
eên derde sterk maakt of zich tot zekerheidstêlling voor een schuld van een andeÍ __
verbindt, tenzij het besluit wordt gênomen met algêmene stemmen van alle in functie
zijnde bestuufders.
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EÉstellingen mogenslechts onder het voorrecht van boedelbeschriivino worden ---

4 Dê oprceping tot êen vergadering geschledt ten rninste zeven dagen tevorên, de ----
dag van de oproêping en die van de vergadering niet meegêrekend, door middelvan
een oprcepingsbíieí.

Artikel 5
1. De vergaderingen van het bêstuur worden gehouden jn Nedefland op de plaats als -

bij de oproeping rs bepaald
JaaÍlijks binnen zes maanden na afloop van het boêkjaar wordt een vêrgadering van
hêt bestuLrr (de jaaÍvergadering) géhouden, waar in êlk gevalaan de orde komt de
vaststelling van de bálans en de stêat van baten ên lêsten. Daarnaast wordt elk ---
kwadaal een vêÍgaderirg gêhouden
Voorts worden vê€aderrngen gehouden, wanneer één van de bestuurdêrs daadoe -
dê oproeping doet

Een oproepingsbriêÍvermeldt, behalvep aats er t i jdsrip van de ve.gadeíirg. de re -
behandêlen onderwe|pên. ----
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze airezig is voorzien
de aanwezige bestuurders n de eiding van de vefgadering. Tot dat moment wordt -
dê vêrgadering gêleld door de in leeftijd oudste aanwezigê bestuurder -
De secÍetaris notuleert de vergadêring. BÍ afwezighêid van de secretaris wordt dê -
notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De nolulen wordên .'*-.-
vêstgesteld en getekend door degênen, die in de vergadering als voorzitter ên ..'. -
notulist hebben gêfungeeÍd De notulên woÍden vervolgens bewaard door de -..'- -
secÍetaÍis ----'

Art ikel6
1 Het bestuur kan in een vergadering ateen bêsluiten nemen indien dê meerdeÍheio -

van de in Íunctie zijnde bêstuurders aanwêzig of vertegenwoofdigd is.

BestLUr ve.oêderinoen

Een bestuurder kan zich n een vergadering door een anderê bêstuurder laien ----
vertegenwoordigen nadat een schriftelijkê. ter beoordeling van de vooÍzitter van de -
vergadering voldoende, vo mêcht is afgegeven. Een best!urdeí kan daarbii slechts -
vooÍ éèn andêre bestuurder als gevolmachtgde optreden. ls in een vêrgadering niet
de meerderhêid van de in functiê zijnde beslu!rders aanwez g of vêrtêgenwoordigd
dan wordt een h/veede vergadering bieengeroepên, te houden n et eerder dan twee
ên niet later dan vier weken na de eerste vergadering In deze tweede vergadefing -
kan ongeacht het aantal aanwezlge of vertegenwoordigde bestuuÍders worden ------
beslotên omtrent de onderwerpen welkê op de eerste vergêder ng op de agenda .--
warên gepiaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet woÍden vermêld ,
dat ên waarom eên besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwêzige of
velegenwoordigdê bestuurde.s ---
Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurdêrc aanwezig zljn, kunnen -
geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende ondeMerpen, ---
mrts mêt algernene stemmel. ook alzjn oê oooÍ de statulên gegeven vooíschflf ten
voor het oproepên ên houden van vergaderingen niêt in acht genomen
Het bestuur kan met algemene stemmen ook buitên vergadering besl!itên nemen. -
Van een aldus gênomen besluit wordt door de sêcrêta s een relaas opgemaaki, dat
na mede-ondertekêning door de voozitteÍ als notulên wodt bewaard.--
ledere bestuurder heêft het recht tot het uitbrenqen van één stèm.------
Voor zover deze statutên geen groteíe mee.de.-heid voorsch JVen wordel -------. . -
best!urcbesluiten gênomen met volstrekte meerderhêid van de geldig uitgêbrêchte -

8. Íoêgang tot de vergaderingen van hêt bestuur hebben de in Íunctie zilnde ---..- -
bêstuurders en degenen die daartoe door het bestLtur zijn uitgenodigd.

Bestuu beslJitvo.11tro

4.

5. Allê stêmmingen in êen vergadering geschieden mondeling, tenzij één of mêer ---


