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Heden, de achttiende mei negentienhonderd zeven en ---------------~------
tachtig, verscheen voor mij, Mr Adriaan Jan Schober, notaris ter stand
plaats de gemeente Veendam:----------------------------------------------
de heer Meester Paul Brakel, kandidaat-notaris, --------------------------
wonende te Glimmen, ------------------------------------------------------· 
ten deze handelende als schriftelijk lasthebber van:---------------------- 1 
1. de heer Jan Hendrik Wigboldus, landbouwer, wonende te Garmerwolde, 
Dorpsweg 36, geboren op negen en twintig juli negentienhonderd twee en vijftig; 
2. de heer Piet Luc Plaatsman, grafisch vormgever, wonende te Garmerwolde, 
Dorpsweg 67, geboren op twaalf september negentienhonderd drie en v~ftig, 
die bij het verstrekken van deze last hebben gehandeld in hun hoedanig
heid van respectievelijk voorzitter en secretaris van het bestuur van 
de te Garmerwolde gevestigde vereniging: "Vereniging Dorpsbelangen 
Garmerwolde", hierna te noemen: de vereniging en als zodanig de vere
niging overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van haar statuten ten 
deze rechtsgeldig vertegenwoordigende.------------------------------------
De comparant handelend als gemeld verklaarde:-----------------------------
In de op zeventien maart negentienhonderd zeven en tachtig ---------------
gehouden algemene ledenvergadering van de vereniging is besloten àe 
statuten van de vereniging te wijzigen en deze geheel op te nemen in een 
notariële akte.-----------------------------------------------------------
Een door het bestuur voorgesteld model van de statuten welk model ten-
minste vijf dagen voor gemelde ledenvergadering tot na afloop van ge-
melde ledenvergadering bij de secretaris van de vereniging ter inzage 
van ieder lid van de vereniging is neergelegd, is door gemelde al gemene 
ledenvergadering met algemene stemmen goedgekeurd.-----------------------
Gemelde algemene. ledenvergadering is schriftelijk bijeengeroepen met i n
achtneming van een oproepingstermijn van tenminste veertien dagen.--------·h::C,~;, 

Van het verhandelde in gemelde algemene ledenvergadering blijkt uit een t:~:~ 
aan deze akte gehecht uittreksel van de gehouden notulen.----------------- l~~ 
Krachtens en als gevolg van voormeld besluit tot statuten wijziging komen -~ 

de statuten van de vereniging voortaan te luiden als volgt:---------------
NA.l\M.--------------------------------------------------------------------
Artikel 1.----------------------------------------------------------------
De vereniging draagt de naam: Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde.-------
ZETEL . --------------------------------------------------------------------
Artikel 2------------------------------------------------------------------

1. De vereniging heeft ten doel:------------------------------------------ ~::; 

[ 

ffir ::~:;~~========~====~=======~~============~==~======================~~ ~ifüi 
a. het bevorderen van het welzijn van en het behartigen van de belangen ·ry. 

van de bewoners van Garmerwolde;-----------~------------------------------ · 
b. het bevorderen van het verenigingsleven in Garmerwolde en omstreken.--- · 
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:------------ 1 
a. het organiseren van bepaalde activiteiten van haar leden;--------------
b. het optreden als overlegorgaan met de gemeentelijke overheid bij pro
blemen van algemene aard betreffende Garmerwolde;---------------------,---- i,?~] 
c. eventuele andere activiteiten, waarbij het welzijn van Garmerwolde -~~ 
wordt bevorderd in de ruimste zin des woords.------------------------------ ~~ 

... .._;::~ 



LEDEN.------------------------------------------------------------------
Artikel 4.--------------------------------------------------------------- :·~ 
1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die de leef- ·t~ 
tijd van achttien jaren hebben bereikt, en woonachtig . zijn in Garmerwol- if~ 
de of omstreken·,---------------------------------------------------------- ;~"!:f~ 
2. Om lid te kurmen·' worden moet men zich aanmelden bij het bestuur, dat 
ov~r de toelating in hoogste ressort beslist.---------------------------
Bij niet toelating tot lid kan de Algemene vergadering alsnog tot toe-
lating besluiten.---------------------------------------------------------
3. Het lidmaatschap wordt in principe aangemerkt als een gezinslidmaat
schap; daarnaast kunnen alleenstaanden of leden van een gezin, die de 
leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, zelfstandig lid van de vere- -~ 

niging worden.------------------------------------------------------------ ~~ 
4. De vereniging kent voorts ereleden en begunstigers.--------------------~ 
5. Ereleden zij zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de ~~~ 
vereniging door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur . ~~ 
als zodanig zijn benoemd.-------------------------------------------------
6. Begunstigers zijn zij, die zich bereid hebben verklaard de vereniging 
financieel te steunen met een door de algemene ledenvergadering vast te 
stellen minimum-bijdrage.-------------------------------------------------
7. Ereleden en begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen 
dan die welke hen bij of krachtens deze statuten zijn toegekend of opge-
legd.---------------------------------------------------------------------
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP.-----------------------------------------------
Artikel 5.-----------------~----------------------------------------------
1. Het lidmaatschap eindigt:----------------------------------------------
a. door de door van het lid;----------------------------------------------
b. door opzegging door het lid;-------------------------------------------
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een 
lid het doel van de vereniging niet meer onderschrijft, wanneer hij zzjn 
verplichtingen jegens de vereniging niet meer nakomt, wanneer hij niet 
meer woonachtig is in Garmerwolde of omstreken, alsook wanneer redelijker
wijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren;---------------------------------------------------------------
d. door ontzetting. Deze kan alleen worde uitgesproken wanneer een l i d 
in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging han
delt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.--------------------- ~ 

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.-------------
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan 
slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met in
achtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken.----------------- ~:~ 
Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de -m1; 
vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het ·%;~ 
1 idmaa t schap te laten · voort du ren.------------------------------------------ ~:',.., 
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het 
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de 
datum waartegen was opgezegd.---------------------------------------------
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een be
sluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn ver
zwaard, te ziJ·nen opzichte uit te sluiten.-------------------------------- -~s· ..... 
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur . ------------ :~~ 
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging ~ 
~p grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het ~~ 
lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het 
lidmaatschap staat de betrokkene beroep open op de eerstvolgende algeme n e 



ledenvergadering, mits hij van ZlJn voornemen tot het u~tstellen van 
beroep binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het 
besluit schriftelijk kennis geeft aan het bestuur.----------------------· 
Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met op- ~.:::;,. 
gave van redenen in kennis geste 1 d. -----------------------------_; ________ .:§~H~ 

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid ge- ;:r~'~ 
schorst.----------------------------------------------------------------· 
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar ein
digt, blijft toch de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.-
Artikel 6.--------------------------------------------------------------· . 
1. De rechten en verplichtingen van ereleden en begunstigers kunnen te 
allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat 
de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het ge
heel blijft verschuldigd.-----------------------------------------------· 'i0~ 
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.------------ ;~l: 
JAARLIJKSE BIJDRAGEN.---------------------------------------------------- ;::?;~ 
Artikel 7.--------------------------------------------------------------- :~~~ 
De leden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaar
lijkse bijdrage, die door de algemene ledenvergadering jaarlijks zal 
worden vastgesteld in haar voorjaarsvergadering.------------------------
RECHTEN ERELEDEN EN BEGUNSTIGERS.----------------------------------------
Artikel 8.---------------------------------------------------------------
1. De ereleden en begunstigers hebben het recht de algemene ledenver
gaderingen van de vereniging bij te wonen.-------------------------------
2. Zij h e bben daarin geen stemrecht.-------------------------------------
BESTUUR. ----------------------------------------------------------------
Artikel 9 .---------------------------------------------------------------
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf meerderjarige leden, die door 
de algemene ledenvergadering worden benoemd in haar voorjaarsvergade-
ring. -------------------------------------------------------------------
De benoeming geschiedt uit de leden.----------~-------------------------- -

2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende 
voordrachten, behoudens het bepaalde in 1 id } -.--------------------------- '.~1~ 
Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het be- :é'~ 
stuur als vijf leden.---------------------------------------------------- -. 
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering 
medegedeeld.------------------------------------------------------------
Een voordracht door vijf of meer leden moet vóór de aanvang van de ver
gadering schriftelijk bij bestuur worden ingediend . ---------------------
3. Aan elke voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door 
een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen be
sluit van de algemene ledenvergadering.---------------------------------
4. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene ledenvergade
ring overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het 
bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene ledenvergadering vrij 
in de keus.-------------------------------------------------------------
5. Indien er meer dan één bindende voordracht is , geschiedt de be
noeming uit die voordrachten.-------------------------------------------
6. Leden van het bestuur genieten geen bezoldiging.--------------------
De verteringskosten komen ten laste van de vereniging.-----------------
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP . ---------------------------------------------
Artikel 10.-------------------------------------------------------------



1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is be
noemd, kan te allen tijde door de algemene l~denvergadering worden ont
slagen of geschorst.---------------------------------------------------
Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een be
sluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.------------
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, 
volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding.---------
De aftredende is herkiesbaar.------------------------------------------
Wie in een tussentijdse vakature wordt benoemd, neemt op het rooster 
de plaats van zijn voorganger in.---------------------------------------
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:-----------------------------
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;------------
b. door bedanken.-------------------------------------------------------

BESTUURSFUNCTIES - BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR.----------------------
Artikel 11. ------------------------------------------------------------
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzit
ter, een secretaris en een penningmeester aan.--------------------------
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris 
notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vast
gesteld en ondertekend.-------------------------------------------------
3. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van st'emmen.-------- .,. 
BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING.--------------------------------------
Artikel 12.-------------------------------------------------------------

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur be-
last met het besturen van de vereniging.--------------------------------
2. Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald blijft 
het bestuur bevoegd.---------------------------------------------------
Het bestuur zal in de eerstvolgende algemene ledenvergadering de voor
ziening in de vakature(s) aan de orde stellen.--------------------------
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde on
derdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het 
bestuur worden benoernd.-------------------------------------------------
4. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:-------
a. hetzij door de voorzitter samen met de secretaris;------------------
b. hetzij door de voorzitter samen met de penningmeester;---------------
c. hetzij door de secretaris samen met de penningmeester.--------------
JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING.-------------------------------
Artikel 13.-------------------------------------------------------------
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig 
december.---------------------------------------------------------------
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging 
zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar 
rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.-------------------------
3. Het bestuur brengt op de voorjaarsvergadering na afloop van het 
verenigingsjaar zijn jaarverslag uit en doet rekening en verantwoor
ding over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.---------------
4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een com
missie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van 
het bestuur.------------------------------------------------------------ ··•0

• 

De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het be
stuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar 
bevindingen.----------~-------------------------------------------------

5. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, 
tien jaar lang te bewaren.---------------------------------------------
ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN.--------------------------------------------
Artikel 14.-------------------------------------------------------------
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle be
voegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur -:::: 
zijn opgedragen.-------------------------------------------------------- ~ 

2. Er wordt een voorjaars- en najaarsvergadering gehouden.--------------



I n de voorjaarsvergadering komen onder meer aan de orde:--------------
a . he t jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in arti-
kel 13 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;---------------
b . de benoeming van de in artikel 13 genoemde commissie voor he t vol
gende verenigingsjaar;-------------------------------------------------
c. voorziening in eventuele vakatures.----------------------------------
3. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehoude n zo dikwijls het 
bestuur dit wenselijk oordeelt.-----------------------------------------
4 . Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste der-
tig leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenverga
de ring op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan dit 
ver zoek binnen veertien dagen geen gevolg wo rdt gegeven, kunnen de ver
zoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeen
komstig artikel 18 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse 
waa r de vereniging gevestigd is veel gelezen courant, bij voorkeur 
in de Garmer- Thesinger Expres.----------------------------------------
TOEGANG EN STEMRECHT. --------------------------------------------------
Artikel 15.-------------------------------------------------------------
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van 
de vereniging, alle ereleden en alle begunstigers.---------------------
Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.-------
2. Ove r toelating van ande re dan de in lid 1 bedoelde personen beslist 
de algemene ledenvergadering.-------------------------------------------
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, he eft één stem, 
met dien verstande dat er bij gezins-lidmaatschap per gezin één stem 
wor dt uitgebracht.-----------------------------------------------------
VOORZITTERSCHAP - NOTULEN. ----------------------------------------------
Artikel 16.-------------------------------------------------------------
1 De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitte r van 
de vereniging of zijn plaatsvervanger.---------------------------------
On tbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der 
andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. 
Wo rdt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voor
ziet de vergadering daarin zelve.---------------------------------------
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris 
of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen 
opgemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld, 
en ondertekend.---------------------------~----------------------------
De inhoud van de notulen wordt ter kenni s gebrach t van de leden .-------
BESLUi r:oRM ING VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADé:RING.------------------------
Artikel 17.-------------------------------------------------------------
1. Het ter algemene ledenvergadering uit gesproken oordeel van de 
voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslis-
send.-------------------------------------------------------------------
He tzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover ge
stemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.--------------
2. Wo rdt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste 
li d bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe 
stemmi ng plaats, wanneer de meerderheid der ve rgadering of, indien de 
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde 
een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.---------------------------
Doo r deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspron- ~~ 
ke 1 ijke stemming.------------------------------------------------------- . ...,~~ 



3. Voorzover de statuen of de wet niet anders bepalen, worden alle 
besluiten van de algemene ledenvergaderingen genomen met volstrekte 
meerderheid der uitgebrachte sternmen.-----------------------------------
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.--------
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekt~ meer
derheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming of ingeval van een 
bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandi-
daten plaats.-----------------------------------------------------------
Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan 
vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte 
meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en 
de stemmen staken.-------~----------------------------------------------
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stem
ming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de vooraf
gaande stemming het geringste aantal stemmen mee1· kunnen worden aange
bracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen staken, beslist 
h et lot wie van beider is gekozen.--------------------------------------
6. Indien stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkie-
zing van personen, dan is het verworpen.--------------------------------
7. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling tenzij de voorzit
ter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtig
den zulks voor de stemming verlangt.-----------------------------------
Alle stemmingen over personen geschieden schriftelijk.-----------------
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten brief j es.
Besluitvorming bij a~clamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtig-
de hoofdelijke stemming verlangt.--------------------------------------
BIJEENROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERING.--------------------------------
Artikel 18.-------------------------------------------------------------
1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen doo r h et be
stuur, behoudens het bepaalde in artikel 14 lid 4.---------------------
De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden o p 
een termijn van tenminste zeven dagen.----------------------------------
2. bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen zoveel mogeltk 
v ermeld.----------------------------------------------------------------
STATUTENWIJZIGING.------------------------------------------------------
Artikel 19.-------------------------------------------------------------
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden ge
bracht dan door een besluit van een algemene ledenvergadering, waart o e 
is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten 
zal worden voorgesteld.-------------------------------------------------
2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behande
ling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten
minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, 
waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daar
toe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop 
van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.------------------------
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee / derde 
van de uitgebrachte sternrnen.--------------------------------------------
ONTBINDING.-------------------------------------------------------------
Artikel 20.-------------------------------------------------------------

·"_::. 

-':-· 

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene 
ledenvergadering.------------------------------------------------------- < 

~~;: 
Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van ~ 

~·!· 

overeenkomstige toepassing.--------------------------------------------- ~: 
2. Het batig saldo na vereffening wordt bestemd voor een doel zoveel 
mogelijk overeenkomend met de doelstelling van de vereniging en na-
der bij ontbindings-besluit te bepalen.---------------------------------



Van de voo r me l de las t geving blijkc uit een aan deze akte gehechte vol 
macht welke , na vooraf doo r de kooparan t- lasthebbe r , in tegenwoordig
heid van mi j, notaris, voo r echt erkend en ten blijke daarvan door 
beiden ge te k e nd te zijn . ---- - ------------------- ---------------- - -----
Voo r de tenui t voer legging verklaarde de komparan t woonplaats te kiezen 
ten kan t ore v an de notaris , bewaa r der deze r minuu t. ----------- ----- --- 
De kompar an t is mij , notaris, bek e nd. -------------------- ------------- 
Waarv a n akte , in minuut opgemaak t , is verleden te Veendam, op de datum 
in he t hoofd dezer ak t e ve r me l d .. ---------------------- - ---------------
Na zake lijke o p gave van de inhoud van deze akte aan de verschenen -----
pe rs oon, he e f t de ze v e rklaard van d e inhoud van dez e akt e te hebben ---
kenni s genomen en op voll e dige voo r lezing d a arvan geen prijs te stellen. 
Ve r volge n s is dez e akte na beperkte voo r le z ing doo r de kompa r ant en 
mij, notaris, ondertekend . 

P. Brakel, A. J. Schobe r . 

Voor Afschrift: 
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