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VASTSTELLING STATUTEN

2002e5080

Vandaag, dertien mei tweeduizend twee verschenen voor mij, Mr Charles Clemens --
Marie Witlox, notaris te Haaren: n______------------
1. de heer Henricus Adrianus Maria Sterke, wonende te 5076 AL Haaren, -------

Langeweg 44 a, geboren te Haaren op dertien oktober negentienhonderd acht en
dertig, (Nederlands Rijbewijs nummer: 3154727520), gehuwd; ---------------------

2. de heer Adrianus Johannes Franciscus Pistorius, wonende te 5076 CA --------
Haaren, Reitselaan 29, geboren te Tilburg op twaalf maart negentienhonderd ----
negen en dertig, (Paspoort nummer: M17566738), gehuwd.--------------------------

De comparanten verklaarden vooraf:-----------------------------------------------------------
INLEII>ING---------------------------------------------------------------------------------------

De vereniging "Katholieke Bond van Ouderen afdeling Haaren" gevestigd te ---------
Haaren, is opgericht in het j aar negentienhonderd zes en zestig --------------------------
De statuten zijn tot op vandaag niet vastgesteld. n--_____------------------------------------
De statuten zijn tot op heden niet opgenomen in een notariële akte. ---------------------
Bij besluit van de algemene ledenvergadering van de vereniging respectievelijk het -
besluit van het bestuur van de vereniging de dato zes februari tweeduizend twee is ---
beslotende statutenvan de vereniging"KatholiekeBondvan Ouderenafdeling ------
Haaren" vast te stellenen vervolgensdezete doenopnemenin een notariëleakte.----
Een uittrekseluit de notulenvan dievergaderingwordtaan dezeakte gehecht. -------
De statutenluidenmet ingangvan vandaagzoalshiernaomschreven,-------------------
STATUTEN---------------------------------------------------------------------------------------

Naam, zetel grondslag en duur ---------------------------------------------------------------
L4rtiiéel1---------------------------------------------------------------------------------------------

1. De vereniging is genaamd :"Katholieke Bond van Ouderen afdeling Haaren",
hierna te noemen "KEO - afdeling" en is gevestigd te Haaren', ----------------------

2. De katholieke levensbeginselen vormen de grondslag van de KEO - afdeling. ---
3. De KBO - afdeling maakt deel uit van de Katholieke Bond van Ouderen in ------

Noord Brabant gevestigd te 's-Hertogenbosch, hierna te noemen "KEO ----------
Brabant". --------------------------------------------------------------------------------------

4, De KBO - afdeling is opgericht in negentienhonderd zes en zestig en is --~-------
aangegaan voor onbepaalde tijd. ----------------------------------------------------------

I>oel-------------------------------------------------------------------------------------------------
L4rtiiéel2. -------------------------------------------------------------------------------------------

De KBO - afdeling stelt zich ten doel: --------------------------------------------------------
Vanuit de katholieke beginselen, het ontplooien van activiteiten die de volwaardige
participatie van ouderen bevorderen; waarbij zelfstandigheid, zelfredzaamheid en ----
saamhorigheid hierbij centraal staan, alles in de meest ruime zin van het woord. n___-
Middelen-------------------------------------------------------------------------------------------
L4rtiirel3. -------------------------------------------------------------------------------------------
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1. De KBO ~ afdeling tracht zijn doel te bereiken door het: -----------------------------
a. verlenen van diensten en behartigen van individuele belangen van de leden;-
b. behartigen van belangen van ouderen; ----------------------------------------------
c. vertegenwoordigen van de belangen van ouderen bij overheden en andere ---

instanties; -------------------------------------------------------------------------------

d. samenwerken met organisaties en instellingen met een gelijk of aanverwant
doeI; -------------------

e. aanwenden van andere wettige middelen. ------------------------------------------
Lidmaatscha p "--------------------------------------
'Vereisten-------------------------------------------------------------------------------------------
L4rtikel 4---------------------------------------------------------------------------------------------

Het lidmaatschap van de KBO - afdeling is: -------------------------------------------------
a. persoonlijk en niet voor overdracht of overgang vatbaar; -----------------------------
b. onverbrekelijk verbonden met het lidmaatschap van de KBO Brabant. -------------
L4rtikel 5---------------------------------------------------------------------------------------------

Lid van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen en wel; --------------------------
1. a. zij die de leeftijd van vijftig jaar hebben bereikt;---------------------------------------

b. partners van leden of overleden leden. ----------------------------------------------
2. De leden dienen de grondslag van de bond te respecteren. ----------------------------
3. De wijze van aanmelding en de verplichtingen daarbij van de leden geschieden -

overeenkomstig het reglement van KBO Brabant.--------------------------------------
Aanm elding lidmaatschap ---------------------------------------------------------------------
L4rtikellJ---------------------------------------------------------------------------------------------
1. De aanmelding tot lid van de KBO dient te geschieden bij het bestuur van de ----

afdeling. ---------------------------------------------------------------------------------------
2. Het bestuur beslist over de toelating als lid. --------------------------------------------
3. Bij weigering tot toelating wordt dit door het bestuur schriftelijk, onder opgave -

van redenen, aan betrokkene medegedeeld met vermelding van te volgen ---------
beroepsprocedures. '----------------------------------------------------

4. Bij weigering tot toelating kan betrokkene in beroep gaan, overeenkomstig de ---
nadere voorschriften die zijn opgenomen in het reglement van de KBO Brabant.-

'VerIJlichtingen------------------------------------------------------------------------------------
L4rtikel 7---------------------------------------------------------------------------------------------

Het lidmaatschap verplicht de leden tot het naleven van'al datgene dat voor de leden
voortvloeit uit statuten, reglementen en wettig genomen besluiten, waaronder het ----
voldoen aan hun financiële verplichtingen tegenover de KBO - afdeling. ---------------
Einde lidmaatscha p -----------------------------------------------------------------------------
L4rtikel 8---------------------------------------------------------------------------------------------

1. Het lidmaatschap eindigt door: -----------------------------------------------------------
a. het overlijden van het lid; -------------------------------------------------------------
b. opzegging door het lid; ----------------------------------------------------------------
c. opzegging door of namens de bond; -------------------------------------------------
d. ontzettiIlg. -------------------------------------------------------------------------------
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2. Het reglement van de KBO Brabant, waarin nadere voorschriften omtrent --------
beëindiging van het lidmaatschap zijn opgenomen, is en blijft onverkort van-----
toepassing -------------------------------------------------------------------------------------

Led enverga dering -----------------------------------------.--------------------------------------
Aigemeen ------------------------------------------------------------------------------------------
~rti)Cel 9---------------------------------------------------------------------------------------------

1. De ledenvergadering wordt tenminste eenmaal per jaar door het bestuur ----------
bijeengeroepen, door middel van een convocatie aan de leden. ----------------------

2. Op de telkens voor het einde van de maand april van elk j aar te -houden -----------
ledenvergadering, worden in ieder geval het jaarverslag, waarin opgenomen het
financiële verslag over het afgelopen jaar, besproken. ---------------------------------

3. Onverminderd het daaromtrent in de wet bepaalde, is het bestuur verplicht -------
binnen vier (4) weken een ledenvergadering bijeen te roepen, op verzoek van ---
tenminste tien procent (10 %) van de leden tot een maximum van dertig(30).. ----

Bcv0cgdheden ------------------------------------------------------------------------------------
~rtikel 10-------------------------------------------------------------------------------------------
Aan de ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet krachtens de wet of
door de statuten aan het bestuur, de bond of een ander orgaan zijn opgedragen. -------
Tot de taak van de ledenvergadering behoort met name: -----------------------------------

a. de beoordeling van het beleid van het bestuur;----------------------------------
b. de behandeling en vaststelling van het jaarverslag, de financiële verslagen

en de begroting en het aanwijzen van financiële middelen, waaronder met
name het vaststellen van de contributie per lid; ---------------------------------
de verkiezing van de bestuursleden, de voorzitter en de leden van de------
kascommissie;------------------------------------------------------------------------

het behandelen van en het beslissen over voorstellen, ingediend door het -
bestullr;--------------------------------------------------------------------------------

e. het beslissenoverzakenwelkeaan de ledenvergaderingzijn opgedragen.-
~rtikel 1 I -------------------------------------------------------------------------------------------

De bepalingen omtrent de ledenvergadering opgenomen in de reglementen van de ---
bond zijn van toepassing. ------------------------------------------------------------------------
Stemmingen ,------------------------------------------------------------------------------
~rtikel 12-------------------------------------------------------------------------------------------

~ 1. Over alle voorstellen wordt gestemd, tenzij geen van de leden stemming -
vraagt. ~-------

2. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig -------------
uitgebrachte stemmen, behoudens voor die gevallen waarvoor in deze statuten --
anders is bepaald. '-------------------------------------------

3. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. In alle andere gevallen wordt ----
mondeling gestemd, tenzij de vergadering anders beslist. -----------------------------

4. Stemmen zijn ongeldig indien ze blanco worden ingeleverd, ondertekend of op -
andere wijze gemerkt zijn, dan wel meer ofwel andere namen van personen ------
bevatten dan gekozen kunnen worden. ---------------------------------------------------
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5. Bij stemmingen heeft ieder lid een stem. De wijze van stemmen geschiedt -------
overeenkomstig het daartoe bepaalde in het reglement voor de afdelingen, -------
bedoeld in artikel 25 van de statuten van de KBO Brabant. ---------------------------

J3estuur---------------------------------------------------------------------------------------------

Algemeen '--------------------
f1rtikel 13 -------------------------------------------------------------------------------------------

1. Het bestuur bestaat uit: :----------------------------------------------------------
tenminste drie leden te kiezen door en uit de ledenvergadering, waarbij de \

voorzitter in functie gekozen wordt. I

2. De leden vergadering bepaalt het aantal bestuursleden --------------------------------
3. Bestuursleden worden gekozen voor de tijd van drie jaar en zijn terstond ---------

herkiesbaar.-----------------------------------------------------------------------------------

4. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. De -------
overige taken worden in onderling overleg verdeeld. ----------------------------------

T aken en bev 0egdh ed en ;---------
f1rtikel 14-------------------------------------------------------------------------------------------

1. Het bestuur is belast met de algemene leiding van de KEG - afdeling, de ---------
uitvoering van de bepalingen in deze statuten en van de reglementen van de -----
KBO Brabant en van de besluiten van de ledenvergadering. Het bestuur voert ---
alle taken uit, voor zover deze niet bij of krachtens de wet of deze statuten aan --
andere. 0rganen zijn opgedragen. ----------------------------------------------------------

2. Het bestuur is omtrent zijn handelen en optreden verantwQordingverschuldigd --
aan de ledenvergadering --------------------------------------------------------------------

3. Het bestuur vertegenwoordigt de KBO - afdeling in en buiten rechte. Voorzitter,
secretaris en penningmeester of hun plaatsvervangers kunnen in dit kader in -----
combinatie van tenminste twee personen de KBO - afdeling vertegenwoordigen.

4. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, ---------
vervreemden of bezwaren van registergoederen. Het is niet bevoegd tot het ------
sluiten overeenkomsten waarbij de bond zich als borg of hoofdelijk ---------------
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derden sterk maakt of zich tot ----------
zekerheidsstelling voor een schuld aan een derden verbindt. -------------------------

5. De secretaris van het bestuur is verantwoordelijk voor de verslaglegging van de
ledenvergadering, de vergaderingen van het bestuur, het opmaken van het -------
jaarverslag en de correspondentie namens het bestuur. . -------------------------------

6. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële --------
middelen van de KBO - afdeling.---------------------------------------------------------

7. Het dagelijks bestuur van de KBO - afdeling wordt tenminste gevormd door de -
voorzitter, de secretaris en de penningmeester. -----------------------------------------
Het dagelijks bestuur is belast met de voorbereiding en de uitvoering van de -----
besluiten van het bestuur, alsmede met al datgene wat nadrukkelijk door het -----
bestuur is op gedragen. ----------------------------------------------------------------------

Gees telij k advis eur ------------------------------------------------------------------------------
f1rtikel 15-------------------------------------------------------------------------------------------
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Het bestuur wordt, indien mogelijk en wenselijk, terzijde gestaan door een geestelijk
adviseur te benoemen en te ontslaan door het bestuur. -------------------------------------
Stemmin gen ---------------------------------------------------------------------------------------
~rtikel 16 ~ ,.--------------------------------------
Aangaande de wijze van stemming in het bestuur is het bepaalde in artikel 12 van ---
toepassing ------------------------------------------------------------------------------------------
Geldmid deIen , ,.-----------

B oekj aa r ------------------------------------------------------------------------------------------
~rtikel 17-------------------------------------------------------------------------------------------

1. De geldmiddelen van de KBO - afdeling bestaan uit: ---------------------------------
a. . de contributie van de leden; -----------------------------------------------------------
b. subsi di es; ----------------------------------------------------------.---------------------

c. schenkingen, erfstellingen en legaten;-----------------------------------------------
d. vergoedingen voor diensten; -------------------------------------.--------------------
e. overige baten. ---------------------------------------------------------------------------

2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van -----------
boedel beschrij ving ---------------------------------------------------------------------------

3. Schenkingen en legaten kunnen slechts worden aanvaard wanneer de lasten de --
baten niet 0vertreffen ---------------

Kas commissie -------------------------------------------------------------------------------------
~rtikel 1)1 ~--------------------------------------------------------------------
De kascommissie bestaat uit tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken ---
'Van lIet lJestuur. -----------------------------------------------------------------------------------

De jaarrekening en de verantwoording van de penningmeester worden door de -------
kascommissie gecontroleerd die daarna van haar bevindingen aan de -------------------
1edenvergaderingen verslag doet. '---------------------
Onth effing uit een fun ctie ----------------------------------------------------------------------
~rtikel 20----------------------------------------.--------------------------------------------------
Een bestuurslid of een commissielid kan te allen tijde door het orgaan dat hem/haar -
lIeeft gekozen respectievelijk lJenoemd, worden ontslagen of geschorst. De ------------
bepalingen hieromtrent in het lJondsreglement zijn van toepassing. ----------------------
RegIem enten --------------------------------------------------------------------------------------
~rtikel 21 -------------------------------------------------------------------------------------------

1. Van toepassing zijn de reglementen bedoeld in artikel 25 van de statuten van ----
KB 0 Brabant. --------------------------------------------------------------------------------

2. Het bestuur kan, met instemming van de ledenvergadering, een huishoudelijk ---
reglement vaststellen. Dit huishoudelijk reglement mag geen bepalingen ---------
bevatten in strijd met deze statuten en/of in strijd met de reglementen genoemd -
in lid 1 van dit artikel. ----------------------------------------------------------------------

Wijzigin g statu ten -------------------------------------------------------------------------------
~rtikel 22-------------------------------------------------------------------------------------------

1. Wijziging in deze statuten kan slechts worden aangebracht met twee/derde van -
de uitgebrachte geldige stemmen in een hiertoe uitdrukkelijk, onder mededeling
van de voorgestelde wijzigingen, opgeroepen ledenvergadering. -------------------

~!
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2. De convocatie voor deze vergadering en de voorstellen moeten minstens twee ---
weken tevoren aan de leden worden toegezonden --------------------------------------
Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
ver Ieden. --------------------------------------------------------------------------------------

Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen -----
verlijdell. --------------------------------------------------------------------------------------

4. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van -
statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze
na de wijziging luiden, neer te leggen bij de kamer van koophandel en fabrieken
binnen wier gebied de vereniging is gevestigd. -----------------------------------------

5. Wijziging van de statuten behoeft vooraf schriftelijke goedkeuring van het -------
bondsbestuur. ---------------------------------------------------------------------------------

Ontbinding van de KBO - afdeling ----------------------------------------------------------
f1rtikel 23 -------------------------------------------------------------------------------------------

I

1. Tot ontbinding van de KBO - afdeling kan slechts worden besloten door de ;
ledenvergadering op dezelfde wijze als iJ).artikel 22 ten aanzien van de -----------
statutenwijziging is bepaald. ---------------------------------------------------------------

2. Het besluit tot ontbinding is eerst definitief nadat de bond daaraan zijn -----------
goedkeuring heeft gehecht.-----------------------------------------------------------------

3. Nadat een besluit ter ontbinding van de KBO - afdeling definitief is treedt het --
bestuur op als commissie van liquidatie. De liquidatie zal geschieden met --------
inachtneming van het daaromtrent bepaalde in het Burgerlijk Wetboek. De ------
ledenvergadering die tot ontbinding van de vereniging besluit, beslist tevens -----
over de aanwending van de overblijvende baten en bezittingen, die zoveel -------
mogelijk in overeenstemming met het doel van de KBO - afdeling dient te zijn.

4. Na de ontbinding blijft de KBO - afdeling voortbestaan, voor zover dit tot -------
vereffening van zijn vermogen nodig is --------------------------------------------------

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten, voor zover -----
mo gelij k, van kracht. -----------------------------------------------------------------------
Zij, die met de vereffening van de KBO - afdeling zijn belast, zijn verplicht van
de ontbinding inschrijving te doen in het in artikel 22 lid 4 van deze statuten -----
bedoelde register -----------------------------------------------------------------------------

Slotbepaling ---------------------------------------------------------------------------------------
L4rtikel24 ~ ~--------------------------------
In alle gevallen waarin noch door statuten, noch door reglementen is voorzien of -----
wanneer bepalingen daarvan voor meer dan één uitleg vatbaar zijn of anderszins -----
onduidelijk, beslist het bestuur. -----------------------------------------------------------------
Tot bestuursleden worden benoemd: ,.-----------

als voorzitter: mevrouw L.M.M. van Laarhoven - Latijnhouwers, wonende te --
Haaren, Haarendijk 46 A, 5076 TM Haaren geboren te Best op twaalf april ------
negentienhonderd een en veertig. ---------------------------------------------------------

Alsvicevoorzitter:deheerMJ. Schoenmakers,wonendete Haaren,Kapelweg- ;

1,5076 IK geboren te Haaren op elf april negentienhonderd zes en twintig. ------
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IAls secretaris :de heer H.A.M. Sterke, wonende te Haaren, Langeweg 44 A, ----
5076 AL geboren te Haaren op dertien oktober negentienhonderd acht en dertig.
Als penningmeester: de heer A.J.F. Pistorius, wonende te Haaren, Reitselaan 29,
5076 CA geboren te Tilburg op twaalf maart negentienhonderd negen en dertig.-
Als lid, Mevrouw M.C. Schoenmakers - Habraken, wonende te Haaren, ----------
Lindelaan 16, 5076 CX geboren te Hilvarenbeek op vijftien augustus -------------
negentienhonderd drie en dertig. ----------------------------------------------------------
Als lid, Mevrouw M. Diepstraten - Meeuwissen, wonende te Haaren, -------------
Burgemeester Schijvensstraat 15, 5076 GE geboren te GinnekeniBavel op -------
zestien maart negentienhonderd negen en dertig. ---------------------------------------
Als lid, de heer L.M.. Verhoeven wonende te Haaren, Akkerstraat 8, 5076 HG --
geborente Vughtopvijf meinegentienhonderdnegenen dertig.--------------------
Als lid, Mevrouw J.I.e.M. van de Wiel- Swinkels wonende te Haaren, Engel -
Witloxstraat 2,5076 CT Haaren geboren te Oisterwijk op negentien november --
negentienhonderd vier en veertig. --------------------------------------------------------
Als lid, de heer H. Kaper wonende te Haaren Pastoor Jansenstraat 18, 5076 Tl --
Haaren geboren te Schagen op dertig augustus negentienhonderd een en dertig.--
Als geestelijk adviseur, Pastoor W. Muskens emeritus, wonende te Haaren, ------
Kerkstraat 25,5076 AS geboren te Oud-Heusden op negen augustus --------------
negentienhonderd drie en dertig. ----------------------------------------------------------

De comparanten zijn mij, notaris, bekend, terwijl voorts de identiteit van de -----------
comparanten door mij, notaris, is vastgesteld aan de hand van de daartoe bestemde --
documenten. ------------------------------------------------------------------------
DEZE AKTE is verleden te Helvoirt, gemeente Haaren, op de datum als in het begin
van deze akte vermeld. ---------------------------------------------------------------------------
Na een toelichting en zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de ------------
comparanten, verklaarden zij zich bewust te zijn van de inhoud en de strekking ------
daarvan, tijdig voor het ondertekenen van deze akte een ontwerp te hebben ------------
ontvangen, in te stemmen met de inhoud en derhalve op volledige voorlezing geen --
prijs meer te stellen. ------------------------------------------------------------------------------
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparanten en mij, -------
notaris, ondertekend. ----------------------------------------
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Volgen handtekeningen.
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