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STATUTEN

Heden, zeventien juli tweeduizend drie, verschenen voor mij, mr. Hubertus -
Johannes Maria GerardusBrants, notaris te Helmond:---------
1. de heer FRANCISCUSLOOSE,geboren te Terheijden op dertig september-

negentienhonderd vier en dertig, van Nederlandse nationaliteit, paspoort-
nummer N79193013, uitgegeven te Rotterdam op negentien april---
negentienhonderd negen en negentig, wonende te 5707 BXHelmond, Frans
Jozef van Thielpark 41, gehuwd;

2. de heer MARINUSLAMBERTUSFRANCISCUSMEIJERS,zonder beroep,--
geboren te Helmond op zes juni negentienhonderd vier en veertig,.van--
Nederlandse nationaliteit, identiteitskaart nummer T70921686, uitgegeven
te Helmond op achttien juli tweeduizend, wonende te 5706 CLHelmond, -
Barrierlaan 134, gehuwd.

Ten deze handelend als daartoe gemachtigd ter uitvoering van het besluit van
de Katholieke Bond van Ouderen afdeling Bernadette, gevestigd te Helmond, -
genomen op de Algemene Ledenvergadering gehouden te Helmond op---
zesentwintig maart tweeduizend drie.--------------
De comparanten verklaarden vooraf: --------------
dat sedert een september negentienhonderd negen en vijftig te Helmond--
bestaat de Katholieke Bond van Ouderen afdeling Bernadette; ------
dat op de Algemene Ledenvergadering gehouden te Helmond op zesentwintig
maart tweeduizend drie; ------------------
is besloten de statuten vast te stellen en vast te leggen in een notariële akte--
dat de comparanten voornoemd bij die vergadering werden gemachtigd voor
de notariële vastlegging van de statuten zorg te dragen.--------
De comparanten handelend als gemeld verklaarden de statuten vast te leggen
als volgt:------------------------
Naam, zetel, grondslag en duur ----------------
Artikel 1-----------------------
1. Devereniging is genaamd "Katholieke Bond van Ouderen Afdeling ---

Bernadette", hierna te noemen KBO-Afdelingen is gevestigd te Helmond.-
2. De katholiek christelijke levensbeginselen vormen de grondslag van de--

KBO-Afdeling.----------~--------
3. De KBO-Afdelingmaakt deel uit van de Katholieke Bond van Ouderen in-

Noord-Brabant, hierna te noemen de Bond.-----------
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4. DeKBO-Afdelingis opgericht eenseptembernegentienhonderd----

negenenvijftig.--------------------
5. DeKBO-Afdelingis opgerichtvoor onbepaaldetijd. --------
Doel-------------------------
Artikel 2 ----------------------
DeKBO-Adelingstelt zich ten doel: Het ontplooienvan activiteiten die de-
volwaardigeparticipatie van ouderenbevorderen.---------
Middelen-----------------------
Artikel 3 ----------------------
1. DeKBO-Afdelingtracht zijn doel te bereikendoor het: -------

a. dienstente verlenenen behartigenvan individuelebelangenvan de-
leden;-----------------------

b. collectievebelangenbehartigingvan ouderen;---------
c. vertegenwoordigenvan de belangenvan ouderenbij overhedenen--

andereinstanties;------------------
d. samenwerkenmet organisatiesen instellingen met eengelijk of---

aanverwantdoel; ------------------
e. organiserenvan sociaal-cultureleactiviteiten; ---------
f. aanwendenvan anderewettige middelen.----------

Lidmaatschap
Artikel 4 ----------------------
Het lidmaatschapvan de KBO-Afdelingis:------------
a. persoonlijken niet voor overdrachtof overgangvatbaar;------
b. onverbrekelijkverbondenmet het lidmaatschapvan de Bond.-----
Artikel 5 ----------------------
1. Lidvan de KBO-Afdelingkunnenzijn natuurlijke personenen wel: ---

a. zij die de leeftijd van vijftig jaar hebbenbereikt;
b. partnersvan ledenof overledenleden.-----------

2. De ledendienende grondslagvan deVerenigingen de Bondte respecteren.
Aanmeldinglidmaatschap
Artikel 6 ----------------------
1. Deaanmeldingtot lid vandeKBOdient te geschiedenbij het bestuurvan-

deAfdeling overeenkomstigartikel 2 van het reglementvan de Bond.--
2. Het bestuurbeslistover toelating als lid.
3. Bij weigeringtot toelating wordt dit door het bestuurschriftelijk, onder-

opgavevan redenen,aan betrokkenemedegedeeld,met inachtnemingvan-
artikel 7 van dezestatuten. ----------------
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Verplichtingen ----------------------
Artikel 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, alles zoals bedoeld in artikel 4 van het reglement van de Bond.--
Einde lidmaatschap
Artikel 8 ----------------------
1. Het lidmaatschap eindigt door:--------------,---

a. het overlijden van het lid;----------------
b. opzegging door het lid;----------------
c. opzegging door of namens de KBO-Afdeling;---------
d. ontzetting.---------------------

2. Het reglement van de Bond, waarin nadere voorschriften omtrent
beëindiging van het lidmaatschap zijn opgenomen, is van toepassing.--

Ledenvergaderingl---------------------

Artikel 9 ----------------------
1. De ledenvergadering is het hoogste besluitvormende orgaan van de KBO--

Afdeling.
2. De ledenvergadering wordt ten minste eenmaal per jaar voor het einde van

de maand april door het bestuur bijeengeroepen, door middel van een--
convocatie aan de leden. -----------------

3. Onverminderd het daaromtrent in de wet bepaalde is het bestuur verplicht
binnen vier weken een ledenvergadering bijeen te roepen, op verzoek van-
tenminste tien procent van de leden of minimaal dertig leden.

Taken en bevoegdheden------------------
Artikel 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 taken van de ledenvergadering behoren: -----------
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 de financiële middelen, waaronder-
met name het vaststellen van de contributie per lid;--------

c. de verkiezing van de bestuursleden, de voorzitter en de leden van de --
kascommissie; ---------------------

d. het behandelen van en het beslissen over voorstellen, ingediend door het-
bestuur; -----------------------
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e. het beslissen over zaken welke aan de ledenvergadering zijn opgedragen;-
f. het wijzigenvan de statuten en het huishoudelijk reglement.-----
Artikel 11---------------------
De bepalingen omtrent de ledenvergadering opgenomen in de "regleme"nten-
van de Bond zijn van toepassing.
Stemmingen
Artikel 12------------~--------------------------------
1. Over alle voorstellen wordt gestemd, tenzij geen der 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 zijn ingeleverd, ondertekend of op
andere wijze gemerkt zijn, dan wel meer ofwel andere namen van personen
bevatten dan gekozen kunnen worden. -----------------

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 Bond.-----------------------------------------

Bestuur--------,-------------------------------------'-------
Algemeen-----------------------------------------------
Artikel 13-------,-------------------------
1. Het bestuur bestaat uit: ----------------------------------

tenminste drie leden te kiezen door en uit de ledenvergadering, waarbij de
voorzitter in functie gekozen wordt. -------------------------

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

onbeperkt herkiesbaar.----------------------------------
4. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en penningmeester. De -

overige taken worden in onderling overleg verdeeld. ---------
Taken en bevoegdheden------------------------------
Artikel 14----------------'----------
1. Het bestuur is belast met de algemene leiding van de KBO-Afdeling, de-

uitvoering van de bepalingen in deze statuten en van de reglementen van -
de Bond en van de besluiten van de ledenvergadering. Het bestuur voert-
alle taken uit, voor zover deze niet bij of krachtens de wet en of deze --

$=';
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statuten aan andere organen zijn opgedragen.----------

2. Het bestuur is omtrent zijn handelen en optreden verantwoording ---
verschuldigd 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 enige 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 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.

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 van 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 uitvoering van de-
besluiten van het bestuur, alsmede met al datgene dat nadrukkelijk door -
het bestuur wordt opgedragen. ---------------

Geestelijk adviseur ---------------------
Artikel 15----------------------
Het bestuur wordt, indien mogelijk en wenselijk, terzijde gestaan door een-
geestelijk adviseur, te benoemen en te ontslaan door het bestuur. ----
Stemmingen ---'--------------------~---
Artikel 16---------------------
Aangaande de wijze van stemming in het bestuur is het bepaalde in artikel 12
van toepassing.
Geldmiddelen----------------------
Boe~aa~r--------------------------------
Artikel 17--------:-----------------
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. ------------
Inkomsten------------------------
Artikel 18---------------------
1. De geldmiddelen van de KBO-Afdeling bestaan uit: --------

a. de contributie van de leden;---------------
b. subsidies;--------------------~
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c. schenkingen,erfstellingenen legaten;'-----------
d. vergoedingenvoordiensten;---------------
e. overigebaten.--------------------

2. Erfstellingenkunnenslechtswordenaanvaardonderhetvoorrechtvan-
boedelbeschrijving.-------------------

3. Schenkingenen legatenkunnenslechtswordenaanvaardwanneerde--
lastendebatennietovertreffen.---------------

Kascommissie·----------------------
Artikel 19---------------------
Dekascommissiebestaatuit tenminstetweeleden,diegeendeelmogen--
uitmakenvanhetbestuur.------------------
Dejaarrekeningenverantwoordingvandepenningmeesterwordendoorde-
kascommissiegecontroleerddiedaarnavanhaarbevindingenaande
ledenvergaderingverslagdoet.----------------
Ontheffinguit eenfunctie------------------
Artikel20----------------------
Eenbestuurslidof eencommissielidkante allentijde doorhetorgaandat-
hem/haarheeftgekozenrespectievelijkbenoemd,wordenontslagenof--
geschorst.Debepalingenhieromtrentin het Bondsreglementzijnvan---
toepassing.-----------------------
Reglementen-----------------------
Artikel21----------------------
1. Vantoepassingzijndereglementenbedoeldin artikel25vandestatuten- --

vandeBond.---------------------
2. Hetbestuurkan,met instemmingvandeledenvergadering,een----

huishoudelijkreglementvaststellen.Dit huishoudelijkreglementmaggeen
bepalingenbevattenin strijdmetdezestatutenen/ofin strijdmetde--
reglementengenoemdin lid 1 vandit artikel.----------

Wijzigingstatuten---------------------
Artikel22----------------------
1. Wijzigingin dezestatutenkanslechtswordenaangebrachtmettwee/derde

vandeuitgebrachtestemmenin eenhiertoeuitdrukkelijk,onder----
mededelingvandevoorgesteldewijzigingen,opgeroepenledenvergadering.

2. Deconvocatievoordezevergaderingendevoorstellenmoetenminstens-
tweewekentevorenaande ledenwordentoegezonden.-------

3. Eenstatutenwijzigingtreedteerstin werkingnadatdaarvaneennotariële-
akteisverleden.--------------------

4. Deledenvanhetbestuurzijnverplichteenauthentiekafschriftvandeakte
vanstatutenwijzigingeneenvolledigedoorlopendetekstvandestatuten.':
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zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het--
handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken-
binnen wier gebied de vereniging is gevestigd.----------

5. Wijziging van de statuten behoeft de goedkeuring van het Algemeen--
Bestuur van de Bond. ------------------

Ontbinding van de KBO-Afdeling---------------
Artikel 23-----':'------------------
1. Tot ontbinding van de KBO-Afdeling kan slechts worden besloten door de-

ledenvergadering op dezelfde wijze als in artikel 22ten aanzien van--
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
mogelijk, 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 ---------------------
Artikel 24----------------------
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. ------------
Slot------------------------
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte
betrokken comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor--
gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. --------
Waarvan akte is verleden te Helmond op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld. ------------------------
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop-
aan de comparanten hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud kennis te
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hebbengenomen,daarmeein te stemmenenopvolledigevoorlezingdaarvan
geenprijste stellen.-------------------
Vervolgensisdezeaktenabeperktevoorlezingdoordecomparantenenmij,-
notaris,ondertekend.--------------,---------


