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Heden, achtentwintig mei tweeduizend twee, verschenen voor mij, mr. Joseph
Franciscus Antonius Marie Vrijdag, notaris ter standplaats Goirie:------------------1. de heer Hendrikus Canisius Christ, wonende te 5012 ED Tilburg, ------------Obrechtstraat 40, geboren te Nijmegen op dertig mei negentienhonderd -------vijfendertig, houder van een paspoort met het nummer N68252218, gehuwd; en -------------------------------------------------------------------------------------------2. de heer Lconardus Johannes Willemsen, wonende te 5044 JE Tilburg, ------Paletplein 102, geboren te Tilburg op vijfentwintig mei negentienhonderd ----tweeëndertig, houder van een Nederlandse identiteitskaart met het nummer --IA3150506, gehuwd; --------------------------------------------------------------------ten deze handelend als respectievelijk voorzitter en secretaris van de vereniging: -"Overkoepelende Vereniging van Amateurtuinverenigingen Tilburg " ---------(OVAT), gevestigd te 5044 JE Tilburg, Paletplein 102 en als schriftelijk ----------gevolmachtigde van de penningmeester van de vereniging, de heer Adrianus ----Henricus Bastiaansen, wonende te 5021 CB Tilburg, Hertogstraat 57, geboren te
Semarang op veertien september negentienhonderd achtenveertig, houder van een
Europese identiteitskaart met het nummer T75207172, gehuwd; ---------------------wordende de vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel -11 lid 1 harer statuten; --------------- -------------------------------------------------------Van bovenstaande volmacht blijkt uit een onderhandse akte van volmacht, die aan
deze akte zal worden gehecht ---------------------------------------------------------------De comparanten zijn mij, notaris, bekend - --------------------------------------------De wettelijk vereiste identificatie heeft voorzover nodig volgens voorschrift ------plaatsgehad ------------------------------------------------------------------------------------De comparanten verklaarden, handelende als gemeld: -----------------------------------dat voormelde vereniging is opgericht bij akte, op zes april negentienhonderd ----vijfennegentig voor mij, notaris, verleden;-----------------------------------------------dat de statuten van de vereniging sedertdien onveranderd hebben gegolden; -------dat in de algemene ledenvergadering van de vereniging, gehouden op --------------achtentwintig november tweeduizend een rechtsgeldig besloten is de statuten vande vereniging te wijzigen, zoals hierna bepaald; en -------------------------------------dat van dit besluit blijkt uit een aan deze akte gehecht exemplaar van de notulen –
van die vergadering - -------------------------------------------------------------------------Alsnu overgaande tot vorenbedoelde statutenwijziging verklaarden de-------------comparanten, handelend als gemeld, de statuten van de vereniging als volgt ------gewijzigd vast te stellen ---------------------------------------------------------------------Naam en zetel --------------------------------------------------------------------------------Artikel 1 - --------------------------------------------------------------------------------------De vereniging draagt de naam "Overkoepelende Vereniging van -----------------Amateurtuinverenigingen Tillburg", verder te noemen "OVAT “
De vereniging is gevestigd te Tilburg - ----------------------------------------------------Doel en middelen----------------------------------------------------------------------------Artikel 2 - --------------------------------------------------------------------------------------1. De OVAT heeft als doel het bevorderen en instandhouden van het op speciaal
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daartoe aangelegde complexen tuinieren door liefhebbers - -----------------------2. De OVAT tracht haar doel te bereiken door ondermeer:--------------------------- het oprichten, fuseren en instandhouden van amateurtuinverenigingen, die tot
hoofddoel hebben het doel van de OVAT of een daarmee verwante ----doelstelling; --------------------------------------------------------------------------------- het ten behoeve van haar leden huren van de benodigde gronden;
- het verlenen van steun en bijstand aan haar leden in algemene zin, ---------waaronder begrepen advisering over de aanschaf van materialen, zaden,--planten en dergelijke; --------------------------------------------------------------- het geven van voorlichting en adviezen; ---------------------------------------- het stellen van regels ten aanzien van het beheer van de complexen;-------alle wettelijk toegestane middelen ter realisering van haar doel- ------------Duur - ------------------------------------ ------------------ --------------------------Artikel 3 - ------------------------------------------------------------------------De OVAT is voor onbepaalde tijd opgericht ---------------------------------Lidmaatschap--------------------------------------------------------------------------------Artikel 4 - --------------------------------------------------------------------------------------Leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten, mits zij voldoen aan de --------------voorwaarden van de gemeente Tilburg ----------------------------------------Als lid van de OVAT kan alleen worden toegelaten een in Tilburg gevestigd ----volkstuinvereniging die volledige rechtspersoonlijkheid bezit, nadat men----------schriftelijk een verzoek dienaangaande bij de algemene vergadering heeft---------ingediend. De algemene vergadering beslist over de toelating - -----------------------De algemene vergadering kan een jaarlijkse bijdrage vaststellen verschuldigd door
elk van de leden ------------------------------------------------------------------------------Einde lidmaatschap -------------------------------------------------------------------------Artikel 5 - ----------------------------------- ------------------------------------------------1. Het lidmaatschap eindigt --------------------------------------------------------------a. wanneer het lid-rechtspersoon ophoudt te bestaan of zijn doel niet meer --wordt verwezenlijkt;
----------------------------------------------------------------b. door een besluit van de Algemene Ledenvergadering van de OVAT -------betreffende: --------------------------------------------------------------------------- opzegging namens de vereniging;-------------------------------------------- ontzetting; -----------------------------------------------------------------------c. wanneer de huurovereenkomst tussen de vereniging en het lid --------------rechtspersoon eindigt - --------------------------------------------------------------2. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wegens het niet-nakomen--van opgelegde verplichtingen; daarvan is sprake indien een lid herhaaldelijk, al of niet opzettelijk, niet, niet-tijdig of niet op de juiste wijze de ---------------verplichtingen nakomt, welke bij of krachtens de wet, deze statuten en de -----reglementen van de OVAT aan de leden zijn of worden opgelegd, danwel ----wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de eisen welke in deze ------statuten voor het (aangaan van) lidmaatschap zijn gesteld, danwel wanneer ---redelijkerwijs van de OVAT niet gevergd kan worden het lidmaatschap te---laten voortduren --------------------------------------------------------------------------3. Ontzetting kan worden uitgesproken indien een lid in strijd met deze statuten,
de reglementen van de OVAT, bevoeglijk genomen besluiten van het bestuuren/of de Algemene Ledenvergadering van de OVAT handelt, en wegens het –
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schaden van de belangen van de OVAT, de aangesloten leden, de bij de leden
aangesloten tuinders danwel het volkstuinhobby-isme in het algemeen ---------4. De in lid 2 genoemde opzegging en de in lid 3 genoemde ontzetting kunnen --tegen elke datum worden uitgesproken zonder dat daartoe enige termijn in ---acht moet worden genomen - -----------------------------------------------------------5. De opzegging danwel ontzetting geschiedt door een besluit van de Algemene –
Ledenvergadering, dat slechts kan worden genomen in een vergadering waarin
tenminste tweederde van het totaal der leden aanwezig is, en met een ---------meerderheid van tenminste tweederde van het aantal geldig uitgebrachte -----stemmen -------------------- ---------------------------------------Het bepaalde in lid 2 van artikel 15 is van overeenkomstige toepassing - -------6. Het bestuur van de OVAT stelt het betrokken lid onverwijld schriftelijk en ---met opgaaf van redenen in kennis van het besluit tot ontzegging danwel -------ontzetting ----------------------------------------------------------------------------------7. In de vergadering waarin over de opzegging van of de ontzetting uit het -------lidmaatschap wordt beraadslaagd, heeft het betrokken lid het recht zich te ----verantwoorden en te verdedigen --------------------------------------------------8. Wanneer een lidmaatschap eindigt in de loop van een boekjaar blijven, tenzij –
de Algemene Ledenvergadering anders besluit, de jaarlijkse bijdrage(n) voor –
het geheel aan de OVAT verschuldigd - ----------------------------------------------Het ]bestuur --------------------------------- .- .- -- - -------------------------Artikel 6 - --------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur wordt gevormd door één vertegenwoordiger van ieder lid, aan te
wijzen door het bestuur van het vereniging-lid, verder aangevuld met een -----dagelijks bestuur. ---------------------- - -------------------------------------------2.Alleen meerderjarige natuurlijke personen,die lid zijn van een bij de OVAT---aangesloten vereniging, kunnen bestuurslid zijn---- -------------------------------3.De Algemene Ledenvergadering kiest het dagelijks bestuur, in ieder geval ----bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Dezen dienenlid van de leden van de vereniging te zijn ----------------------------------------Het aantal dagelijks bestuursleden wordt bepaald door de algemene ------------vergadering - ------------------------------------------------------------------------------4. Ieder bestuurslid heeft één stem. De leden van het dagelijks bestuur hebben --slechts een adviserende stem-----------------------------------------------------------5. De vervanging van een bestuurslid geschiedt op voordracht van het bestuur --- .
van de betreffende vereniging- --------------------------------------------------------Taken bestuur- ------------------------------------------------------------ ------ ---------Artikel 7 - --------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging --------------------------2. Het dagelijks bestuur is belast met het dagelijks bestuur van de OVAT en met
het uitvoeren van de besluiten van het bestuur en de Algemene -----------------Ledenvergadering------------------------------------------------------------------------Het dagelijks bestuur heeft voorafgaande machtiging nodig van de AlgemeneLedenvergadering voor het voorbereiden van bestuursbesluiten, strekkende –
tot:------------------------------------------------------------------------------------------ het oprichten van een rechtspersoon; --------------------------------------------- het verwerven van grond; -------------------------------- --------------------- het onderverhuren van grond; ----------- ---------- -----------
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- het doen van schenkingen; ---------------------------------------------------------- het opnemen en geven van kredieten en andere geldleningen ----------------3. Na een voorafgaande machtiging van de Algemene Ledenvergadering is het -dagelijks bestuur bevoegd zich in de uitvoering van zijn taak op kosten van de
OVAT door één of meer adviseurs te doen bijstaan --------------------------------4.Het dagelijks bestuur legt op het eind van ieder jaar rekening en ----------------verantwoording af in handen van het bestuur ----------------------------------------Bestuursvergaderingen - -------------------------------------------------------------------Artikel 8 - --------------------------------------------------------------------------------------1. Het (dagelijks) bestuur vergadert zo dikwijls als:----------------------------------- dit voor de uitvoering van de hem bij de wet of deze statuten gedragen---taak wenselijk is;-------------------------------------------------------------------- dit door de voorzitter nodig wordt geacht; --------------------------------------- dit door tenminste eenderde van het totaal aantal in functie zijnde ---------bestuursleden schriftelijk en onder opgave van de te behandelen -----------onderwerpen aan de voorzitter verzocht wordt een bestuursvergadering ---bijeen te roepen ----------------------------------------------------------------------In dit laatste geval is de voorzitter verplicht aan dit verzoek gevolg te geven –
door binnen één maand na verzending van het verzoek een ----------------------bestuursvergadering te houden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf -------bevoegd zijn een bestuursvergadering bijeen te roepen ----------------------------2. De wijze van het bijeenroepen van bestuursvergaderingen wordt in het--------huishoudelijk reglement van de OVAT geregeld- ----------------------------------3. Indien één of meerdere bestuursleden niet,niet-tijdig en/of niet op de juiste -wijze tot een bestuursvergadering zijn opgeroepen, dan kunnen in die ---------vergadering geen rechtsgeldige besluiten worden genomen, tenzij in die ------vergadering alle bestuursleden toch aanwezig zijn - --------------------------------4. In een bestuursvergadering kunnen door het bestuur slechts geldige besluiten worden genomen indien meer dan de helft van de totaal aantal in functie------zijnde bestuursleden aanwezig is------------------------------------------------------5. Tenzij elders in deze statuten een andere,meerderheid wordt voorgeschreven, worden alle besluiten zowel van het bestuur als van het dagelijks bestuur -----genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen -------6. In het huishoudelijk reglement wordt, met inachtneming van het daarover ----bepaalde in deze statuten, de wijze waarop deze vergaderingen worden -------gehouden, de wijze van stemming in deze 'vergaderingen en de wijze van -----notuleren van deze vergaderingen geregeld ------------------------------------------Besluiten buiten vergadering -------------------------------------------------------------Artikel 9 - --------------------------------------------------------------------------------------Het bestuur kan buiten vergadering rechtsgeldige besluiten nemen, indien alle ----bestuursleden zich schriftelijk vóór het betreffende voorstel hebben verklaard. ---Commissies ----------------------------------------------------------------------------------Artikel 1 0 --------------------------------------------------------------------------------------1 . Onverminderd het bepaalde in artikel 14 lid 2 stelt het bestuur zodanige -------commissies in als het bestuur wenselijk acht ----------------------------------------2. Elke door het bestuur ingestelde commissie voert de haar opgedragen taak uit
onder verantwoordelijkheid van het bestuur -----------------------------------------3. Elke commissie kan afzonderlijk vergaderen -----------------------------------------
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4. Uiterlijk zes weken vóór iedere jaarvergadering, als bedoeld in artikel 12 lid 9,
leggen alle commissies schriftelijk aan het bestuur rekening en -----------------verantwoording af van het in het afgelopen boekjaar gevoerde financiële ------beheer --------------------------------------------------------------------------------------5. Alle commissies leggen voorts aan het bestuur zo vaak rekening en ------------verantwoording over het financiële beheer af als het bestuur dit wenselijk acht.
6. Alle commissies zijn verplicht alle door het bestuur verlangde inlichtingen te –
verschaffen, de door de commissies beheerde kas te tonen en inzage te geven –
in de boeken en overige stukken van de commissies -------------------------------7. Voor de toepassing van dit artikel worden met de door het bestuur ingestelde –
commissies gelijkgesteld de personen of groepen van personen aan wie het ---bestuur de uitvoering van een gedeelte van de aan het bestuur opgedragen ----taken is gedelegeerd ---------------------------------------------------------------------8. De taak van alle commissies kan te allen tijde door het bestuur worden --------herroepen, zelfs onder instelling van nieuwe commissies - ------------------------Vertegenwoordiging OVAT- -----------------------------------------------------------Artikel 11 --------------------------------------------------------------------------------------1 . De OVAT wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, ------vertegenwoordigingsbevoegdheid komt eveneens toe aan het dagelijks --------bestuur -------------------------------------------------------------------------------------2. De OVAT is bevoegd voor en in naam van één of meer van haar leden rechten te
bedingen en/of verplichtingen aan te gaan ----------------------------------------3. De OVAT kan namens haar leden tot handhaving van de bedongen rechten in
rechte optreden, waaronder begrepen het vorderen van schadevergoeding -----Algemene Ledenvergadering -------------------------------------------------------------Artikel 12 --------------------------------------------------------------------------------------1. De Algemene Ledenvergadering is een vergadering van alle leden van de -----OVAT, waarbij die leden zullen worden vertegenwoordigd door maximaal ---drie bestuursleden van de besturen van de individuele leden - --------------------2. De leden van de OVAT worden tot de Algemene Ledenvergadering -----------schriftelijk door het bestuur opgeroepen. De oproepingsbrieven worden niet –
later verzonden dan op de tiende dag vóór die van de vergadering. De wijze --van oproeping en de daarbij in acht te nemen termijnen worden, met -----------inachtneming van deze statuten, nader in het huishoudelijk reglement van de—
OVAT geregeld. Indien bij het oproepen de voorgeschreven termijnen niet inacht zijn genomen, danwel niet of niet op de juiste wijze heeft plaatsgevonden,
dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij in de vergaderingalle gewone leden toch aanwezig zijn - -----------------------------------------------3. De Algemene Ledenvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het
bestuur. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter wordt de Algemene --------Ledenvergadering gehouden onder voorzitterschap van één van de andere, ---door het bestuur te bepalen, leden van het dagelijks bestuur ----------------------4. De secretaris van het bestuur legt in de notulen vast al hetgeen in de -----------vergadering behandeld wordt. De notulen van een vergadering worden in de –
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering door die vergadering vastgesteld,hetgeen wordt bevestigd middels ondertekening door de voorzitter en ---------secretaris van die vergadering - --------------------------------------------------------5. leder gewoon lid, vertegenwoordigd door maximaal drie leden van zijn --------
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het woord te voeren en daarin stemrecht uit te oefenen ----------------------------De vertegenwoordigers van de betreffende aangesloten leden treden altijd op –
voor en namens het aangesloten rechtspersoon-lid - --------------------------------Eveneens heeft ieder bestuurslid van de OVAT het recht de Algemene --------Ledenvergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren - ------------------6. Het bestuur is bevoegd personen uit te nodigen voor het bijwonen van de -----Algemene Ledenvergadering, indien zij dit nodig en nuttig acht. Deze ---------personen hebben echter geen stemrecht - ---------------------------------------------7. leder lid brengt ter vergadering een stem uit - ---------------------------------------8. Tenzij elders in deze statuten een andere meerderheid wordt voorgeschreven, worden alle besluiten van de Algemene Ledenvergadering genomen met ------gewone meerderheid van alle geldig uitgebrachte stemmen - ---------------------9. a. Jaarlijks wordt tenminste één Algemene Ledenvergadering gehouden, ----nader aangeduid als "de jaarvergadering". De jaarvergadering wordt ------gehouden op een door het bestuur vast te stellen tijdstip, vallende binnen—
vijf maanden na afloop van het laatst verstreken boek aar van de OVAT. –
b. Het is mogelijk meerdere keren een Algemene Ledenvergadering bijeen te
roepen: zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk acht; of wanneer één of--meerdere gewone leden schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de –
te behandelen onderwerpen aan het bestuur het verzoek heeft/hebben -----gericht tot het bijeenroepen van een Algemene Ledenvergadering; ---------In dit laatste geval is het bestuur verplicht een Algemene--------------------Ledenvergadering bijeen te roepen binnen een termijn van vier weken. ---Indien aan het verzoek niet of niet-tijdig gevolg wordt gegeven, ------------kan/kunnen de verzoekers zelf een Algemene Ledenvergadering -----------bijeenroepen op de wijze waarop normaal het bestuur een vergadering ----bijeen roept ---------------------------------------------------------------------------1 0.Buiten de Algemene Ledenvergadering kunnen de leden van de OVAT alleen
rechtsgeldige besluiten nemen, mits deze besluiten met algemene stemmen en
met voorkennis van het bestuur worden genomen ----------------------------------11 Aan de Algemene Ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe die niet --door de wet of krachtens deze statuten aan andere organen zijn opgedragen. --Financiën--------------------------------------- ~ --------------------------------------------Artikel 13 --------------------------------------------------------------------------------------1. De geldmiddelen van de OVAT bestaan uit:----------------------------------------- het vermogen van de OVAT en de daaruit voortkomende baten ------------- bijdragen van de leden;-------------------------------------------------------------- subsidies; ------------------------------------------------------------------------------ schenkingen; -------------------------------------------------------------------------- andere baten --------------------------------------------------------------------------2. De Algemene Ledenvergadering kan aan haar leden bijdrageverplichtingen --opleggen -----------------------------------------------------------------------------------3. De Algemene Ledenvergadering kan van het bepaalde in het vorige lid slechts
afwijken bij een met algemene stemmen genomen besluit - -----------------------Beheer financiën - ----------------------------------------------------------------------Artikel 14 -----------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur beheert de geldmiddelen en eigendommen van de OVAT -----------
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verstande dat daarvan geen bestuursleden van de OVAT mogen deel ----------uitmaken - ---------------------------------------------------------------------------------3. Uiterlijk één maand vóór iedere jaarvergadering maakt het bestuur schriftelijk
een rekening en verantwoording op van het door haar in het afgelopen --------boekjaar gevoerde financiële beheer. Het bestuur zendt deze rekening en -----verantwoording uiterlijk één maand vóór de jaarvergadering aan de ------------kascommissie -------------------------------------------------------------------4. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar verlangde --------inlichtingen te verschaffen, haar desgevraagd de kas en de waarden van de ---OVAT te tonen en inzage te geven in de boeken en bescheiden van de OVAT.
5. De kascommissie is, na vooraf door de Algemene Ledenvergadering daartoe –
te zijn gemachtigd, bevoegd zich op kosten van de OVAT door een ------------deskundige te doen bijstaan - -----------------------------------------------------------6. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur –
en brengt ter jaarvergadering aan de Algemene Ledenvergadering van haar ---bevindingen schriftelijk verslag uit. Indien de kascommissie zich door een ---deskundige heeft laten bijstaan, wordt haar verslag door die deskundige---- - -medeondertekend - -----------------------------------------------------------------------7. Het bestuur is verplicht aan de Algemene Ledenvergadering op de-------------jaarvergadering zijn jaarverslag uit te brengen, onder overlegging van de -----nodige stukken, schriftelijk rekening en verantwoording te doen van het door –
het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur -------------------------------------8. Het bestuur is verplicht ter jaarvergadering alle door de Algemene -------------Ledenvergadering gewenste inlichtingen te verschaffen en desgevraagd de kas
en de waarden van de OVAT te tonen en inzage te geven in de boeken en -----stukken van de OVAT- -----------------------------------------------------------------9. Binnen veertien dagen na de dag van de jaarvergadering doet het bestuur aan elk
lid een afschrift toekomen van de in lid 7 bedoelde rekening en-------------verantwoording ---------------------------------------------------------------------------10. In het huishoudelijk reglement worden nadere regels gesteld betreffende het –
beheer van de financiën, het innen van de bijdragen, het opmaken van een----begroting, de inrichting van de op te stellen rekening en verantwoording, de –
controle daarvan en andere financiële aangelegenheden van de OVAT ---------Wijziging van de statuten - ----------------------------------------------------------------Artikel 15 --------------------------------------------------------------------------------------1. Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen door de
Algemene Ledenvergadering in een speciaal daartoe bijeen geroepen----------vergadering, waarin tenminste tweederde van het totaal aantal------------------stemgerechtigde leden aanwezig is, en met een meerderheid van tenminste ---tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen---------------------------Indien in een vergadering waarin een statutenwijziging geagendeerd is, niet --het ingevolge het vorige lid vereiste aantal stemgerechtigde leden aanwezig is,
zal niet eerder dan één week en niet later dan vier weken na die vergadering –
een nieuwe vergadering worden gehouden, waartoe een nieuwe oproep moet--worden gedaan, in welke nieuwe vergadering een besluit tot statutenwijziging kan
worden genomen met tenminste een meerderheid van tenminste------------
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worden voorgesteld. Bij deze brieven dient een afschrift te worden --------gevoegd van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is ---opgenomen --------------------------------------------------------------------------------Ontbinding OVAT --------------------------------------------------------------------------Artikel 16 --------------------------------------------------------------------------------------1. De OVAT wordt ontbonden:-----------------------------------------------------------a. door een daartoe strekkend besluit van de Algemene Ledenvergadering; --b. door insolventie, nadat de OVAT in staat van faillisement is verklaard, ofdoor opheffing van het faillisement wegens de toestand van de boedel; ---c. door het geheel ontbreken van leden - --------------------------------------------2. Een besluit tot ontbinding van de OVAT kan slechts worden genomen door de
Algemene Ledenvergadering. Op de totstandkoming van dat besluit is artikel –
15 onverkort en overeenkomstig van toepassing. Een besluit tot ontbinding ---wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn -----------------------------3. Na de ontbinding blijft de OVAT voortbestaan voor zover dit voor de ---------vereffening van het vermogen nodig is -----------------------------------------------4. In geval van ontbinding van de OVAT anders dan door insolventie na ---------faillisement, geschiedt de vereffening van het vermogen door het bestuur -----tenzij de Algemene Ledenvergadering anders bepaalt - ----------------------------5 . De bepalingen van deze statuten en van de reglementen van de OVAT blijven
gedurende de in het vorige lid bedoelde vereffening zoveel mogelijk van -----kracht. Het bepaalde omtrent de benoeming, schorsing, ontslag, de -------------bevoegdheden en verplichtingen van het bestuur en de bestuursleden van de –
OVAT is alsdan van overeenkomstige toepassing op de vereffenaars -----------6. De vereffenaars bepalen de bestemming van een eventueel batig ----------------liquidatiesaldo ----------------------------------------------------------------------------Reglementen - --------------------------------------------------------------------------------Artikel 17 --------------------------------------------------------------------------------------1. De Algemene Ledenvergadering stelt alle reglementen vast waarnaar in deze statuten wordt verwezen, met name een huishoudelijk reglement ----------------2. De Algemene Ledenvergadering stelt voorts zodanige reglementen vast als ---haar gewenst mocht voorkomen -------------------------------------------------------3. De reglementen van de OVAT mogen geen bepalingen bevatten die strijdig --zijn met de bepalingen der wet en/of deze statuten en/of contractueel ----------aangegane verplichtingen ---------------------------------------------------------------Geschillen -------------------------------------------------------------------------------------Artikel 19 --------------------------------------------------------------------------------------1. In alle gevallen waarin de wet, deze statuten noch de reglementen van de -----OVAT voorzien, danwel waarin verschil van mening bestaat omtrent de ------toepasselijkheid of de interpretatie van één of meer bepalingen van deze ------statuten en/of reglementen van de OVAT, beslist het bestuur - -------------------2. Alle geschillen hetzij tussen één of meer leden en de OVAT, hetzij tussen ----leden onderling, hetzij tussen één of meer leden enerzijds en één of meer -----bestuursleden anderzijds, hetzij tussen andere organen en commissies----------
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genomen beslissing staat beroep door belanghebbende(n) open op de algemene --vergadering ------------------------------------------------------------------------------------WAARVAN AKTE, is verleden te Goirle, op de datum als in het hoofd van dezeakte versneld -----------------------------------------------------------------------------------Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten en de doormij, notaris, daarop gegeven toelichting, hebben dezen eenparig verklaard van deinhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op ---volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen --------------------------------Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de -----comparanten en daarna door mij, notaris, ondertekend ---------------------------------(volgen handtekeningen)

