
 

 
 
 
 

Heden de derde maart ------------------------ 
negentienhonderd zes en tachtig, ------------------------ 
verscheen voor mij, Mr.Robrecht Maria van der Velden, --- 
candidaat-notaris , wonende te Wijchen, hierna te noemen. : 
notaris, waarnemende het vacante kantoor van Mr.Anthonius 
Tussanus Maria Petrus Canisius van den Bogaard, Notaris - 
ter standplaats Wijchen: -------------------------------- 
de Heer Johannes Gerardus Maria Coopmans, bankemployé, 
wonende te 6605 BE Wijchen, Hoogmeer 1322, volgens zijn - 
verklaring geboren op twee en twintig juli negentienhon- 
derd vijf en vijftig. ----------------------------------- 
De comparant verklaarde te handelen als penningmeester -- 
van het bestuur van de volledig rechtsbevoegdheid bezit- 
tende vereniging:-------------------------------------- 
WIJKVERENIGING WIJCHEN-ZUID, gevestigd te Wijchen, welke 
vereniging werd opgericht op twee en twintig juni negen- 
tienhonderd twee en tachtig. ---------------------------- 
De comparant verklaarde als daartoe gemachtigd door de -- 
ledenvergadering de dato vijftien mei negentienhonderd -- 
vijf en tachtig en met inachtneming van het bepaalde in - 
artikel 10 van de statuten dienaangaande bevoegd, de---- 
statuten van voormelde vereniging te wijzigen en vast te 
stellen als volgt:------------------------------------- 
NAAM, ZETEL EN DUUR. ------------------------------------ 
Artikel  1. ---------------------------------------------- 
1. De vereniging draagt de naam: "WIJKVERENIGING WIJCHEN- 

ZUID". ----------------------------------------------- 
2. Zij· is gevestigd in de Gemeente Wijchen. ------------- 
3. De vereniging zal worden ingeschreven in het vereni- - 

gingsregister dat wordt gehouden bij de Kamer van---- 
Koophandel en Fabrieken te Nijmegen. ----------------- 

4. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd. --------------- 
DOEL. --------------------------------------------------- 
Artikel 2. ---------------------------------------------- 
De vereniging stelt zich ten doel: ---------------------- 
a. het stimuleren van een optimaal leefklimaat in de---- 

ruimste zi. n . van het woord binnen de wijk Wijchen-Zuid•, 
b. de behartiging van de belangen van alle groepen en/of 

inwoners van de wijk Wijchen-Zuid. ------------------- 
Artikel 3. ---------------------------------------------- 
De vereniging tracht haar doel te bereiken door: -------- 
a. het bevorderen van sociaal culturele activiteiten---- 

ten behoeve van de bewoners van de wijk Wijchen-Zuid;- 
b. het oprichten en in stand houden van een wijkcentrum;- 
c. en voorts door alle wettige middelen welke voor het -- 

doel bevorderlijk kunnen zijn. ---------------------- 
LEDEN EN DONATEURS. --- -------------------------------- 
Artikel 4. -------------------------------------------- 
1. De vereniging bestaat uit leden en donateurs. -------- 
2. De leden worden door het verenigingsbestuur aangenomen 
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op de wijze als in het huishoudelijk reglement te be- 
palen. ----------------------------------------- ---- 

3. Een lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk 
reglement te kennen en heeft de plicht deze na te ko- 
men. ------------------------------------------------- 

4. In het algemeen zijn de leden verplicht zoveel als in 
hun vermogen ligt bij te dragen tot het bereiken van - 
de doelstellingen van de vereniging. ----------------- 

Artikel 5. ---------------------------------------------- 
Leden kunnen worden zij die in de wijk Wijchen-Zuid woon- 
achtig  zijn. -------------------------------------------- 
Men kan per huishouden lid van de vereniging worden. ---- 
Donateurs zijn zij die tenminste tien gulden f. 10,-- per 
jaar bijdragen. ----------------------------------------- 
Artikel 6. ---------------------------------------------- 
Het lidmaatschap eindigt: ------------------------------- 
a. door overlijden van het lid; ------------------------- 
b. door schriftelijke opzegging tot één maand voor het -- 

einde van het lopende kalenderjaar; ------------------ 
c. door verhuizing uit de wijk Wijchen-Zuid; ------------ 
d. door roiement met inachtneming van het huishoudelijk - 

reglement, ------------------------------------------- 
e. door afvoering van de ledenlijst wegens contributie- - 

schuld met inachtneming van het huishoudelijk regle- - 
ment. ------------------------------------ ------------ 

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar ein- 
digt blijft, behoudens in het geval sub a genoemd, des- - 
niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel ver- --- 
schuldigd. --------------------------------------------- - 
BOEKJAAR. ----------------------------------------------- 
Artikel  7. -------- ------------------------------------- 
Het verenigingsjaar is tevens boekjaar en loopt van één - 
augustus tot en met één en dertig juli. ----------------- 
BESTUUR. --------- -------------------------------------- 
Artikel 8. ------------------------------------------- 
1. Het verenigingsbestuur wordt door de ledenvergadering 

gekozen uit de leden en bestaat uit een voorzitter ,     
een secretaris, een penningmeester en tenmimste twee_ 
en maximaal achttien leden. ------------------------ 
Uit de door het bestuur ingestelde werkgroepen moet    
tenminste één bestuurslid per werkgroep gekozen wor- _ 
den. ------------------------------------------------- 

2. De bestuursleden moeten de leeftijd van achttien jaar- 
hebben bereikt. Elk bestuurslid treedt middels een --- 
rooster van drie jaar af en is direct weer verkies-    
baar. De leden van het bestuur kunnen te alle tijden_ 
door de ledenvergadering worden geschorst of ontsla-_ 
gen. ---------------------------------------------- 

3. Het bestuur van de vereniging is belast met de voorbe- 
reiding van de door de algemene en buitengewone leden- 



Derde blad. 
 
 
 
 
 
 

vergadering te behandelen zaken, de uitvoering van be- 
sluiten van de algemene en buitengewone ledenvergade- 
ring en de behandeling van organisatorische aangele- - 
genheden, naar de besluiten door de algemene en bui- - 
tengewone ledenvergadering genomen. ------------------ 

4. Het bestuur is mits met goedkeuring van de algemene -- 
ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeen- 
komsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van --- 
registergoederen. ------------------------------------ 
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en te- 
gen derden beroep worden gedaan. Het bestuur 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 
zekerheid voor een schuld van een derde verbindt. ---- 

5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de alge- 
mene vergadering voor besluiten tot: ----------------- 
1. onverminderd het bepaalde onder II., het aangaan -- 

van rechtshandelingen en het verrichten van inves- 
teringen van een door de algemene vergadering vast 
te stellen bedrag te boven gaande; ---------------- 

11.a. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de - 
vereniging een bankkrediet wordt verleend; ----- 

b. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het 
ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is - 
begrepen het gebruikmaken van een aan de vereni- 
ging verleend bankkrediet; --------------------- 

c. het aangaan van dadingen; ---------------------- 
d. het optreden in rechte, waaronder begrepen het - 

voeren van arbitrale procedures, doch met uit- - 
zondering van het nemen van conservatoire maat- 
regelen en van het nemen van die rechtsmaatrege- 
len, die geen uitstel kunnen lijden. ----------- 
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door - 
en tegen derden geen beroep worden gedaan. ----- 

6. Voor het beschikken over de saldi bij banken en/of --- 
postgiro is de handtekening van de penningmeester vol- 
doende. -------------------------------------------- 

Artikel 9. ----------------------------------- ---------- 
De taakverdeling van de bestuursleden wordt nader om- --- 
schreven in het huishoudelijk reglement. ------- -------- 
Artikel 10. --------------------------------------------- 
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de se- 
cretaris de penningmeester en twee bestuursleden. Het -- 
is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging. -- 
De voorzitter en/of secretaris en/of penningmeester ver- 
tegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.------- 
Artikel ll. --------------------------------------------- 
Bij tussentijdse vacatures in het bestuur vult dit_zich- 
zelf aan tot de verkiezing van een nieuw bestuurslid op - 
de eerstvolgende algemene ledenvergadering. ----------- 
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Artikel 12. --------------------------------------------- 
Candidaatstelling en wijze van verkiezing van bestuursle- 
den wordt bij het huishoudelijk reglement geregeld. ----- 
ALGEMENE LEDENVERGADERING. ------------------------------- 
Artikel  13. --------------------------------------------- 
Het hoogste gezag in de wijkvereniging is de algemene --- 
ledenvergadering. Het verenigings bestuur roept tenminste 
eenmaal per jaar op voor een algemene ledenvergadering en 
wel binnen de tweede tot en met de vijfde maand na afloop 
van het boekjaar en verder zo dikwijls als het bestuur -- 
dit nodig acht. ----------------------------------------- 
Artikel 14. --------------------------------------------- 
Tot de taak van de algemene ledenvergadering behoort: --- 
a. bespreking van het verslag van het bestuur over het -- 

laatst verlopen boekjaar; ---------------------------- 
b. bespreking van de rekening en verantwoording van het - 

bestuur over het financieel beheer gedure nde het----- 
laatst verlopen boekjaar en décharge te verlenen aan - 
de penningmeester; ----------------------------------- 

c. vaststelling van de begroting voor het komende jaar -- 
waarin de inkomsten en de uitgaven van de vereniging - 
worden geraamd; -------------------------------------- 

d. de benoeming van een kascontrolecommissie, bestaande - 
uit tenminste drie leden, die de leeftijd van achttien 
jaar hebben bereikt en welke in de eerstvolgende alge- 
mene ledenvergadering verslag uitbrengt; ------------- 

e. de stemming voor en de verkiezing van bestuursleden -- 
ter vervulling van vacatures ontstaan door het perio- 
diek en/of tussentijds aftreden van een aantal be- --- 
stuursleden; ----------------------------------------- 

f. het beslissen over voorstellen en amandementen van be- 
leidsmatige, organisatorische, administratieve en---- 
financiële aard; -------------------------------------- 

g. de vaststelling en/of wijziging van de statuten en het 
huishoudelijk reglement. ----------------------------- 

Artikel 15. --------------------------------------------- 
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle - 

leden van de vereniging en alle donateurs. ----------- 
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde --- 

personen beslist de algemene ledenvergadering. ------- 
3. Ieder lid van de vereniging boven de achttienjarige 

leeftijd dat niet is geschorst, heeft één stem. ------ 
4. Een lid kan zijn stem door een daartoe schriftelijk -- 

gemachtigd ander lid doen uitbrengen. --- - ------- 
Artikel 16. ------------------------------------------ 
De oproeping to en algemene ledenvergadering_bevat ---- 
een korte aanduiding der agendapunten en geschiedt------ 
schriftelijk en wordt aan alle leden bezorgd, met inacht- 
neming van een oproepingstermijn van tenminste twee----- 
weken. -------------------------------------------------- 
Artikel 17. --------------------------------------------- 
De werkwijze van de algemene ledenvergadering wordt gere- 
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geld in het huishoudelijk reglement. -------------------- 
BUITENGEWONE  LEDENVERGADERING. -------------------------- 
Artikel  18. --------------------------------------------- 
Het verenigingsbestuur is bevoegd en wanneer dit door --- 
tenminste één/derde van de leden met opgaaf van redenen - 
wordt verlangd,verplicht, een buitengewone ledenvergade- 
ring  te beleggen. --------------------------------------- 
In het laatste geval dient de ledenvergadering te worden 
gehouden binnen vier weken nadat de aanvraag daarvoor --- 
bij de secretaris is ingediend. ------------------------- 
Blijft het verenigingsbestuur in gebreke binnen vier we- 
ken aan dit verzoek te voldoen, dan hebben de aanvragers 
het recht zelf zodanige vergaderingen uit te schrijven -- 
met inachtneming van het in het algemeen voor de algemene 
ledenvergaderingen en het huishoudelijk reglement gegeven 
voorschriften en bij afwezigheid van alle bestuursleden,- 
zelf de vergadering te leiden. -------------------------- 
In dat geval kiest de vergadering uit haar midden een --- 
voorzitter. --------------------------------------------- 
GELDMIDDELEN. ------------------------------------------- 
Artikel 19. --------------------------------------------- 
De inkomsten van de vereniging bestaan uit: ------------- 
a. contributies van de leden; --------------------------- 
b. donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten; ------- 
c. subsidies, ------------------------------------------- 
d. alle overige langs wettelijke weg verkregen baten. --- 
Artikel 20. --------------------------------------------- 
Alle leden zijn verplicht contributie te betalen overeen- 
komstig de bepalingen in het huishoudelijk reglement. --- 
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld 
door de algemene ledenvergadering. ---------------------- 
WIJZIGING DER STATUTEN. --------------------------------- 
Artikel 21. --------------------------------------------- 
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering 

worden gebracht dan door een besluit van een algemene 
ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de medede- 
ling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden 
voorgesteld. ----------------------------------------- 

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter 
behandeling van een voorstel tot statutenwijziging --- 
hebben gedaan, moeten tenminste één maand vóór de ver- 
gadering een a schrift van dat voorstel, waarin de --- 
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, aan -- 
alle leden toegezonden hebben. ----------------------- 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste -- 
twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een verga- 
dering waarin tenminste twee/derde van de leden------ 
tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/der- 
de van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan 
wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering 
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bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel - 
zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is ge- 
weest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegen- 
woordigde leden, kan worden besloten, mits met een --- 
meerderheid van tenminste twee/derde van de uitge- --- 
brachte stemmen.------------------------------------- 

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat 
hiervan een notariële akte is opgemaakt. ------------- 
Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurs- 
lid  bevoegd. ----------------------------------------- 

ONTBINDING EN LIQUIDATIE.------------------------------- 
Artikel 22. --------------------------------------------- 
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van 

de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 
en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige 
toepassing. ------------------------------------------ 

2. Het eventueel batig saldo zal worden besteed in over- 
leg met de subsidieverleners, en zoveel mogelijk over- 
eenkomstig de doeleinden van de vereniging. ---------- 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. -------------------------------- 
Artikel  23. --------------------------------------------- 
Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten- 
welke in strijd zijn met deze statuten. ----------------- 
Artikel 24. --------------------------------------------- 
In alle gevallen waarin deze statuten en huishoudelijk  -- 
reglement niet voorzien, beslist het verenigingsbestuur.- 
Het brengt gebleken leemten ter kennis van de leden en -- 
doet daaromtrent voorstellen aan de eerstvolgende algeme- 
ne  ledenvergadering. ------------------------ ------------ 
SLOTBEPALING.  ------------------------------------------- 
Artikel  25. --------------------------------------------- 
Het dagelijks  bestuur bestaat thans uit: ---------------- 
1. de Heer Jacobus Hermanus Johannes van Os, bankemployé, 

wonende te 6605 BE Wijchen, Hoogmeer 1316, geboren op 
een februari negentienhonderd vijf en vijftig; ------- 

2. de Heer Willem van de Vrie, verpleegkundige, wonende - 
te 6605 AB Wijchen, De Ververt 1056, geboren op vier - 
maart negentienhonderd vijf en vijftig; ---------- 

3. de Heer Johannes Gerardu Mar Coopma s voornoemd,      
die de functies van respectieveliJk voorzitter, secreta- 

. n penningmeester bekleden. ------ ------------------ 
De comparant  is miJ, notaris, beken .   _ 

   Waarvan akte, ----- 

i-n--m-i-n-u t--i·s verleden te Wijch.en op de datum in. het hoofd 
dezer akte vermeld. Na zakeliJke opgave van de inhoud  van 
deze akte aan de verschenen persoon, heef_t deze verklaard 
van d n• h oud van deze akte te hebben kennisgenomen en op 
volledeii e voorlezi· ng daarvan geen pr·iJ·s e ste11en. Ver- 

vo1gensg_ is deze akte na beperkte voorlezing door de com- 
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parant en rniJ, notaris, ondertekend. -------------------- 
(GETEKEND) J.COOPMANS; R.M.v.d.VELDEN. ----------------- 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT. 
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