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|; ver.elising neeft ren doel: _____ ï ---
1u,;vàolu"ejïio"o."ruank 

en R".rl 'u' voedsel ,roo. .o"-,uï r-r""i"ï ---------werkende t"a.n 
"n 

r.iffir-"À'àïltït van Harte) en voor de in de tuin ______cohesie in a" *1f.ll1*iJliet-t:' op oeze manier wit de
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vereniging de sociare -
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a. het actief berrekken 
'an bewoners en belangstellenden;

b. her or-saniseren en faciliteren van het werkà in de tuin;c' het organiseren van scholing en culturele activiteiten in en rondom de tuin;d' het Venven'en van inkornsten door productie van groenten en het geven --
r an scholin_s: ___________

e. het vinden r.an fondsen die het doel ondersteunen;
f' het mogelijk maken van andere activiteiten in de iuin die het doel van de -

r erenigrng ondersteunen. _________

Artikel3 - Duur--
De Vereniging is op_eericht voor onbepaalde duur.
Artikel 4 - Lidmaatschap
l. De vereniging kent leden.
2' Iedereen die in de tuin u'erkt kan lid worden. De leden melden zich schriftelijk

aan bij het bestuur. Als het bestuur hen het lidmaatschap toekent geeft zij ___-__
hiervan een schriftelijke verklaring. Als het bestuur het lid niet toelaat kan de -

.1edenvergaderingalsnogtotlidmaatschapbes1uiten.3' Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdr aagbaar.1. Leden worden opgenomen in de ledenhjst._______l-

I Er zijn 
"'rijwilligers 

in de tuin die g."n iid zijn, zijhebben geen stemrecht. -----6' Donateurs zijn geen leden maar kunnen het woorà do"n tijàens de algemene --
ledenvergadering.

Artikel5 -----------
1. Het lidmaatschap eindigt door:-------

a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging; _________

d. doorontzetting;--------
2' opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden voor het -

einde van het boekjaar. Als niet tijdig schriftelijk bij het b-estuur is opgezegd --
loopt het lidmaatschap door tot het einde van hlt vjgenae boekjaar. _:____:_____3' opzegging van het lidmaatschap door de verenigirgfun gebeuren wanneer hetlid ondanks aanmaningen de contributie niet beàalí heeft. De opzegging moet
uiterlijk vierweken voor het einde van het boekjaar gedaan zijn. -------4' Leden kunnen ontzet worden als hun gedrag naàr oo"rdeel van het bestuur in ---
strijd is met de doelstellingen van de vereniging. Het bestuur bespreekt het ----
ongewenste gedrag met het lid. Als er geen verbetering volgt kan het bestuur -
het lid ontzetten' Dit betekent dat het lid geschorst is tJt het einde van het -----
boekjaar.

5 ' Leden die geschorst zijn of 
'an 

wie_het ridmaatschap door de vereniging is ----
opgezegd kumen binnen éen maand in beroep guunïii de algemen.Iea"en _____

'ergadering. 
Het besluit 

'an 
de algemene ledeiv".gaàe.irrgis bindend.

Artikel 6 - Donateurs ---------
1 ' Donateurs zijn zij die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur

is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opr"jgirrg te beëindigen. ______-2. Donateurs hebben uitsluitend het recht tot hËt bijwoö van algemene __________

ledenvergaderingen. Zljhebbendaar geen stemrecht, maar wel het recht om het
woord te voeren.





slentcere!-.ti:sde \:lll r.oor ten hoogste één persoon als gevolmachtigde

.-trs,l >"

tt.ïï,.,, \r-. c: 1.:ke. \\ (rrden qenorren door handopsteken bij r olstrektl- 
-: ;^

mee:ie:ieid, ., ": sremmen 1de helft + eén (1)). Bij staking van de stemmen rs -

hel r ....r.ie- r er" Orpen.------

Bll :ienr:i'.g o'.. o.,.on.,] rr.ordt schriftelijk gesternd. Staken de stemmen ---

dan be.lisr he: ,ot.

Indien bij r erkteztig russen meer dan twee personen door niemand een --------

'oistrekte 
nieergerh;id rs r erkregen. wordt herstemd tussen de twee peÍsonen'

die het grotrl:rf a:ntai stelnÍten irag.n. zo nodig na tussenstemming'

Artikel 13-----------
1. De Algemene iedenYergaderingen.u'orden geleid door de voorzitter of' bij -----

diens afivezigheid door-een unà., bestuurslid ' zlin geenbestuursleden ---------

aanwezigdanr.oorzietder.ergaderingzelfinhylleiding.----------.
2. Van het ter algÀene ledenveigaderiig verhandelde worden notulen gehouden

door de secretaris of door ..n àoo, de voorzitter aangewezen persoon' Een ----

lijstjemetdegenomenbesluitenrr,ordtbinnentweewekenaandeleden
tÀnàg..ru.rrd àe notulen binnen vier rveken

De norulen,"oà;;; de eerst volgende algemene ledenvergadering

goedgekeu.d .n dun door voorzitter en secretaris onderlekend' -----------

Artiliel 14 -----------
1 . Het boeklaar van de vereniging is gelijk aan het kalelderjaar

Jaarlijks *'ordt ten minste e?n utgJ*eire ledenvergadering gehouden' Hierin --

brenglhetbesruurhetjaan,erslag-uitoverdegangvanzakenindevereniging
e, ní gevoerde beleid. Het legt de balans van baten en lasten met een

toelichting ,,oo, àu. de al_eemJne leden vergaderin g. Deze stukken worden ----

ondertekent door de bestuursleden' ----------

z. De algemen" t.JÀr.rgadering benoemt een commissie van twee leden die ----

geen deel van het bestuur mogen uitmaken. de kascommissie'-------

3. Het bestuur r. ,.rpfl.frt aan dé kascommissie alle door haar gevraagde

inlichtinge. te reis.haffen, haar desgeu'enst de kas en de waarden te tonen en

ínzageiride boeken en bescheiden van de vereniging te geven

4. De kascom-ir.r" À"aerzoekt de in lid 1 en lid 3 genoemde stukken.

De Kascommissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar -

bevindingen uit. ---------

Artikel 15-----------
1. De Algemene ledenvergaderineen §'orden door het bestuur bijeengeroepen zo

r-aaka1shetditnodiguóht.*uu,minstenseenkeerperjaar.
).Opschrifteli.lkrerzoekYantenminsteeen/tiende(1/10)deelvande------------

stàm*serechtigde leden is het besruur verplicht tot het bijeenroepen van een ----

algemene r.oànr..gudering. te houden binnen vier weken na de indiening van

dii r erzoek

3.HetbijeenroepenYaneenalgemeneledenvergaderinggeschiedtdo-or-----------
schriftel4k. rï"a.a"ring uun-d.leden ten minste drie weken voor de

vergadering Éí de opÀeping worden de agendapunten vermeld.

Statuteiwiiziging ----

Artikel 16-------'-'
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2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strydig zijn met de wet of --
met deze statuten.

3. Op besluiten tot vaststellingen tot wijziging van een reglement is het bepaalde

in artikel l6leden 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. ------
\ryOONPLAAT SKEA ZB, -. - - -.
Partijen kiezen voor alles wat deze akte betreft woonplaats op het kantoor van de --

notaris, bewaarder van deze akte' -------

WAARVAN AKTE is verleden te Castricum, op de datum in het hooftl van ---

deze akte vermeld.
De verschenen person en z1nmij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte

is door mij aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht, waarbij ik tevens

heb gewezen op de gevolgen die voor de verschenen personen uit de inhoud van --
deze akte voortvloeien. ----------
De verschenen personen hebben verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud -

vandeze akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. -----------

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de

verschenen personen en vervolgens door mij, notaris
(Volgt ondertekening)
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