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N O T A R I S S E N

VASTLEGGING STATUTEN VERENIGING 

9003067/rvr/kr 

Op zestien september tweeduizend elf verschenen voor mij, mr. JOHANNES GERARDUS ---
BONIF ACIUS LANGEDIJK, notaris gevestigd te HEERHUGOWAARD:-------------------------
1. mevrouw Ellen Maria Johanna van Kaam,  
2. mevrouw Marianne Christina Schot,  

te dezen handelend in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en secretaris van de ----
vereniging: Communicatienetwerk Noord-Holland, statutair gevestigd te Alkmaar, feitelijk -
adres Westerweg 160, 1815 DK Alkmaar, ingeschreven op zeventien februari tweeduizend vier 
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder dossiernummer ---------
37110832, hierna te noemen: de vereniging, zulks ter uitvoering van het hierna te vermelden --
besluit van de algemene ledenvergadering van deze vereniging.--------------------------------------
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden: ---------------------------------------------------

de vereniging is opgericht op een januari tweeduizend vier; -------------------------------------
de vereniging is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te ----
Alkmaar, onder nummer 3 7110832;------------------------------------------------------------------
de statuten van de vereniging zijn nog niet opgenomen in een notariële akte;-----------------
in de algemene ledenvergadering van de vereniging de dato veertien juni tweeduizend elf -
is besloten de statuten alsnog op te nemen in een notariële akte, van welk besluit blijkt uit -
het aan deze akte gehechte exemplaar van de notulen van die vergadering; -------------------
terzake van deze vergadering is voldaan aan de vereisten inzake oproeping, quorum en ----
besluitvorming. -------------------------------------------------------------------------------------------

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat ter uitvoering van het besluit van de -
algemene ledenvergadering de statuten van de vereniging met ingang van heden luiden als -----
volgt:------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------
STATUTEN --------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam en zetel--------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ontbinding en vereffening ----------------------------------------------------------------------------------
Artikel 17 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een -----

besluit van de Algemene Ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging. ----------------
2. De Algemene Ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de ---------

bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het
doel van de vereniging.----------------------------------------------------------------------------------

3. De vereffening geschiedt door het bestuur.-----------------------------------------------------------
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar -

vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel
mogelijk van kracht. -------------------------------------------------------------------------------------
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam -------
worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".-----------------------------------------------------

5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer
aanwezig zijn.---------------------------------------------------------------------------------------------

6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende
tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als --
zodanig is aangewezen.---------------------------------------------------------------------------------

Reglementen ---------------------------------------------------------------------------------------------------
A1iikel 18 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De Algemene Ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, -----

waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt
voorzien.---------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze ------
statuten.----------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16
leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.----------------------------------------------------

Slotbepaling ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet --
door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.---------------------------------------
Slotverklaring --------------------------------------------------------------------------------------------------
Tenslotte verklaarden de comparanten: -------------------------------------------------------------------
Als lid van de vereniging treden toe alle genoemde oprichters. Zij benoemen als bestuursleden: 

Ellen Maria Johanna van Kaam, 
Marianne Christine Schot, 
Daan Reijnders, 
Mascha van A vesaat, 
Gerrit Hendrik van Reeuwijk, 
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Slot akte--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Waarvan akte, in minuut opgemaakt is verleden te Heerhugowaard op de datum in het hoofd --- 

van deze akte gemeld.-----------------------------------------------------------------------------------------

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen -
opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard van de inhoud van deze --
akte te hebben kennisgenomen en met de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. De --
identiteit van de bij deze akte betrokken verschenen personen is door mij, notaris, aan de hand - 

van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. ----------------------------
Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de 
verschenen personen en vervolgens door mij, notaris. 

(Volgt ondertekening) 
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 
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