder niet is begrepen-

detweedestemming)wordttel.kensgestemdtuSSendepersonenopwiebijde-

voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die-
voorafgaande stemming het geringste aantaI stemmen is uitgebracht. ls bij die

voorafgaande stemming het geringste aantaI stemmen op meer dan één pÊrsoon 

-
uitgebracht, dan wordt door toting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuw

stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. lngeval bij een stemming-
tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

6. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen, onverminderd het bepaatde in tid 5-

stemmen.

van dit artikel.

7. A[[e stemmingen geschieden mondeting. Echter kan de voorzitter bepa[en dat de stemmen-
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door middel van stembriefjes worden uitgebracht. lndien het betreft een verkiezing van 
-personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde vertangen dat de stemmen door middeL-

van stembriefjes worden uitgebracht. Stemming door middel van stembriefjes geschiedt 
-

bij ongetekende gesloten briefjes. Bes[uitvorming bij acclamatie is mogetijk, tenzij een-
stemgerechtigdehoofdel.ijkestemmin9Ver[angt.

8. Een eenstemmig besLuit van alte leden, ook a[ zijn deze niet in een vergadering bijeen,-
heeft, mits met voorkennis van het Bestuur genomen, dezelfde kracht a[s een besl.uit van-
de Algemene Vergadering. Dit getdt ook voor besluiten tot wijz¡g¡ng van de statuten of tot -
ontbinding van de Vereniging

9. Zolang in een Atgemene Vergadering ail.e leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn,-
kunnen getdige besluiten worden çlenomen, mits met algemene stemmen, omtrent a[[e 

-
aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot-
ontbinding - ook a[ is de oproeping niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig 

-
ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee 

-verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

nr t¡ngt ¡g.

Bijeenroeping Algemene Vergadering.

1,. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur, onverminderd het -
bepaa[deinartike[t4Lid4.DeoproepinggeschiedtSchriftel.ijkaandeadressen-

(waaronder begrepen e-mailadressen) van de leden volgens het ledenregister bedoe[d ¡n-
aftiket 5

De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen

lndien een lid hiermee SchrifteLijk ¡nstemt, kan de oproeping geschieden door een langs _-

elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat-
door hem voor dit doeL SchrifteLijk aan de Vereniging is bekend gemaakt.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het

bepaa[de in de artikelen ].9 en 20.

Át !t^g¡ ¡ /.

Sta¡utenwUzrgrng.

7. Onverminderd het bepaaLde in artikeL lT teden 8 en 9 kan in de statuten van de Vereniging

geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een Algemene Vergadering,-

waartoe is opgeroepen met de mededeting dat aldaar wijziging van de statuten zaI worden

voorgesteld.

2. Zij die de oproeping tot de Atgemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot 
-
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statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een-
afschrift van dat voorste[, waarin de voorgedragen wijziging woordeLijk is opgenomen, op-
een daartoe geschikte ptaats voor de leden ter inzage leggen tot na aftoop van de dag 

-waarop de vergadering wordt gehouden.

3. Een bestuit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte-

stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derden van de [eden aanwezig of 
-

vertegenwoordigd is. ls niet twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan-

wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier-

weken na de eerste vergadering waarin over het voorstet zoa[s dat in de vorige

vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantaI aanwezige of vertegenwoordigde-

leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de

uitgebrachte stêñlrn€n.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariëte akte is

opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is iedere bestuurder bevoegd
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7. De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering. Het -

bepaatdeindel'eden1en5vanartiket19isvanovereenkom5t¡getoepassing'-

2. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders. Het Bestuur kan besluiten -

andere personen tot vereffenaar te benoemen.

3. Het batig satdo na vereffening wordt aan degenen die ten tijde van het besluit tot-
ontbinding tid waren overgedragen. leder van hen ontvangt een gel.ijk deet. Bij het bestu¡t -
tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saLdo worden

gegeven

4. Na afl.oop van de vereffening bl,ijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers -
van de ontbonden Vereniging gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder-
berusting van de door de vereffenaars aangewezen p€rsoon.-

5. Op de vereffening zijn overigens de bepal.ingen van Titel 1 Boek 2 BurgerLijk Wetboek van -

toepassing. 

-

Artikel.21.

Huishoudetijk reglement.

1,. De Al"gemene Vergadering kan een huishoudeLijk reg[ement vaststellen'-
2. Het huishoudelijk regLement mag niet in str¡jd zijn met de wet, ook waar die geen-

dwingend recht bevat, noch met de statuten van de Vereniging.
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Al tt^çt ¿¿.

OveroanosbeDal¡no.

Het eerste boekjaar van de Vereniging loopt tot en met eenendertig december tweeduizend

zestien. Dit artikeL verva[t nadat het eerste boekjaar is geêindigd.

Ten stotte verklaarden de verschenen personen, handelend aLs gemeld, ter uitvoering van het-
bepaatde in artiket 9 Lid 1 en artikel 11 tid 1, dat het Bestuur voor de eerste maaI uit vijf (5) 

-teden bestaat en dat voor de eerste maaI tot leden van het Bestuur worden benoemd:

meVrouwMarijkein..tVel'd,geborenteSchiedamopzestienmei-
negèfiÈìiennonderdneþenenveertig, wonende Terweeweg t6,2341CR Oegstgeest, a[s 

-voo

2. de heer Antonie Dirk van lterson, geboren te Leiden op tien maart

negentienhonderdzevenenvijftig, wonende Dijkwacht 96,2353 EL Leiderdorp, ats 

-
secretaris; en

3. mevrouw L.H. Rijksen, voornoemd, a[s penningmeester;

4. mevrouw G.M.H. van der Lande, voornoemd, ats algemeen bestuurslid

5. de heer Frank van Alphen, geboren te 's-Gravenhage op twintig augustus 

-

negentienhonderdnegenenzeventig, wonende Ommevoort 602, 234I VT Oegstgeest, ats -
algemeen bestuurstid

Domiciliekeuze.

Te dezer zake wordt domiciLie gekozen ten kantore van de notaris, bewaarder van deze akte. 
-

¿fvf.

Waarvan akte, verleden te Leiden op de datum in het hoofd van deze akte vermetd

Deverschenenpersonenzijnaanmij,notaris,bekend.

De zakel.ijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen personen meegedeeld-

en toegeticht. De verschenen personen hebben verklaard, dat zíj en partijen tijdig van de-
inhoud van de akte hebben kennis genomen en daarmee instemmen.-
Vervolgens is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de verschenen

personen en mij, notaris, ondertekend



Volgt ondertekening
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BIZ plan ten behoeve van wlnkelgebied Ðe Kempenaer

Bijlage 1: Tekening BIZ gebied
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