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Blad 1

Heden, acht meitweeduizend vijftien (08-05-2015), verschenen voor mij, mr. HILDEBRAND-
HUITSING, notaris te Middelstum

1. mevrouw Saakje ZWIERS, geboren te Ooststellingwerf op negentien apri

negentienhonderd zes en veertig (19-04-1946), wonende te (9753 AK) Haren,-
Walstroweg '19, houdster van een geldig rijbewijs met nummer 4171888506, afgegeven-
te Haren op dertig septembertweeduizend negen (30-09-2009), gehuwd met de hsg¡-
Gerrit Takens;

2. mevrouw Fernanda Henriëtte Johanna JANSEN, geboren te Haren op

november negentienhonderd acht en vijftig (02-11-1958), wonende te (9751 PE) Haren,-
Oosteruveg 1 13, houdster van een geldig paspoort met nummer NVHC4BP29,

afgegeven te Haren op vier en twintig augustus tweeduizend ell (24-08-2011), gehuwd;-
3. de heer Roelof VAN DAM, geboren te Haren op acht januari negentienhonderd acht en-

veertig (08-01-1948), wonende te (9728 HK) Groningen, Madame Curiestraat 9, houder-
van een geldig paspoort met nummer NWLP33791, afgegeven te Groningen op zestien-
februaritweeduizend vijftien (16-02-2015), ongehuwd en niet geregistreerd in de zin van
het geregistreerd partnerschap.

De comparanten in hun hoedanigheden van respectievelijk voorzitter, secretaris en-
penningmeester van nagemelde vereniging, te weten: Vriendenclub v.v. Gorecht,-
gevestigd te Haren, verklaarden het navolgen
De genoemde vereniging werd opgericht op achttien maart tweeduizend vijftien, r,ryslkg-
oprichting niet bij notariële akte geschiedde;

De algemene vergadering van leden van de vereniging Vereniging Vriendencluþ y.y.-
Gorecht heeft, met inachtneming van hetgeen daaromtrent in artikel243 B\N en de statuten-
is bepaald, op achttien maart tweeduizend vijftien besloten dat de vereniging volledige-
rechtspersoonlijkheid zou moeten verkrijgen en is besloten de statuten van de vereniging te-
doen opnemen in een notariële

De algemene vergadering heeft daarbij het bestuur van de vereniging alsmede elk van flg-
bestuursleden afzonderlijk gemachtigd dit besluit uit te voeren en deze notariële akte te-
ondertekenen;

Zij wensen hierbij over te gaan tot vastlegging van de statuten als volgt:

De vereniging heeft als naam: Vriendenclub v.v. Gorecht, verder te noemen Vriendenclub-
Artikel2

De Vriendenclub is gevestigd te Haren, de gemeente Haren (Groninge

Doel

De Vriendenclub stelt zich ten doel een fonds te vormen en te beheren, waaruit betalingen-
kunnen worden gedaan ten behoeve van de v.v. Gorecht, die het normale budget van deze-
vereniging te boven gaan en passen binnen de doelstelling van de v.v. Gorecht.

Artikel4
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a. Lid van de Vriendenclub zijn zij, die zich in hun betrokkenheid bij de v.v. Gorecht als-

zodanig hebben aangemeld en hebben verklaard in ieder jaar van h

lidmaatschap, maar tenminste gedurende een termijn van drie jaren, een bedrag-
van € 50,= of meer in het fonds te storten.
De leden worden tenminste één maal per jaar in vergadering bijeengeroepen.-
Het bestuur van de Vriendenclub beslist welke activiteiten ten aanzien van de leden-
worden ondernomen.

d. De leden hebben de plicht het toegezegde bedrag jaarlijks te voldoen

b.

c.

Artikel 5

a. Er zal tenminste één keer per jaar een Algemene Vergadering plaatsyi¡f,s¡.-
b. Het bestuur is gemachtigd een Algemene Vergadering bijeen te roepen.
c. ledere vijf leden gezamenlijk zijn tevens gemachtigd een Algemene Vergadering-

bijeen te roepen
d. De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen per elektronische post dan wel per-

post, zulks zal minstens twee weken tevoren gesch
Artikel6
H

a. Er is een bestuur, dat bestaat uit een voorzitter, een secretaris en
penningmeester

b. Bestuursleden kunnen geen bestuurslid van de v.v. Gorecht zijn
c. Bestuursleden worden op voordracht van het bestuur voor drie jaar benoemd door-

de Algemene Vergadering
d. Herbenoeming voor één periode is mogelij
e. De Algemene Vergadering kan met meerderheid van stemmen afwijken van deze-

voordracht door zelf een voordracht te doen
f. Nieuwe bestuursleden treden pas in functie nadat de Algemene Vergadering met-

minstens de helft van de stemmen plus één hun benoeming bekrachtigd heeft.-
g Het bestuur roept de leden voor een vergadering of andere activiteiten bijeen.-
h. Het bestuur is gemachtigd leden die niet aan hun verplichting voldoen te royeren.-

ArtikelT
De financiën

a. Voor het fonds wordt een rentedragende rekening bij een bank geopend.

b. Het beheer van de in het fonds gestorte gelden wordt uitgevoerd door d

penningmeester.

c. Betalingen uit het fonds worden niet gedaan dan op schriftelijke opdracht getekend-
door minimaal twee bestuursleden, niet zijnde een bestuurslid waaraan een betaling-
wordt voldaan.

d. Jaarlijks worden de financiën gecontroleerd door een kascommissie, bestaande uit-
twee leden met een maximum zittingsduur van twee jaar en bij toerbeurt aftredend,-
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daartoe aangewezen door de Algemene Vergadering.
e. De Algemene Vergadering beslist op voorstel van het bestuur voor welke doeleinden

de fondsgelden zullen worden besteed. Het bestuur pleegt daartoe overleg met het-
bestuur van de v.v. Gorecht. Onder dezelfde bepaling kan het bestuur
spoedeisende gevallen beslissen voor een bepaald doel gelden beschikbaar te-
stellen. Hiervan wordt mededeling gedaan aan de leden.

f. Het bestuur doet jaarlijks verslag omtrent de bestedingen van de fondsgelden en de-
stand van het

Artikel I

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging komt uitsluitend toe aan twee of-
meer bestuursleden gezamenlijk optredend.
Artikel 9

Bij ontbinding van de vereniging zalhet batig saldo van de vereniging conform het gestelde-
doel in Artikel 3 beschikbaar worden gesteld voor de v.v
Slot akte
WAARVAN AKTE is verleden te Middelstum op de datum in het hoofd van deze akte-
vermeld

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is ¿¿¡ þs¡-
opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de-
akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van-
de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen, die-
voor partijen uit de akte voortvloeien.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de-
comparanten en vervolgens door mij, notaris,
(Volgt ondertekening.)
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