opgeroepen en gehouden, waarin het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is
geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten,
mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
De oproep tot de algemene vergadering waarin ontbinding van de vereniging wordt voorgesteld
dient ten minste zeven dagen voor deze vergadering in het bezit te zijn van de leden.
2. Wordt tot ontbinding besloten, zo wordt de liquidatie der zaken opgedragen aan het bestuur, in
deze bijgestaan door vijf leden, aan te wijzen door de algemene vergadering.
3. Gedurende de vereffening vinden de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk toepassing.
4. Gedurende de vereffening dienen in de stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan,
een naar naam te worden toegevoegd de woorden: "in liquidatie".
5. De vereffenaar(s) stelt (stellen) een rekening en verantwoording op van de vereffening, waaruit
de omvang en de samenstelling van het eventuele overschot blijken.
5. De vereffenaar(s) legt (leggen) de rekening en verantwoording en het eventuele plan van
verdeling gedurende twee maanden ter inzage in het verenigingenregister van de Kamer van
Koophandel waar de vereniging is ingeschreven en ten kantore van de vereniging of op een ander
adres in het Arrondissement waar de vereniging statutair is gevestigd.
7. De vereffenaar(s) maakt (maken) de ter inzagenlegging bekend in een ter plaatse waar de
vereniging statutair is gevestigd veelgelezen nieuwsblad.
B. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de vereniging gedurende tien
jaren berusten onder de (rechts)persoon, die daartoe door het bestuur bij het besluit tot ontbinding
wordt aangewezen.
-—-----——·—————--—----- OMZETTING -—————-——---———-——--—————--— - Artikel 21.
A De algemene vergadering is, met inachtneming van het bepaalde in
artikel 18 boek 2 Burgerlijk Wetboek, bevoegd tot het omzetten van de vereniging in een andere
rechtsvorm en het wijzigen van haar statuten·
--———————---——-———- HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 22.
Het huishoudelijk reglement, waarvan in deze statuten sprake is, wordt op een algemene
vergadering vastgesteld, gewijzigd en/of —aangevuld.
Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de wet of deze
statuten.
Artikel 23. In alle gevallen, waarin deze statuten en/of het huishoudelijk —reglement niet voorzien,
beslist het bestuur. Beroep tegen deze beslissingen staat voor een ieder open op een algemene
vergadering, welk beroep dan schriftelijk ingediend
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