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ïledea, d.e zeatle
uegentienhoad,ernö negen en zeventig, verschonen voor niJr Johan-
nes Iïikolaus §Iuypers, notaría ter stand.plaate Beek (tinUurgll
1. d.e heer Joseph Gerar{us lÉven, eleotrotechnicus, wonends te
Uleetratea, Kenaedyetraat 29, volgeao ziJn verlilarlng geborea-
te Iaaetriaht op vier en trinttg Junl negeatienhonderd èrie en
Oe f.t lg ; 

---mreffi----------E---ffi8
2. d,e heer rlozof Hubert Isltaro, zonder beroep, woneude tE*-
Ulertratenr.. Xtr,einbcrgbeUcrtslf S 5 r., vol€sne' si Jn vcrkl*riDgm-r-
geborea te §ulpea op vier Jenuarl negenttenhonèerd seventieo;--.
ter öeze volgena hun verklariag ha^ad,elende ia hun hoedanigheld
vEn respeotievellJk voorzitter eu perytingneeater vau {s t3---
U1eEtratËn geveotigile vereniging: Yereniging voor Eerste lÍulp--
Blj OngelUkkeU U}eet1aten,-.H---€----Ëk
De conperanten verklaerd,en ilat la d,e op veertiea juni aegentÍen
honderd negen en zeventLg gahouden Algenene Iredenversaöeriag-
der vereni.ging ie besloten ëe statutea der verenigiag algebeel
te Wl JZiggA; ffi-*---*€--*--ffi*-_---.

dat ziJr coopannnten, in hrrn hoedanigheden, in ilie vergedering
teveue werden genachtigil de gewijzÍgde etatuten blj 16ts1i§I.e-
alrte te d.oen naatleggea eD te bekrachtigen, *--*r
va^a welk een en ander bltrkt uit cle aa,n rleze alrte rrast te hech-
ten twee uittrekselg uit èa notuLen öier vergaderiag.-@.
Àlsnu,verklaardsn d.a couparanten, handelanö aIs gsneld, de sta-
tutea dier vereaiging blJ deze te wÍJzigen en opaleur vaet te--
stgllgn alS VOIgf, 3------rÉffi-*----ffi--H
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ZiJ heeft haar zetel- te Ulestraten,-.----É--_-----.----*--

De vereniging oorspronk€I1Jk opgerlcht op zeven december negeD-
tierhonöerd twee en zestlg, wordt bij deze wederom aangegaarl
VOO3 Onbepaalde tiJil.ffi-_-----É-É-- -E--ffi3

Àrtikef. 3.
Het doel va,n de verenigtns isrgehoorzaread aan het Ohröetelijk
geboö van naastenLieföerte bËvorderen al datgene, wat ka^rr lei-
d.ea töt het voorkonen rran oagevallen en het verleaen vall ver-

"-.. "ï. ., .- .-,, ,,..a,4tu.onrele-,.geea!e-Li"Jlp, ea..ri chao6l-i.Jka""eereta* hul+ bÍ&" ongevral-
] g1t . 

--*---Eq--HffiË.-€F---€r--ffi 

4-c-ffi-

De veretrig'ing traeht haar doel te berriken doorle*rffiG
ít. het organi.seren van cursuaËon i4 Eerste HuIp BiJ OrgElukken
(E.H.B. O. ) Bn ongcvalapreveatte ;-*.-*---.*re-.-.-
b. het organiseren van de voorbgezette opLeÍding van gedlplo-
me€Ide helpere En hèlpsters t----*--------*-*--..-.----=
§r een doeLgerlchta prgpqaJrda; -----{r,-r----E---ffir-re
d, het saneawerken met anöBr€ verenigingen en inatelliagen, die
usrlssan zip op het gebieil yan eerste hulp en/of het voorkoÉ-.
vE^D ongevalLen en voonts door aI die wettige niddelear wel.ke--
tot het geetelde doel dienstig lnrnnen ziJn,
Aftikel 4.---E------*- .*-r--

-

De vereniging is aangesloten biJ öe Katholieke llationale Bonö--
voor Eerste Hulp Bij Orgslukken, gevestlgd, te Utrecht.---*
---.-€ -----ffiLIDilÀÀT§CHAP-- ---.--€
Artikel 5.---------:-r- --_-
Ilg Vefenigiag begtaat uit l----6---tu---------------._É-
l, goiïOne leden; -a-r- --Ée---Ë-
2, ondersteunentle leden;
3. Led.en van verrlienste;
4'. g fe 1g d,gn . ---É-ffi-€--+--------E----r---ts-----É-
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stsugerechtigde Ied.en, door cle algereae vergad.ering met tree/--
clertle van d.e geld.:.g uitgebmchte steilnen als zodanig ziJn booed
Ereleden zijn zLjt diE vanrete hwr bijzond,ere veröiensten Je-
gens de vereniglng, op voordraeht vau het beEtuur of tenuiaste
tien stemger€chtigde leden, door cle algen€ne verg€Lrlering p6t--
tweer/derde van ile geLlig ultgebrachte steruen els zoda,nig zi jn be-
n6efd.--Eftr--*-.-----€-------- --.*
&fllEgl f .-*---ryffi#-----€--É-ds-e-

Uitsluitend aan geurone leden komt het resht toe te Etemen oyer
EBtsgD e1l pef30D€tr,.-ffi-ffi

A+tfEgf 4.q;rr#q=affi*ffiffiffiffi-ry---e@
Gewoon liil kan nen worrdsn aloor aa^nneld.lag biJ het beetuur, dat
over de toelating beSligt.-Esru------ *--Ë--
BiJ nlet-toelating a1e lial'kan de algemene vergaclering alaaàg-
tot toelating beeLuite!!.r---ffi 

-reffAIle leclen ziJn verplÍcht adresveranderingen, ook tiJdeliJker-*
onnidclelliJk, hetzij nondeling dan rel schriftelijk a,aa de B€-
cnetafiA dOor te geVen.€r---ffiÉ-É-*,
De leden ziJn in het algeneen verplicht zoveel a1E Ín hun ver-
Eogen ligt biJ te clragen tot het berotken van de cloelsteLlingen
van cle vgrgniglnso-- ffidffi 

--€ffi-

19,
De lnkongten der verenigiag bestaan uit contributieg der leöen,
entreegelclen, legatea, sebenklngen, erfstellingen 6n toe val.ld.ge
batea.

1. Het lidnaatechap einöigtl
Be door d,e d.ood vaa het f.id;
b. iloor opzegging door het lid;
cr d,oor opzegging aansna de vereniging. Deze kan ge d61-
wanneer een lld. heeft opgehouilen aan de vereieten noor bet lid.-
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ten der vsrsnr-grng nano.eIt, of de venealgrng op onr€delijke---
wi jze beaad,eelt t---Éry--ffiÉ----
2. Op-zegging namens de vereniging geschiedt door het bestuuxo
3. 0pzeggi.ng van het lidrrqatgchap door het IÍd of door {g------
veren$,ging kan slechts gesohieden tegen het eind,e vèn eEÍr-E-
vereaigingsJaar' en rnet inachtnEntÍrg van een opzegglngstermlJn--
van vier weken. §chter bn het lidnaatachap onniddelliJk wordan
beËÍnÖ1gd indlen van de vereniging of van het lid redellJker-
wiJs nlet gevergd. kan worden het lidmaatsohap te laten voorb-
durgn. É---*re--ffi----

4. Een opzegging in strljd net het bepaalde in het vorlge lid.,
_ _.--+Q9!."ttn.! _rif,ym!E"c^.lg"E".e*nfl-1m,n .oB.hs.t. .\Í-Iesffst toeqa!.q.ten ti jd-

etip volgende op d.e datum waartegen ,aË" opgezegd.Effi
5. Een rld ls niet bevoegd d.oor opzegging van zijn ridmeat-
schap een besluit waarbiJ de verpltehtingen van de leden yan--.
geldeliJke eard ziJn verzwaard, te ziJnen opzJ.chte uit te slui-
f,g11.-*- ----------É----- ---rrre--
6. &tzettlng uÍt het l-i,fun+atachap gesehiedt door het beetuuFr
7. Van een besluit tot opzeggirrg van het lidnaatEchap door de
vereniging op grond, dat raderijkerwiJs v&n d,e voreniging nÍet
gevergd kan worden het llilnaatechap te laten voortduren en v\.. .

een besluit tot ontzettlng uit het lidnaatschap staat ds betrok
kene bln[en een naand ne ontrrangst van de kennisgeving naa het
besluit beroep open btJ öe aLgenene vergad,ering. HiJ rys1df,---
d.aartoe ten spoeÖigete sohrlfteliJk van het begl-ult net opgave
van redenen in kennie geate).ö. Oedurende d,e beroepstermijn en

8. Wanneer het liclnaatschap In de loop van een vereniglngaJaar
eiadigt, bliJft desnLettemin d.e jaarlíjkse bijdrage voor het---
gehee). verechuldigd.ffi--ffi 
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Artikel 1 1.
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--<----c-------BE§ItIIrR -E---Artikel lz.--- 
--:Eb-----G----:-1. Het bestuur bestaat utt ter:ninste drie personenrdÍe door de-

algenene vergadering worden benoend. De benoentng gegchiealt----
Ult de gl;O1a l6flg11.re---q-- ---_--€----
2, I)e ueaoening van beEtrrurs-Ieden geechiedt uit een sf assi-
blndende voortrachten, behoudens het bepaalde in lid J. [ot---
het opraken rran zulk een voordracbt zLjn bevoegd zowel het be-
stuur a1e tlcu ggr6ng l6ögttJ- --€-@Ib voord,raoht nan het bestuur wordt blJ de oproeping voor do---
vargeöering neegOdeeld. Ben voordrecbt door tÍ,ea of oaer 8!ro-
uar 16dtËÉ'uöét' vddF,'de' egËVèËg vèu dö v§igèdérptag aehiÈtftalLfk-;:
btt het beatuur rorlileU lageöiend.affiÉ-
J. Aan elke voordracht Xaa Let blndend kErakter wor.den ontno-
men iloor een met tenminete tweerlderde rran ee uitgebrachte etam-
e€n genomen besluit van öe algemenÉ verga,dering, genoeon ia-
cu vrrgedrrlag rarrla trnrtaett tnr,/drrilr rrea dr grroa. Lrèca
vortlgraroorClgi l!. ,-, . - -- 

u. ..-- 
- - - - .

4. Ie geen voordracht opgenaalrt, of beslutt tle algemene verga-
clerlng overeenkonatig het voorgaande lld de opgenaakte voor-
drechten het blndend karekter te ontnensn, d.an is de algemene
verga.dering vrij in d.e kaus.------ -----EÉ-
5. Iadien er meer d.an édn bindende voor{rraeht 1g, geschiedt de
benoerÍ.rfg uit dte voordraohten. í---------------r----É
*E IIIIIE B ES TIUIIRS ITT DUAA ISCHAP-PtsB I oDrEtr IIDUAÀ [S CHÀ]-SCH On g ilÍC--
Art 113.
1. ELk bestuurelid., ook wu.rureer hi j voor een bepaalde tijd ig--
benoemd, kan te allen ttJde door de algenene vergadering woröen
ontslagen of geschoret, Een Eahoreing die niet blrrnen fl1is---
maanden gevolgd, wor.rlt door een bealuit tot ontsleg, elnillgt--
door het verlOOp rran öie tetmiJn.--5-€--É-E--€--E
2. EIk bestuur-slid, treedt uÍterli.jk drle Jaar na ziJn benoe-
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beoff==3reËt doaetaG==P eiailaS3 F=+rtg §-:re--_-ff
e. door hct alndlgen Yan trat lldreatachBD Ya^u da vsreEtgilgi-
b. öOOf b6den!gn.------
-Q*---4ESttru8§TEÍC[IE§-.BE§f,rrrTyOR4ffi .v4{ --
AJ::[l kg I 1,1 I -É--<-É------------E---€--ÉÉÉ-
.'l, Hst begtuur wljst ult'zlJn nidcten €en voorzitter, €8ll Éecr€-
tErio en serr penning4esster aatl. Het kan voor elk hunngr" uit-*
ziJn nldden eeg rrarrarrypr aanwlJaef,[1-ry-.----<--! '-
Een beetuurslid ken nCdr tlan ddn frrnctie bekleden.---É--ÉË
2, BegtuufeVefgaderifgen yinden plaatai=--------m--
&o op verlangen van het rlagelf Jks bestuur;
b. op verzoek van minetene twee beetuurel.gdsn.-c--É----
ËestuuiÉuéi'iruiten worden öiioËiöa' nóï ;èri- gBnöae re e res 3hg ifl--
rren gtemen. BIJ steking van steuoren becliet de voorzltter!-€-
J. Van het wrbeuÀcldr f! alke nergadering worrlen door de 80-
cretarls notulen g€ua^ektr dle iloor dE voorzltter en de eeoro-
tarie worden va,atgtEtelö en oadertekend. In afwÍJking van het-
geen öe ryet dienaangaanös bepealt, le het oordeel van d,e voot-
zitter ontrent cle totstandkonlng en de lnhoud varl e€n besluit
nigt beeliggeafl . 

-re------#-e--E--4. BÍJ hulshoudellJk regleoant lnrnnen Dadere rsgglen aangaa#
de vergaderlngen van ea öe besluitvoroÍng öoor O"t O":ï-::::

ïjï::::-r-,.,*ffi ; **-r**rr r* -:----
4r.tikeL l 5. --- -€--€-E-
I. Behouclena de beperkingen volgsns öe otatuten ls het bestuur
belast net het bestunen van de verenlgirsr--------
2, Iadien het aantal beetuuraleden baneden drie ls ged,aaldr-
bliJft het bestuur bevo€d. Het'ls echter nerpJ.icht zo Bpoedlg
nogelljk ean algemsns vergaderirrg te beleggen waarin de voor-
ziening in d.e open plaats of de open praatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd. onder z.r.jn verantwoortelljkheid be-
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=ies d,ie door hc== besiuur :-::::=rdsË= 
=enoe6fl.-*4. Hea be====ur ==, mÍÈe mc= goG=È=eurÍ=5- van.Je algemeae ve-ga-

€eritgr bevoegè È+t i=et eI=Èten ==:=*D, ov€ree-icotrs==n, ë=i heë i<o-

-=€nr ï'ervreende== +f '=azwEF== r/are -slotergoeder=4, het e1e==en
=r3rl G?€ree*koms==a *earbíf 

=a vc--uiging cich aËa bor-g of ===of-
ileliJk nedeechuldenasr verblndt, zich voor een tlerde sf,sy[----
naakt of zich tot zekerhaidgtelling voor een schuLd rran eeÍt---
dEfde Vefbind,t. -ffi=re--re-ffi-
Op het ontbreken \ruur d.eze goedkeuring kan öoor en tegen derden
befOep WOfdgn g€da&t1r-re------@--€-
5, Het begtuur behoeft eveuesns goedkeuring rran de algenelte-re
vergaderlng VOOr beeluiten tot !re-are----
f . onverolnöard. het bepaald.e ondsr If het aangaan va.n rechts-
handelingett en het verrtohten naa lnvesteriagerr eea bedrag of
waard.e van zeyea duizsnd gu1deA ("f. 7,0OO1-)---re----
tg bovgn gaendeiry.r-ffi-_-#--_--
If, a. het hunen, verhuren en op andere rtJze in gebmik of-_
genot verkriJgan en g€ven rÍan onroerend€ gooderon;--É-ffi
b. het a&n6aan van pr"*enkoueten, waarblj aan d.e vereniglng_-
een banl(kred,iet wOrtt verLeenöi ffiffi--.-Ë---re
c. het ter leen verotnekksn van gelilen, aLgmede het ter leen--
opnemqn van geld.en, waaronder niet is begrepen het sebruikma-
keu van een aan de vsreniging verleend bankkrediet;--
d. het aangaan van dadl.ngen;--<-q-E--#-
€r het optneden in rechte, rcaronder begrepen het voeren van-E
arbltrale proceduros, dooh met uitzonderlng van het rulmen tan--.
conaervatoi.re maatregelen en van het nenëtr van dle rechtsnaat-
regelen, die geen uitstel lrrmen llJilen;r-----
f. het elulten en wljzigen van arbeldeovereenkonst€n.----r-*-
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden
ggen befOep wOfden gedaan.----ryÉ---€-ffi-É-------
6. @veminderd het in {'e laatste volzin van lid 4 bepaald.e--
wor{,t de verenigÍng in en bulten rechtevertegeruyoordigd fles3---
de VOOrlittef en SeC3etaflg tegAUenr-E-----É--E-
B. Ilet dagËl,lJke beetuur beetaat uit öe voorzltter, secretarls
en perufingneesterr---@- G-------G-ts
Het dageLijlrs bestuur behartlgt die zaksn, die geen ultsfs!*

FaaL€= on€==de3+gl va= =iJsc taek te d=== ui==5ere.= -

L

L

Íj



y ?E=3F'E il
g==egen, ai==eds €É==_= weLke het op=+{rugera E==i j6t, llei deel=::__
zijr= beEE:====-g me4+ +p de =:==stvol5_;:===€ë bee_È===ygve====dering--*-

.A-ARVERS
===:==È+ 

EIS '.==Ë1:=:==

ë::= 
:: 

i=== 1 
=. 

E 
=

ï ' Het verenigingsja"ar vangt aan op een Januari van elk Jaar---
en eindigt op eèn en dertig decenber daarrra!§----
2. Het beetuur Ls verpllcht van ile vermogenstoestand y611 ds---
vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te erI-
len tiJde haar rechten en verplichti.rrgen lornnen worden gekeud.
J. Het bestuur brengt op een argemene vergadering binnen zeË---
naanden na afloop van het vereaigingsjaar, behoudens verrengiFg
rran deze terntjn door de algenene vergadering, zlJn Jaarver-'-
slag ult en doet, onder overregglrig van een baraDs en een staat
van baten en laaten, nekeuing en verantwoorrling over zLJa 1n---
het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur,-e-------ffiÉ
l{a- verloop. van de tglpl jn kan. leder lid deze.,. relrenittg.. en ver-
antwoortllng ln rechte van het bestuur vor..leren.Er--..*-...-
4' Ile algenene vurgaderlag benoalt JaarltJks u1t do gerolra l.6flprr*
een couolssie van tenninate twee peraoÍron, die gean deel noEon
UÍtUaken rran het begtUUr.-E-----E-
De soqnissie ond,erzoekt de rekening etr verantwoording van het
beatuur en brengt aan d,e algemene vergadering versrag van haar
be viad lngen uit . -c-E--.----------.H-----.-5--@-{5. vereist het onderzoek van de rekening en verantroorrilin6----
bijzondere boekhoudkrrnttlge kennis, dan kan de comiseie v€rn---
onderzoek zich door een deskund,ige doen bijstaan. Het lssiuur-
ls verpri,cht aan de comrsele aLre door haar gewenete tnrtch-
tingen te verschaffen, haar deagewenst de kaa sn de wanrden te
vertonen en inzaga van dE boeken on beschelalen der vereniging--
te gsvenr *----ft---_-rr------ar--É-re-----É-

6, Ile lagt van de commieeLe kan te alren tiJöe door de algenene
vergad,erl,ng worden herroepen, doch sreohtg door de benoening--
vaÍl €en ande re gomEisei§ I re<;-----------€-d-re-
7. Het bestuur Ís verplicht de beschetden bedoerd in de leden--

:_ïj' -::: ::::::ï_it:ffi"il;;;;;ffi__:::::_:
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!. Aan de algernenc -1'erÍfaderi*g è==;nen ln de v===nigà=-; a}le be-
-r"-oe8dhede4, toe - €È= nlet doa= =E=: ;ëët of de sÉiè=ute== ==a het be-

=ëuur zi J= -F€edraggnr ---e--G:-:---§----
== JaarlÈ;==, uiteriiJk zeo me==-====-o na afloe§ -v:àn 

=== vereni-

=àage 
Jaar,'++cdt c =:r alge Beae =--= 

==-=+€ ring =de ;=arve -=-=:3e ring-
gehouden.

fn de Jaarvergadering komen onder meer aan de orrleiE------É€
àr het jaarverelag en de rekeni&g en verentwoording bedoeld in
artikel 16 net het verslag van de aldaar bedoelde corunissièi---
b. Öe benoenirrg van de ln artikel 15 genoend.e eommissie voor---
het vOlgende venenigingejaart ----EÉ-------
c. v0orziening in evontuele nacatureaf r-- ---re-
d, voorstellen van het beetuur of de ledea, aangekondigd biJ--
d,e oprOeping voor d,e vergadering; -Ë------É----§----§-
J. Andere algemene vergaderilngen norden gehouden zo dikwiJls--
het bastuur dit wensel,ijk oordeelt.--:--------ryÉ-
4. llöonlàs iE het bestuur op schrifteliJk verzoek rran tenmlnste
een zodanlg aantal leden ale bevoegd ie tot het uitbrengen valr
eear/tLende ged.eelte der gtemen verpllcht tot het bÍJeenroepen
van e€n algemene vergaderlng op een terniJn va"n nlet l-anger---
dan vigr wBken.Eea-É--É------E---É -----
Indíen aan het verzoek blnnen veertien clagen geen gevolg wor"dt
gegevenr kr"tnnen de verzoekers zelf tot d.le biJeenroeping over-
gs'en d.oor oproeping overeenkonËtig artikel 21 of biJ adverten-
tie ln tenninste dén ter plaatee, ïrrar de verenlging gevestigd
Ís, veel gelezen dagblad.--E.-E=.- -É---
-k------------€--TOEGAItri EI{ §mtfits0flT-_--.----b

-

Artikel 1$.--------re E-------.------
1. foegang tot de argenene vergaalering hebben alle red,en van de
verenigingr----- 

-E!---qE--€Gr- 
r----

Geen toegang hebben geschorete lecten en ,geschorste bestuurele-

2. Orer toelating van andere dan in lid t bedoelde peroonen----
beellst d,e algenenÉ vergadering. G-a-------E-
3. fsdcr garoon 1lil ven de vargnigins öet alet gsochorst lar-
heeft Cín steO.--€ffi---re.---
4. Eoa gÉ;ooa L1d hBn zlJn atsE door een eehrlftellJts daertoc gpreoh
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Artike
1. De =É6-=aene vergaderlag== ="=*rden gelai{ do== de soorziÈÈ=:ï--
van dc Yerenigin5 == zije ;É+atsvef,vË.-€==Fr 0ntbr=a=n ale ÉÉ-=tÈ

zitter e= ziJn p=r===Bvorv=.:::;=?1 d,Bn E=-====t ddn de= andere :==*

Etuur€leöen, door het bestuur aan te wiJzen, als voorzitter op.
lïordt oots op deze wijze niet ln het voorzitterschap voorzien,
dan voorziet de vergadering daarin ze1ve,ó-----------E<
2, Van het verhancleld,e in elke vergadering worden door de Ée-
cretarís of een anderl door de voozitter daartoe aangowezelx---
persoon, notulen gemaaktl öle öoor de voorzitter en de notuJ.tst
wOtden vaetgesteld an Ondertekelld.---re---_.,_. .

Ile i.nboud van de notulen wordt te.ir kenÍrÍs lran d.e Leden gebracht

-€--E-BeSmtfVOn[IUA \tail D,E AI§.FDIEffi IÍEROAPEBING--.------
Àrt I 20.
1. Het ter algemena vergad,ering uttgnsprobn oordeeL van de---
vöö'rëÍttëË; ööö, 6661 "4§] veigaöeiínË dèti, Eöóïiiit ia'genomen is--
bgslisgel$r -----H----r---€ 

---É----------Hetzelfde geldt voor d.e lnhoud van een genonen besluit yoorzo-
ver geeteud werd over een niet scïrrifteliJk nastgelegd voor-
Etgl.E--.--._.----*-e--;e 

----;-ffi-2. Ilord.t echter onrniddelliJk na het uitsprekon \ran het in fusf,-
eer§te liil bedoerd oonieer do Juietheid d.aanran betwlst, dal-
vlndt eea nieuwe eteruring praate, vv&nneer de ueerderheld. §g1--
vergadering of, lndien de ooropronkelíJke stepning nlet hoofde-
liik of sohriftelljk geeohieddel €ën etengerechtigde aanwezi8è
d.it vgrlangt . a-----É--------------
Iloor deze nteuwe stemning venrallen de rechtsgevol-gen van de---
oorgpronke Ii jke stemrnirrg. ----.-E €E------------
3, Voorzover dE statutea of de wet niet anders bepalen, worden
au.e besluiten van d.a algenens vergadering genonen met vol-
etreHe ueerderheid van de ultgebrachte sterurcn.
4. Blanco ete@en rvorden beochouwd ala niet te aljn uitgebracht
5. Ind,ien biJ een verktezing van p€rsonea nlenand ds volstrek-
te neerrxerheid heeft verkregen, heeft een trveede gtenning, of
ingeval vern een bi,ndende voordraaht, een tweede etennlng tueeen
de voorgedragen candidaten, plaat§. --r--------d---à.-m*-

G
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§+gfÈ a}e,Èan nede= ai=-nÈ àe vele===E:= megrdgr=ei€ verkre€=ar
Ë=+ s=de= he=steauingen p-=+,ter totdeË 

=ee:=àJ 
ddn g==ra==3a öE*

====1EE==kG= uee=derhelë hee=-= lrgflrnegan= 1eË=aj tuge=-= t=a F€=-
E+A8E àe ryst=+ =A de gteserc =taksn.€-:c---+
EÀJ geaeli== h==etcaolngen .ieree=enÀer nlet Ë= bes=epea d= ttee-
Èe steli=6) ==r{Ë teStsers EsE-ÉEd iuesea Ëe lrrreonan, op wis-
b1J öe voorrBfgaa,aöe steutug la gestend, €yenwel uitgczouÀ33fl*
de peraonenl op wlo bit die voorafgaande eteming het gerlrgats
aantal Atg@gn iS Uttg3bfaChtr--re--
Is blJ öl.e voorafgaenöc rtemlng het gertngete sa,ntsl. gtgnnalt-
op rssr dan Cda p€raoon uitgabraoht, öan wordt èoor lotittg ult-
genaakt, op ïrle van ölE perronen btj ala nleure ateunlag gseu-
stguugn E€sr kUngen rOrdea ultgebra6[t.---
Ingeval biJ eea ateutrg tusgen twee porsoDoD de gterea gtaken
beslLet het 1ot wl,e ran baidea ts gSkOze[.--É#Ér
6. Inil,lea 0a ete@oa atal@n over €en voorgtel alet rakend.e v6r-
H.ezlng vaa porronsn, dsn la hct vemorp€Eo
T. Àlle steulngen gsaohledaa noadellng, teazlí de voorzlftsp*
een cshriftellNke eteutrg gciouEt acht of édla der ateugereoh-
ttgèeu ltrlka v66t ate st€@trg verlangt. §chrlfteltJhe gtsnntng-
gaeohiedt blí ongotekande, gpsloten brtefJse. Besluttvq-1plpg-
biJ aoclauatle lc oogellJk, tenzlf een Bt€Egsreohtlgile hoofde-
IiJkc stemLag ver}argt.--E -
8. 8eu CCngteulg beclult vaa aLle g€ions ledea, ook aL zLJa-
d.scc nlet ln een vergad.ertrU btJeen, heeft; nlts Dst voorkcnal.a
vra hrt brrtutu grnot a, örlolföe krrobt rlf sen brrlÉt vrD d.
algfffllf VCfgedOrln6. 

-ffire--r'--_-,
9. Zolang ia eea algensae ncrgad,erlng aIle gswoas leden Bail€-
zig of vertegenwoontigd alJn, lqrnnen Seldige beeluiten wordea-
ggnouen, nits nst algen€oo atenman, outraat aIle aan de s3d6-
konende ondemerpen dus EEde aen vooretel tot statutenrljzi-
gtng of tot ontbindlng- ook al heeft Éfsen oproeplng plaategshad
oÍ tr öcrc ulct op öa voorgBsohreven wiJze goachled of la eÍÉg an-
d,ar voorechrlft oatrent het oproËp€n €tr houd,En vaa vergarlerin-
g€a vao een d,aarraee verband houdend.e fomalttelt alet la ss!f,-
ggnOrenroa-hffire-e#-e

ffiE._---BIJEtsIínOEP IIÍc AU}Ef,EITE VEnOADEBIIIG#-
AftÍkgl 2l. 

--re-----a--1. De alge[euo vergarlertngen word.en btJeengeroap€n door het be-
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stu*r= De le€ee weede= càa,EÈóns zeveÉ dcgr= v=-lSr {e ve=gaÉ=rÈng

=-=p -oe= h=t Éee=ue= te k-=peE3p =tvi==ae= tot de H*r==d=rlag cgtg=:

=O€$€E- -ffi=--:#------

2. 3i5 de ogroepirrg rerrlea de Ès Eeh==ë=:}é== onder$e=?s== vËr-

::-::.ïY:5:iiffiff.ïËlE1*_1:-=_
4Itlxpl,a.a..-*- ffi --__H--ry-
1. In ite stetutea vau de vereaÍgtag lcaa geetr verandering worden
gebracht ëan door eea beslul,t ven een el4e6eng vergederlngr--
neÈrtoe la opgeroepea oet de ueöedelÍng ilat eLd,aar wiJzigiag--
van de Etatuten za1 worten voorgsstsld.
2. Eil dte d,E ollroeping tot de algerene v€rggderlng ter belrsn-
0eling van son voorstel tot statutenwLJzigln€ hebben ged.aa.nr*- -
moqten tennl,nate viff degen vdór Ëe vergaderlng een afgchrlft-
van det voorgtel, waarla de voorgOörageu rUziglrg(en) roorrle-
Iiik ia(zijn) opgsroerr op eea dasrtoe gesahtHe pl^aate voor öe
leöen ter inzage leggea tot na af,loop vu,n öe dag rearop Ae vrBrp-

eedöiiÍhe' wodt "dhön.iËË; itótànalËf'ïóï.öi'ïifr"";fËóËríit als hier
vOOr bedOeld, ag^n eLIe ledeA tOegeZOAö§[1re--aËffi-
3. Ben bealutt tot statutemtJzlging behoeft ternLnste trlee/*
derdg valr da uttgabraohta tteusn, ia eea vergadering wear{tt-
taaiaste tweer/derd,e vaa de gerone ledea tegcawoordig of vsrte-
genwoonilgd. i.e. fa Biet traer/derda yan de gptom ltdca tegea-
woordlg of vertegenroordlgÈ, dan ror{t blnnca vLer ieba d,aaraa
een txeerle vergadering blieEnssnoep€n en gehouden, waarLn over
het voorstel zoala tlat ls ds vorLge vorgeösri,ng aan de orte 1r
garustt, orgeacht het aantal tegenwoordlge of vertegenwoorölg-
öe go;oar leden, kan wordett be€loten, ret een na€rderheiè vea*
tenninsta tweer/d,eröe van de ultgebrachto gtemen.ffi---*
4. EEn etatutenwlJzlglag treeöt nlet la werktng dan nada,t hler-
tran een notert§Ie akte ia opgeuaalt. [ot het doen verlljder vau
öe aXÉe 1g leder beetuurgllö bevOegd,.-.*_-@-
5. De bestuurders zifn verpllcht oo wlJziglngen van stBtutenÉ-

:' ::ïï:'_:" :" :Hffi ;ïgï"_'l -ïïï:
AI$ifel 23.
l. Da verculgtrg Eao, rordan ontbonden door ssn botlult veB ile-e
algenene vergadering, f,ooh s1eahte na ovrrleg net het Dietriotg-
begtuur van d.e Katbolleke tationale Bond yoor Eerate HuIp qij-
&rgeLultken, ;aaroader dr vcrenising rssaortgert.
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iS VA11 O1re=geÉ-===agtige te=3faee=gr ---#=-€Ed
2. E== ev====?ueeÉ baÈÈ5 seièo z=É. worÈ=a s==Beweqd. \F.or *-==.r èc

=lgeeene verge€==ing te E=;-alen- zc====rll,ge €oeE=àntle=== a,]s agt-

=eeË nEt tset Ë.+-*1 €== vc===iging z=:.3en c-r5grÉ:=i=gf,s-u=€11.--*É
a------*----,Iill[ SIoIIDELI Jr nEOIAf,EIÍI------.--EÉ
Aftikgl 24.---ffi8..---ffire

1. * "I€"r.ne vergBdering ka.n egn huishoudeliJk reglenent vast.
Ete 11en. -ffi 

----ffi-ffi---É__ffi 
€---

2. Het huishoualeliJk reglenent mag niet in strijd zijn uet de--
Uet, ook waar die geen driugend reoht bevat, noch net de stetu-
| 911 a -*------Èffi 

--re*ffi 

-E.---re----Àftlkgl 25. --8turuÉ---------.re-----re---_;
Íhans wOr.rrlt het bestuUf gev6rUd dOOrlr.---- €-
1. de oouparrant sub ï genoend, ala voorzi.tteri-- ---.
2. d.e couparant sub 2 ganoenö, als pennÍngoeest€ri-------
3. DÉvroun Anna faria ficlpela Kok-§ohoffelen, hutsvroutïr*
woaerd.e te Ulestraten, Ligteabergstraat J, geborea te f,]i4ps11-
op zevetr oktober negentlerhonderd ilrie en vijftÍg, aL§ Beor6-
tangggg;-----ffi -ffiE-_-@

4. Dsvrouw EHsabeth líargareta Jobanns Brouwers-Branteal buls-
vrouw, woaende te Ulestratea, Julianaatraat 79, geborea t6 Hel-
monö op vÍer en twintlg JuJ.i nsgentlenhonderd veertig, sl.s----
1id, ; *---r-§--_-E-_--__---{x

5, Ire\rrouru tïilhelmina Joha,rna Winkens-UbBchs, huisvrouw, §oIrerr-
rte te Ulestraten, Pastoor HaLueastrÉrat 2i geboren te Ulestra-
ten op vijf mei negentleuhonderö zes ea d,ertlg, als }itl;---
6. de heer Iaurentiua Uarie ïIilhel-nus llartens, hoofdonderwiJzer,
wonende te Geulle, Ilageaöoornreg l, geboren tE 0eul)-e lop tien-
juli negentienlronderrl drle ea veertÍg, als lid; 

-É-7. d,e haer ilarcel Hubert §omers, alager, wonead.e te Uleatraten,
Gouverosur Houbenstrast 12, gebonen te Berg en [erblijt op-.*
vijf en twlntig eeptember aegentleahonderd acht en dertlg, a1s
li d. 

---------í---_-e.---§---*----ËDe oomparanten zijn niJ, notarie, bekend,.-G-É-E€*

;;.;;;;- *,',-.; ;;;-.;;-fiï":Ïi Ë.ïi'iÏ:
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