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Heden, achttien
tweeduizend twaalf, verschenen voor m
mr. Haitze Arnoldus Kraayenhof, notaris in de gemeente Berkelland (standplaats: Borculo
L. de heer Jacobus Jozias Dooms, geboren te Vlissingen op eenentwintig mei negentienhonderd

zesenveertig, gehuwd, wonende te726I JX Ruurlo, Podzollaan 9, nummer paspoort NSKCJ41J4¡

2. de heer Cornelis Coenraad van Beinum, geboren te Hardenberg op acht november
negentienhonderd vierenveertig, gehuwd, wonende te 715L GK Eibergen, Leliestraat 50,

nummer paspoort NUD6F7DL2

De verschenen personen verklaarden bij deze akte een vereniging op te richten en daarvoor vast te
stellen de navolgende
STATUTEN
Naam en zetel -

De vereniging draagt de naam: rkoru¡ør¡ Rarkol

Deverenigingisgevestigdinde8emeenteBerke||and.
De vereniging komt voort uit de Vogelwerkgroepen te Neede, Eibergen en Borculo-fturJ¡le.-

1-. De vereniging stelt zich ten doel'
- het verzamelen en vastleggen van gegevens betreffende de in het wild levende vogels in

de gemeente Berkelland
- het bestuderen van voge
- het beschermen van vogel
- het inventariseren van voge
- het leveren van een bijdrage aan milieubeschermi
en voorts al datgene wat daarmee in de ruimste zin in verband staat of daartoe bevorderlijk kan

zun

2. De vereniging tracht haar doel met alle wettige middelen te bereiken, in het bijzonds¡ dee¡;-
- het bevorderen van de vogelstudie bij haar
- het verzamelen en uitwisselen van waarnemingsgegevens, ook inzake regionale en

landelijke prsjsçtgn'
- het houden van excursies, binnen en buiten het werkgebied
- het organiseren van ledenavond
- het uitgeven van een verenigingsorgaa
- het publiceren van studieresultaten en ervar¡nge
- het bevorderen dat van overheidswege en door particuliere organisaties de noodzakelijke

maatregelen worden getroffen tot behoud van als waardevol te kenmerken vogelgebieden
en bedreigde vogelsoorten, alsmede de handhaving en verbetering van in vogelkundig
opzicht gewenst milieuconditi

- er op toe te zien, dat in het kader van de ruimtelijke plannen of maatregelen het belang
van het behoud en de ontwikkeling van de vogelstand voldoende worden onderkend en op
evenwichtige wijze worden gehonoree

- het streven naar zo doelmatig mogelijke samenwerking met verwante organisaties; in het
bijzondere andere in de gemeente Berkelland werkzame vogelwerkgroepen

- de natuurbeschermingsgedachte en in het bijzonder de vogelbescherminggedachte en de

vogelstudie te propageren en te 5fi¡¡uls¡s¡.
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3. De vereniging is niet gebonden aan enige partij op groepering op economisch, politiek of
levensbeschouwelijk gebied.

Leden, ereleden en donateur

L'Deverenigingkentleden,ereledenendonateurs.
2. Lid van de vereniging zijn personen die de leeftijd van twaalf jaar hebben bereikt en als zodanig

overeenkomstighetbepaaldeínartikel4zijntoegel¿|g¡.
3. Ereleden van de vereniging zijn personen, die zich voor de vereniging bíjzonder verdienstelijk

hebben gemaakt en op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering met volstrekte
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen als zodanig zijn benoemd en deze benoeming
hebben ¿¿¡v¿¿¡f,.

4. Donateurs van de verenigíng zijn personen, die zich jegens de vereniging verbinden tot het
storten van een jaarlijkse bijdrage, waarvan het minimum bedrag in het huishoudelijk
reglement is vastgelegd

5. De leden zijn verplicht zich te onderwerpen aan deze statuten alsmede aan de reglementen van
de verenigin

Artikel
L. Als lid kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk een verzoek dienaangaande bij het

bestuur heeft ingediend. Minderjarige leden behoeven de schriftelijke toestemming van hun
wette I ijke vertegenwoerd igs¡.

2. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene
vergaderingalsnogtottoelatingþg5|uitg¡.

Einde lidmaatscha

1. Het lidmaatschap van de leden eindigt doo
a. overli
b. opzegging door het lid'
c. opzegging namens de verenig
d. entzsttíng.

2. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden door een schriftelijke kennísgeving,
welke tegen het einde van een verenigingsjaar in het bezit van de secretaris moet zijn. lndien
een opzegging niet tijdig heeft plaats gevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van

het eerstvolgende verenigingjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van een lid redelijkerwijs
níetgevergdkanwordenhetlidmaatschaptelatenvoortduren.

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan door het bestuur met inachtneming
van een opzeggingstermijn van vier weken geschieden wanneer het lid heeft opgehouden aan

de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld te voldoen, alsook wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van reden(en

4. Ontzetting uit het lidmaatschap 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 benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste
van het besluit - met opgave van reden(en) - in kennis stelt. De betrokkene ís bevoegd binnen
één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de
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algemene vergader¡ng tot ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste twee/derde
meerderheid van het aantalgeldig uitgebrachte stemmen.

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt - ongeacht de reden of de

oorzaak - blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij het
bestuur anders beslu¡t.

Geldmiddelen

1'Degeldmiddelenvandeverenigingbestaanu¡t.
a. de contributies van 6ls lgjg¡;
b. bijdragen van de donateu
c. subsidies, verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat en/of schenki
d. eventuele andere þ¿ts¡.

2. leder lid betaalt een contributie, waarvan de hoogte in de jaarvergadering door de algemene
vergadering wordt vastgesteld, één en ander nader te regelen bij afzonderlijk reglement.
Ereleden - voorzover niet tevens lid zijnde - betalen geen contributie, maar hebben overigens
dezelfde rechten als de leden

Bestuu l-

7. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven personen. Het aantal bestuurders
wordt door de algemene vergadering vastgesteld

2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging gekozen.

Het bestuur doet aan de algemene vergadering een voorstel tot vervulling van een vacature.
Een groep van tenminste vijf leden is eveneens bevoegd een voorstel in te dienen bij de

secretaris voor de aanvang van de algemene vergaderi
3. De voorzitter wordt in functie gekozen. De overige functies worden door het bestuur in

onderling overleg verdeeld. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het
¡{¡caliilzc hacf r rr r¿

4. Het bestuur värgadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht. Op verzoek van tenminste
twee bestuurders is de voorzitter verplicht een bestuursvergadering bijeen te roepen.-

5. Voor het nemen van een besluít is de aanwezigheid van tenminste de helft van de bestuurders
vereist. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Staken de

stemmendanheeftdevoorzittereenbeslissg¡c|g5tgrn.
6. De leden van het bestuur genieten voor hun werkzaamheden geen beloning. Zij hebben wel

recht op vergoeding van de door hen in de uitoefen¡ng van hun functie gemaakte kosten.-
Defungeren þs5tr¡r¡¡ds ¡

L. De bestuurders hebben zitting voor een periode van twee jaren en treden af volgens een door
het bestuur opgesteld rooster van aftreden. Volgens rooster aftredende bestuurders zijn

terstond herbenoemþ¿¿¡.
2. Behalve door aftreden volgens rooster, defungeert een bestuurder d

a. schriftelijke opzegging door de bestuurder, met inachtneming van een opzeggingstermijn
van drie maanden, welke termijn door het bestuur kan worden

h nr¡arlii¡.1ôh.

c.verliesvanhetlidmaatschapvandevgrg¡iging.
d. ontslag krachtens een besluit van de algemene vergadering, genomen met een
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3. ln tussentijdse vacatures benoemde bestuurders nemen op het rooster van aftreden de plaats
invandíepersooninwiensVacaturezijzijnþg¡9g¡d.

4. De algemene vergadering kan een bestuurder eveneens schorsen voor de tijd van ten hoogste
drie maanden. Een dergelijk besluit vereist eenzelfde meerderheid als voor ontslag is vereist.
Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt
door het verloop van die termijn.

Bestu u rsta ken, vertegenwoord
Artikel 9
L. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bepaalt het algemeen beleid.-
2. Het bestuur is - met de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering - bevoegd te

besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van
registergoederen.

3. Het bestuur is - met de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergaderíng - bevoegd te
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor
de schuld van een ander ys¡þi¡clt.

4. Het bestuur vertegenwoordigt de verenigin
5. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende

bestuurders
6. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders alsook aan anderen, om de

verenigingbinnendegrenzenvandievolmachtteVertegenwoordigen.-
De algemene vergaderin
Artikel L

L. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering gehouden, de
jaarvergadering. Het bestuur is verplicht in deze vergadering zijn jaarverslag uit te brengen en -
onder overlegging van de nodige bescheiden - rekeníng en verantwoording af te leggen over
zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur, terwijl het bestuur tevens de begroting en de
plannen voor het lopende en het komende boekjaar aan de algemene vergadering voorlegt.-

2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen vóór de jaarvergadering,
een commissíe van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot
onderzoek van de rekening en verantwoording over het laatst verstreken boekjaar. De

commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen
3. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en

verantwoording strekt het bestuur en in het bijzonder de penningmeester tot décharge.-
II

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van
een termijn van veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden en
ereleden te zenden schriftelijke convocatie, met opgave van de te behandelen punten.-

2. Behalve de in artikel 10 genoemde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen gehouden
worden zo dikwijls twee leden van het bestuur dit wenselijk achten, alsmede zo dikwijls zulks
schriftelijk met opgave van de te behandelen punten wordt verzocht door tenminste
één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden.

3. Na ontvangst van een verzoek als bedoeld in lid 2 is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van
een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. lndien aan het
verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen,
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geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op
de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept.-

4. Besluiten kunnen ook buiten de algemene vergadering geldig worden genomen, mits alle leden
zich schriftelijk, al dan niet per enig communicatiemiddel, omtrent het voorstel hebben geuit en

het besluit met algemene stemmen wordt geno

5. lndien de in de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van
vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen toch geldige besluiten worden genomen, mits
indevergaderingalleledenaanwezigdanwelvertegenwoordigdzijn.-

Besluitvorming, stemrecht

L. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering, voor zover zij niet zijn geschorst.

Tevens hebben ereleden toegang tot de algemene vergadering. Ter vergadering heeft ieder lid
en erelid {{¡ 51srn.

2'Stemmenoverzakengeschiedtmondeling,oVerpersonenwordtschriftelijkgestemd.-
3. Over alle voorstellen wordt beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij de statuten

een andere meerderheid voorschrijven.
4. Bij staking van stemmen over voorstellen betreffende zaken, wordt het voorstel geacht te z'rjn

t- -' "
5. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid van de geldig

uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. lndien niemand die meerderheid heeft
verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal
van de geldig uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede
stemming het meeste aantal stemmen op zich heeft verenigd. lndien bij die tweede stemming
de stemmen staken beslist het lot.

6.BijreglementkunnennadereregelsomtrentdestemprocedureopgenomenWg¡dg¡'-
7. Een lid kan zich tervergadering door een gevolmachtigd ander lid laten vertegenwoordigen op

overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering
voldoende, volmacht. Een lid kan daarbij slechts voor één ander lid als gevolmachtigde
ept¡sclg¡.

Boe

Hetboekjaarvandeverenigingisgelijkaanhetkalenderjaar.

Artikel 1

L. Wijziging van de statuten kan slechts plaats vinden na een besluit van de algemene vergadering,
waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden
voorgesteld. De termijn van oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien
dagen þsdr¿gsn.

2. Zij die de oproeping tot een algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
wijziging van de statuten hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de dag van de

vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk
is/zijn opgenomen, op een daartoe geschikte plaats ter inzage leggen tot na afloop van de dag

waarop de algemene vergadering wordt geho

3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een besluit van de algemene
vergadering genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig
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4. Artikel 11 lid 4 en 5 zijn op een besluit tot statutenwijziging niet van toepassing.-

De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. De

bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te
leggen ten kantore van een openbaar register, gehouden door de Kamer van Koophandel en
Fabríeken,binnenwelkergebieddevereniginghaarwoonplaatsheeft.-
Ontbinding en vereffen

L. Het bepaalde in artikel 14 is van overeenkomstige toepassing op de oproeping en het besluit
van de algemene vergadering tot ontbinding van de verenigin

2. lndien bij een besluit tot ontbind¡ng te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen
geschiedt de vereffening door het bestuur

3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor zodanige doeleinden - te bepalen door
de algemene vergadering - als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.-

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en
reglementen voor zover mogelijk en nodig van k

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de

ontbonden vereniging gedurende de wettelijke termijn berusten onder de door de vereffenaars
aan te wijzen persoon.

Reglementen

1-. De algemene vergadering kan bij afzonderlijke reglementen nadere regels geven omtrent de in
de statuten opgenomen bepalin

2. Wijziging van een reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering met
volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

3. Een reglement zal geen bepalingen mogen bevatten, die afwijken van of die in strijd zijn met de

bepalingen van de wet en/of deze statuten.
Onvoorzie

ln alle gevallen waarin deze statuten en/of het reglement niet voorzien beslist het bestuur, onder
gehoudenheid de beslissing in de eerstvolgende ledenvergadering mee te de

Waar in deze akte wordt gesproken over "schriftelijk" of waar in deze akte de eis van schriftelijkheid
wordt gesteld, wordt daaronder tevens verstaan: e-mail of ieder ander -ter beoordeling van het
bestuur - geschikt communicatiemiddel, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel blijkt.-
Slot
Waar in deze akte is vermeld ongehuwd is daaronder tevens begrepen niet geregistreerd als
pa rtner
Deverschenenpersonenzijnmij,notaris,bekend.
Voor het verlijden van deze akte is door mij, notaris aan de verschenen personen mededeling gedaan

van de zakelijke inhoud van deze akte en heb ik daarop een toelichting gegeven

De verschenen personen verklaarden van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en
daarmee in te stemmen.
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Deze akte is verleden te Borculo op de dag die in het hoofd van de akte is vermeld. Onmiddellijk na

beperkte voorlezing, met welke beperkte voorlezing de verschenen personen verklaarden in te
stemmen, is deze akte ondertekend door de verschenen personen en mij,

Volgt ondertekening.
Uitgegeven voor afschrift op 1 juni 2OL7
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