
AT/34246/52008 

VERENIGING 

Heden, achtentwintig november tweeduizend dertien, -
verschenen voor mij, mr. Peter Henricus Hubertus ---
Gerardus Veugen, notaris te Weert: ------------------
1. de heer GERARDUS PETER JAN KOOPMANS, wonende te --

5941 NH Velden, gemeente Venlo, Schandelo 16, ---
geboren te Arcen en Velden op veertien augustus -
negentienhonderd tweeënzestig, thans ongehuwd en -
niet geregistreerd als partner in de zin van de -
wet, zich legitimerend met paspoort, nummer -----
NPJHCR706; ---------------------------------------

2. de heer JACOB VAN DER VORST, wonende te 6041 LS -
Roermond, Zwartbroekpoort 28, geboren te Linne op 
achtentwintig juni negentienhonderd -------------
tweeënveertig, gehuwd, zich legitimerend met ----
identiteitskaart, nummer IV484DKB7; en -----------

3. de heer LODEWIJK PETER MARIE LITJENS, wonende te -
5988 BH Helden, gemeente Peel en Maas, van ------
Hillenstraat 10, geboren te Helden op zeven mei -
negentienhonderd zevenenveertig, gehuwd, zich ---
legitimerend met paspoort, nummer NW83F1R30; -----

te dezen handelend in hun hierna te melden ---------
hoedanigheid, alsmede als schriftelijk -------------
gevolmachtigde van: --------------------------------
de heer HUBERT JAN FRANS BROUNS, wonende te 3640 ---
Kinrooi, in België, Weertersteenweg 170, geboren te -
Hasselt, in België, op elf december negentienhonderd 
zevenenveertig, gehuwd, zich legitimerend met ------
identiteitskaart, nummer 591-0047296-62; -----------
de verschenen personen te dezen handelend als ------
respectievelijk voorzitter, secretaris en ----------
penningmeester en de volmachtgever bij het geven van 
de volmacht handelend als vice-voorzitter van de ---
vereniging: OUD-LIMBURSE SCHUTTERSFEDERATIE, --------
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gevestigd te SITTARD, kantoorhoudende te 6041 LS ---
Roermond, Zwartbroekpoort 28, ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamers van Koophandel onder -
dossiernummer 40186972, en als zodanig deze --------
vereniging, hierna ook te noemen: "de federatie", te 
dezen rechtsgeldig vertegenwoordigend. -------------
VOLMACHT -------------------- -----------------------
Van voormelde volmacht blijkt uit een onderhandse --
akte, die aan deze akte zal worden gehecht. --------
VOORWOORD -------------------------------------------
De verschenen personen verklaarden: ----------------
- dat de federatie op zevenentwintig februari -------

negentienhonderd zevenendertig werd opgericht; ----
- dat in een op vijf oktober tweeduizend dertien 

gehouden algemene vergadering van genoemde -------
federatie werd besloten de statuten van de -------
federatie te wijzigen en opnieuw vast te stellen, -
conform het aan het hierna genoemde uittreksel ---
van de notulen van gemelde algemene vergadering --
gehecht ontwerp van de gewijzigde statuten en ----
deze te doen opnemen in een notariële akte; -------

- dat daarbij de formaliteiten welke zijn vermeld--
in de statuten van de federatie en in de wet in--
acht zijn genomen; -------------------------------

- dat van een en ander blijkt uit een aan deze akte -
te hechten uittreksel van de notulen van gemelde -
algemene vergadering; --- ------------------------

- dat de gewijzigde en opnieuw vastgestelde ---------
statuten luiden als volgt. -----------------------

STATUTEN -------------------------------------------
NAAM EN ZETEL------------------------------------
Artikel 1-----------------------------------------
1. De vereniging van schutterijen, schuttersgilden-

en schutbroederschappen in Nederlands en Belgisch 
Limburg gevestigd alsmede de bonden, waarin deze -
streeksgewijze verenigd zijn, draagt de naam van: 
OUD-LIMBURGSE SCHUTTERSFEDERATIE, hierna te -----
noemen "de federatie". ---------------------------

2. De federatie is opgericht op zevenentwintig -----
februari negentienhonderd zevenendertig. ---------

3. Haar zetel is gevestigd te SITTARD. --------------
4. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en -

met eenendertig december. ------------------------
DOEL ------------------------------------------------
Artikel 2 -------------------------------------------
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De federatie heeft ten doel: ----
de bevordering van het schutterswezen en het behoud -
van de aloude Christelijke schutterstraditie. ---- -
Artikel 3--- --------------------- --------------
De federatie tracht haar doel te bereiken door: -----
a. het geven van advies bij het organiseren van ----

schuttersfeesten, schietwedstrijden en optochten, 
ingericht en uitgevoerd op de voet van het ------
bepaalde in het voorschrift aangaande de --------
wedstrijdnormen; ---- ------------------------- --

b. het mede organiseren van het jaarlijkse Oud- ----
Limburgs Schuttersfeest, met inachtneming van het 
speciaal hiervoor afzonderlijk vastgestelde --- -
reglement; ---------------------------------------

c. het bevorderen van de bekwaamheid in het schieten 
met de zware buks; -------------------------------

d. het bevorderen van het bespelen van onder andere -
de trom, de hoorn, de klaroen en de fluit; -------

e. het bevorderen van het vendelen en de exercitie; -
f. het bevorderen van de onderlinge samenwerking van 

de leden van de federatie; -----------------------
g. het samenwerken met schutterijen of bonden van --

schutterijen en gilden in binnen- en buitenland, -
die een soortgelijk doel als de federatie -------
nastreven; ---------------------------------------

h. het onderhouden van een goede verstandhouding met 
en het bevorderen van waardering en begrip bij --
kerkelijke en wereldlijke overheid; --------------

i. alle andere middelen, die voor het doel ----------
bevorderlijk zijn. ------------------------------

LID~TSCHAP ---------------------------------------
Artikel 4 ------------------------------------------
Leden van de federatie zijn: ----------------- ------
1. de in Nederlands en Belgisch Limburg gevestigde -

rechtspersoonlijkheid bezittende bonden van -----
schutterijen, schuttersgilden en schutbroeder- --
schappen, ingeschreven in het daartoe bestemde --
register, gehouden door de secretaris van de ----
federatie; ---------------------------------------

2. alle in Nederlands en Belgisch Limburg gevestigde 
schutterijen, schuttersgilden en ----------------
schutbroederschappen, mits deze zijn aangesloten -
bij een van de rechtspersoonlijkheid bezittende -
bonden van schutterijen, schuttersgilden en -----
schutbroederschappen, ingeschreven in het daartoe 
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bestemde register, gehouden door de secretaris --
van de federatie; ------ ----------- - - --

3. de schutterijen, schuttersgilden en ------------ -
schutbroederschappen als bedoeld in artikel 6 lid 
3 van deze statuten. ------------- -----------

Artikel 5------ ------------ ----- -------------
De leden als bedoeld in voorgaand artikel zijn -----
zelfstandige organisaties, die hun inrichting, wijze 
van bestuur en behartiging van de hen toevertrouwde -
belangen zelf regelen, met dien verstande dat zij de 
statuten, reglementen en besluiten genomen door de -
federatie in acht moeten nemen. --------------------
Artikel 6-----------------------------------------
1. Over de toelating van leden als bedoeld in ---- -

artikel 4 sub 1 beslist de algemene vergadering. -
2. Over de toelating van leden als bedoeld in ------

artikel 4 sub 2 beslist het bestuur. Bij niet- --
toelating van een lid als bedoeld in artikel 4 --
sub 2 kan de algemene vergadering alsnog tot ----
toelating beslissen. -----------------------------

3. Het bestuur is bevoegd om schutterijen, ---------
schuttersgilden of schutbroederschappen, die niet 
zijn aangesloten bij één van de bonden als ------
bedoeld in artikel 4 sub 1 toe te laten als lid, -
doch enkel indien aan één van de navolgende -----
voorwaarden is voldaan: --------------------------
a. het aspirant-lid is niet gevestigd in enig ---

ressort van een bond als bedoeld in artikel 4 -
sub 1; ----------------------------------------

b. het aspirant-lid, gevestigd in een ressort van 
een bond, doch niet aangesloten bij die bond, -
geen schuttersactiviteiten ontplooit en ------
mitsdien rustende is, zulks voor de tijd dat -
deze rustperiode voortduurt; ------------------

c. er naar het oordeel van het federatiebestuur -
dringende redenen aanwezig zijn tot toekenning 
van het lidmaatschap. ------------------------

Artikel 7 ------------------------------------------
Het lidmaatschap eindigt: ------------------ --- --
I. door ontbinding van het lid; ---------------------
2. door het niet meer voldoen aan de lidmaatschaps- -

eisen van artikel 4; -----------------------------
3. door opzegging door het lid; ---------------------
4. door opzegging door de federatie; ----------------
5. door ontzetting. ---------------------------------
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ONDERSCHEIDINGEN/ERELEDEN EN EREBESTUURSLEDEN ------
Artikel 8 ------- ------------------------- - ------
1. Aan personen, die zich voor het schutterswezen op 

bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt, -
evenals aan personen welke een aantal jaren lid -
zijn van een bij de federatie aangesloten ------
vereniging, kan een onderscheiding worden ---- --
toegekend.------------ - -- -- -- --------------

2. De voorwaarden voor toekenning alsook het type --
onderscheiding wordt geregeld bij huishoudelijk -
reglement. ---------------------------------------

3. De vereniging kent ook ereleden en --------------
erebestuursleden. Ereleden zijn zij die, op -----
grond van bijzondere verdiensten voor de --------
vereniging, als zodanig door de algemene --------
vergadering zijn benoemd en hun benoeming hebben -
aanvaard. Ereleden en erebestuursleden zijn ---
geen lid in de zin van de wet en de statuten. -
Zij hebben het recht tot deelname aan de ------
algemene vergadering en kunnen in die ---------
vergadering na verkregen toestemming van de ---
president een adviserende stem uitbrengen. ------

GELDMIDDELEN ---------------------------------------
Artikel 9 ------------------------------------------
De geldmiddelen van de federatie bestaan uit: -------
1. de jaarlijkse contributie van de leden; ----------
2. de bijdragen van het lid, dat het Oud-Limburgs --

Schuttersfeest organiseert, een en ander als ----
nader geregeld in het Reglement voor het Oud- ---
Limburgs Schuttersfeest; -------------------------

3. de door leden betaalde boetes; -------------------
4. subsidies; ---------------------------------------
5. alle andere aan de federatie toebehorende baten. -
Artikel 10----------------------------------------
1. De leden zijn gehouden om jaarlijks aan de ------

federatie een contributie te betalen. ------------
2. De hoogte van de contributie alsmede de hoogte --

van enige andere financiële verplichting van de -
leden aan de federatie wordt door de algemene ---
vergadering vastgesteld. -------------------------

3. Het tijdstip en de wijze van betaling van de in -
lid 2 bedoelde bedragen worden geregeld in het --
huishoudelijk reglement. ------------------- -----
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Artikel 11--------------
Het bestuur van de federatie is bevoegd om uit de - -
middelen van de federatie reservefondsen te vormen -
ter financiering van maatregelen, die dienen ter ---
uitvoering van de doelstellingen van de federatie. -
BESTUUR--- ------- - - ------------------- ------
Artikel 12--------------------- ------------------
1. Het bestuur van de federatie bestaat uit: --------

a. een voorzitter, hierna ook te noemen: ---------
"president"; ----------------------- - ---

b. een vice-president, hierna ook te noemen: ----
"vice-president"; -----------------------------

c. twee leden benoemd op voordracht van de ------
Stichting Steun aan het Schutters- en --------
Gildewezen in de beide Limburgen; -------------

d. evenveel natuurlijke personen als er bonden --
zijn bedoeld in artikel 4 sub 1; ------- -----

met dien verstande dat de president en de vice- -
president van een verschillend land -------------
(Nederland/België) dienen te zijn. ---------------

2. De president en vice-president worden elk op ----
bindende voordracht van het bestuur, welke ------
bindende voordracht wordt ondersteund door ------
minimaal drie bonden als bedoeld in artikel 4 sub 
I, benoemd door de algemene vergadering. ---------

3. De bestuursleden als bedoeld in lid 1 sub c van 
dit artikel worden op bindende voordracht van -
de Stichting Steun aan het Schutters- en ------
Gildewezen in de beide Limburgen benoemd door -
de algemene vergadering. -----------------------

4. De bestuursleden als bedoeld in lid 1 sub d van 
dit artikel worden op bindende voordracht van -
de betreffende bond benoemd door de algemene --
vergadering. -----------------------------------

5. Aan het federatiebestuur kunnen door de algemene -
vergadering één persoon of meer personen worden -
toegevoegd, die de functie vervult/vervullen van -
secretaris en/of penningmeester. Indien bedoelde -
functionarissen niet afzonderlijk door de -------
algemene vergadering in functie worden benoemd --
zal het bestuur uit zijn midden één of meerdere -
secretarissen en een penningmeester kiezen, met -
dien verstande dat beide functies door één en ---
dezelfde persoon vervuld kunnen worden. Indien er 
meerdere secretarissen in functie zijn zal één ---
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van hen de titel "algemeen secretaris" dragen, de 
andere secretaris krijgt dan de titel "secretaris 
aLS-Feest". ------------------------- ---------

6. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf -
van redenen door de algemene vergadering worden -
geschorst en ontslagen. Terzake van schorsing of -
ontslag besluit de algemene vergadering met een -
meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte ---
stemmen. -------- --------------------------------

7. Ten aanzien van een op voordracht benoemd ----- -
bestuurslid kan de instantie, die het recht op --
voordracht heeft, aan de algemene vergadering ---
voorstellen om het bestuurslid te ontslaan en te -
vervangen door een ander bij die gelegenheid ----
voorgedragen bestuurslid. ------------------------

8. Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid -
de algemene vergadering niet binnen drie maanden -
daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt -
de schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt --
in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ---
vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij -
door een raadsman doen bijstaan. -----------------

9. Bestuursleden worden benoemd voor een periode ---
van maximaal drie jaar. Onder een jaar wordt te -
dezen verstaan de periode tussen twee -----------
opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. -
De bestuursleden treden af volgens een door het -
bestuur op te maken rooster; een volgens het ----
rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk ---
herbenoembaar. Een in een tussentijdse vacature -
benoemd bestuurslid neemt op het rooster van ----
aftreden de plaats in van degene in wiens -------
vacature hij werd benoemd. -----------------------

10.In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk -
voorzien. Een niet voltallig bestuur blijft -----
bestuursbevoegd. ---------------------------------

11.Ten aanzien van een op voordracht benoemd -------
bestuurslid kan de instantie, die het recht op --
voordracht heeft, aan de algemene vergadering ---
voorstellen om het bestuurslid te ontslaan en te -
vervangen door een ander bij die gelegenheid ----
voorgedragen bestuurslid. ------------------------

Artikel 13----------------------------------------
1. Het dagelijks bestuur van de federatie wordt ----

gevormd door de president, de vice-president, de -
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secretaris, respectievelijk zo er meerdere in ---
functie zijn de algemeen secretaris en de -------
secretaris-OLS-feest, en de penningmeester. ------

2. Bij de voordrachten tot benoeming van de --------
president en de vice-president, alsmede bij -----
voordrachten tot benoeming van de secretaris, 
respectievelijk zo er meerdere in functie benoemd 
worden de algemeen secretaris en de secretaris 
OLS-Feest, alsmede de penningmeester zal het ----
federatiebestuur erop toezien, dat de -----------
getalsverhoudingen tussen Nederlandse en --------
Belgische bonden respectievelijk Nederlandse en 
Belgische verenigingen voor zover mogelijk een --
afspiegeling vinden in de samenstelling van het -
dagelijks bestuur. -------------------------------

Artikel 14---------------------------------------
Het federatiebestuur is belast met: -----------------
1. het geven van leiding bij de uitvoering van de --

doelstellingen als geformuleerd in artikel 3; ----
2. het toezien op de juiste naleving van statuten, -

reglementen en besluiten; ------------------------
3. de voorbereiding van de algemene vergaderingen en 

de uitvoering van de door de algemene vergadering 
genomen besluiten; -------------------------------

4. het beslechten van geschillen tussen leden van de 
federatie, indien het belang van de federatie ---
zulks vereist. ----------------------------------

Artikel 15---------------------------------------
Het dagelijks bestuur van de federatie is belast ----
met: ------------------------------------------------
1. de voorbereiding van de uitvoering van ----------

bestuurstaken; -----------------------------------
2. het treffen van voorlopige maatregelen in zaken -

als bedoeld in artikel 14 waarin een beslissing -
van het federatiebestuur niet kan worden --------
afgewacht. ---------------------------------------

Indien het dagelijks bestuur een maatregel heeft ---
getroffen bedoeld in sub 2 van dit artikel, zal de -
maatregel in de eerst volgende bestuursvergadering -
ter bekrachtiging aan het bestuur worden voorgelegd. 
Artikel 16----------------------------------------
1. Het bestuur vertegenwoordigt de federatie in en -

buiten rechte. -----------------------------------
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede -

toe aan twee leden van het dagelijks bestuur. ----
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VERGADERINGEN ----
Artikel 17-------------- - -----------------------
1. Jaarlijks zal tenminste twee keer een algemene 

vergadering bijeen geroepen worden. In het ------
voorjaar zal een jaarvergadering gehouden worden, 
waarin een jaarverslag wordt uitgebracht en een 
jaarrekening wordt gepresenteerd. In het najaar -
wordt een huishoudelijke vergadering gehouden. 

2. Een algemene vergadering zal verder bijeen ------
geroepen worden zo dikwijls hetzij de president, 
hetzij drie bestuursleden, hetzij vijftien leden -
van de federatie daarom verlangen. ---------------

3. Voor het overige roept het bestuur een algemene -
vergadering bijeen, zo dikwijls het dit wenselijk 
oordeelt of wanneer het daartoe volgens de wet of 
de statuten verplicht is. ------------------------

4. Oproeping voor een vergadering geschiedt --------
schriftelijk of digitaal met vermelding van tijd -
en plaats alsmede van de ter vergadering te -----
behandelen onderwerpen. --------------------------

Artikel 18----------------------------------------
1. Tot een algemene vergadering zullen opgeroepen --

worden en zal toegang verleend worden aan: -------
a. afgevaardigden van leden; ---------------------
b. leden van het federatiebestuur; -------------~-

c. ereleden en erebestuursleden. -----------------
2. Elk van de leden van de federatie kan door middel 

van een afgevaardigde één stem uitbrengen. De ---
stem van een lid als bedoeld in artikel 4 sub 1 -
wordt uitgebracht door het desbetreffende ------~
federatiebestuurslid als genoemd in artikel 12 --
lid 1 sub d. -------------------------------------

BESLUITVORMING -------------------------------------
Artikel 19 ------------------------------------------
1. Besluiten worden, voor zover in de wet of de ----

statuten niet anders is bepaald, genomen met ----
volstrekte meerderheid van stemmen. Onder -------
volstrekte meerderheid wordt verstaan het eerste -
gehele getal boven de helft van het aantal geldig 
uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen of stemmen -
waaruit niet eenduidig blijkt welk standpunt ----
wordt ingenomen worden aangemerkt als niet-geldig 
uitgebracht. -------------------------------------

2. Stemmen over personen geschiedt schriftelijk. ---
Indien evenwel geen van de leden hoofdelijke -----
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stemming verlangt en de president zulks voorstelt 
kan een besluit over personen bij wijze van -----
acclamatie genomen worden. ------------ ---- -

3. Indien bij een stemming over meerdere personen --
bij een eerste stemronde geen van de personen een 
volstrekte meerderheid heeft verworven, vindt een 
tweede stemming plaats. Wordt ook bij die tweede -
stemming door geen van de personen een volstrekte 
meerderheid behaald, dan vindt een derde stemming 
plaats en wel tussen de twee personen, die bij de 
tweede stemming het hoogste aantal stemmen op ---
zich verenigden. --------------------------------

4. Indien op grond van de uitslag van de tweede ----
stemming meer dan twee personen in aanmerking ---
komen voor deelname aan een derde stemming, dan -
beslist zo nodig het lot tussen welke personen in 
de derde stemming gekozen zal worden. Indien bij -
de derde stemming de stemmen staken beslist ook -
hier het lot. ------------------------------------

5. Stemmen over zaken kan naar beoordeling van de --
president mondeling plaatsvinden. Indien blijkt -
dat bij een stemming over zaken de stemmen ------
staken, zal het onderwerp geagendeerd worden voor 
de eerstvolgende algemene vergadering. Blijken --
ook alsdan de stemmen te staken, dan wordt het --
voorstel geacht te zijn verworpen. In -----------
spoedeisende gevallen heeft het bestuur het recht 
om de tweede stemronde over het betreffende -----
onderwerp nog in dezelfde vergadering te laten --
plaatsvinden. ------------------------------------

6. Besluiten treden onmiddellijk in werking, tenzij -
bij het nemen van het besluit anders is bepaald -
of uit de wet, de statuten of het besluit zelf --
anders voortvloeit. ------------------------------

Artikel 20----------------------------------------
1. De algemene vergadering kan een of meer ---------

reglementen vaststellen, waaronder onder andere -
een huishoudelijk reglement, voorschrift --------
wedstrijdnormen en een reglement voor het Oud- --
Limburgs Schuttersfeest. In reglementen kunnen --
rechten en plichten van leden worden vastgelegd. -
Reglementen kunnen bepalingen bevatten, waarbij -
op niet-naleving van voorschriften maatregelen --
en/of boetes worden gesteld. ---------------------
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2. Besluiten van algemene strekking, genomen door de 
algemene vergadering, zullen zoveel mogelijk -
verwerkt worden in reglementen. ---------- ------

BESTUURSVERGADERINGEN ---------- ------ --------- -
Artikel 21 ------------------------------------------
1. Het bepaalde in voorgaande artikelen over de -

algemene vergadering is voor zover mogelijk van -
overeenkomstige toepassing op vergaderingen van -
het bestuur. -------------------------------------

2. Het bestuur vergadert tenminste vier keer per ---
jaar. Tot deze vergadering hebben toegang de ----
leden van het bestuur en de personen, die ad hoc -
door de president voor het bijwonen van de ------
vergadering zijn uitgenodigd. --------------------

3. Indien een bestuurslid als bedoeld in artikel 12 -
lid 1 sub d verhinderd is om aan een ------------
bestuursvergadering deel te nemen, heeft het ----
desbetreffende bondsbestuur het recht om in zijn -
plaats een vervanger te sturen. Het bondsbestuur -
dient dit vooraf te melden aan de algemeen ------
secretaris OLS. Een vervanger dient te voldoen --
aan alle benoemingseisen, die voor het ----------
betreffende bestuurslid gelden. ------------------

4. De president kan, onverminderd het bepaalde in --
lid 2 van dit artikel, het bestuur voor nadere --
vergaderingen bijeenroepen. Het bestuur zal -----
voorts voor een nadere vergadering bijeengeroepen 
worden telkens als tenminste drie bestuursleden -
daarom verlangen. --------------------------------

5. In een vergadering van het bestuur heeft ieder --
bestuurslid één stem. ----------------------------

6. De oproeping tot de bestuursvergadering gebeurt -
schriftelijk of digitaal. ------------------------

7. Indien de stemmen staken beslist de voorzitter ---
president. --------------------------------------

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING------------------
Artikel 22----------------------------------------
1. Besluiten tot wijziging van de statuten kunnen --

slechts genomen worden met een meerderheid van --
tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte -
stemmen in een algemene vergadering waarin ------
tenminste de helft van de leden aanwezig is. -----

2. Indien in een vergadering waarin een voorstel tot 
statutenwijziging ter behandeling voor ligt niet -
tenminste de helft van de leden aanwezig is, zal -
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binnen dertig dagen nadien een nieuwe algemene --
vergadering worden gehouden. In die vergadering -
kan alsnog met de in lid 1 van dit artikel ------
genoemde meerderheid tot statutenwijziging ---- -
besloten worden, ongeacht het aantal aanwezige --
leden. ---------- ------------ ----------

Artikel 23 ------------------------ ----------------
1. Een besluit tot ontbinding van de federatie kan -

slechts genomen worden met een meerderheid van 
tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte -
stemmen in een algemene vergadering waarin ------
tenminste twee/derde van de leden aanwezig is. ---

2. Indien in een vergadering waarin een voorstel tot 
ontbinding van de federatie ter behandeling voor -
ligt niet tenminste twee/derde van de leden -----
aanwezig is, zal binnen dertig dagen nadien een -
nieuwe algemene vergadering worden gehouden. In-
die vergadering kan alsnog met de in lid 1 van --
dit artikel genoemde meerderheid tot ontbinding -
van de federatie besloten worden, ongeacht het --
aantal aanwezige leden. --------------------------

3. Is een besluit tot ontbinding genomen, dan zal --
tevens de bestemming worden bepaald van een -----
eventueel batig saldo en van de overige ---------
bezittingen van de federatie, welke bestemming --
zal zijn ten behoeve van een algemeen nut -------
beogende instelling (ANBI) met een gelijksoortige 
doelstelling of ten behoeve van een buitenlandse -
instelling die uitsluitend of nagenoeg ----------
uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een --
soortgelijke doelstelling heeft. -----------------

SLOTBEPALING-------------------------------------
Artikel 24----------------------------------------
1. In de gevallen waarin deze statuten niet voorzien 

beslist het federatiebestuur. Een besluit van het 
federatiebestuur genomen op basis van dit artikel 
zal bij gelegenheid van de eerstvolgende algemene 
vergadering aan de algemene vergadering ter -----
kennis worden gebracht. --------------------------

2. De algemene vergadering kan een besluit van het -
bestuur als bedoeld in lid 1 van dit artikel ----
buiten werking stellen of wijzigen, mits bij een 
besluit genomen met een meerderheid van de geldig 
uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering. 

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. ---
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WAARVAN AKTE: -----------------------------
in minuut is verleden te Weert op de datum in het --
hoofd van deze akte vermeld. ---------------------
Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud 
van deze akte aan de verschenen personen hebben zij -
eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te --
hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing ----
daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze -
akte na beperkte voorlezing door de verschenen ----
personen en mij, notaris, ondertekend. -------------
Volgt ondertekening. 

Voor 
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