4.

eên derdesterkmaaktof zichtotzekerheidstêlling
vooreen schuldvan een andeÍ__
verbindt,tenzijhet besluitwordtgênomenmet algêmenestemmenvan allein functie
zijndebestuufders.
EÉstellingen
mogenslechtsonderhetvoorrechtvan boedelbeschriivino
worden---

BestLUrve.oêderinoen

Artikel5
jn Nedefland
1. Devergaderingen
vanhetbêstuur
wordengehouden
op de plaatsals bij de oproepingrs bepaald
2. JaaÍlijksbinnenzes maandenna afloop van het boêkjaarwordteenvêrgadering
van
(dejaaÍvergadering)
hêt bestuLrr
géhouden,
waarin êlkgevalaande ordekomtde
vaststelling
van de bálansen de stêatvan batenên lêsten.Daarnaast
wordtelk --kwadaal
gêhouden
eenvêÍgaderirg
3 Voortswordenvê€aderrngen
gehouden,
wanneeréén vande bestuurdêrs
daadoedê oproepingdoet
4 Dê oprcepingtot êenvergadering
geschledtten rninstezevendagentevorên,de ---dagvande oproêping
endievande vergadering
nietmeegêrekend,
doormiddelvan
eenoprcepingsbíieí.
5 . EenoproepingsbriêÍvermeldt,
p aatser tijdsrip
behalve
vande ve.gadeíirg.
de re behandêlen
onderwe|pên.
---De vergaderingen
wordengeleiddoorde voorzitter.
Indiendezeairezig is voorzien
de aanwezigebestuurdersn de eidingvan de vefgadering.
Tot dat momentwordt gêlelddoorde in leeftijdoudsteaanwezigê
dê vêrgadering
bestuurder
7. De secÍetarisnotuleertde vergadêring.
BÍ afwezighêid
van de secretaris
wordtdê notulistaangewezen
doordegenediede vergadering
leidt.De nolulenwordên.'*-.vêstgesteld
en getekenddoordegênen,die in de vergadering
als voorzitterên ..'. notulisthebbengêfungeeÍdDe notulênwoÍdenvervolgens
bewaarddoorde -..'- secÍetaÍis----'
8. Íoêgangtot de vergaderingen
van hêt bestuurhebbende in Íunctiezilnde ---..- bêstuurders
en degenendiedaartoedoorhetbestLtur
zijnuitgenodigd.
Bestuu beslJitvo.11tro
Artikel6
1 Hetbestuur
kanin eenvergadering
ateenbêsluiten
nemenindiendê meerdeÍheio
van de in Íunctiezijndebêstuurders
aanwêzigof vertegenwoofdigd
is.
Eenbestuurder
kanzich n eenvergadering
dooreenanderêbêstuurder
laien ---vertegenwoordigen
nadateen schriftelijkê.
ter beoordeling
vande vooÍzittervande vergadering
voldoende,
vo mêchtis afgegeven.
Eenbest!urdeíkandaarbiislechtsvooÍéènandêrebestuurder
alsgevolmachtgde
optreden.
ls in eenvêrgadering
niet
de meerderhêid
vande in functiêzijndebeslu!rdersaanwezg of vêrtêgenwoordigd
danwordteen h/veede
vergadering
bieengeroepên,
te houdenn et eerderdantwee
ên nietlaterdan vierwekenna de eerstevergaderingIn dezetweedevergadefingkanongeachthetaantalaanwezlge
of vertegenwoordigde
bestuuÍders
worden -----beslotênomtrentde onderwerpen
welkêop de eerstevergêderng op de agenda.-warêngepiaatst.Bijde oproeping
tot de tweedevergadering
moetwoÍdenvermêld,
dat ên waaromeên besluitkanwordengenomenongeachthetaantalaanwêzige
of
velegenwoordigdê
bestuurde.s
--2 . Zolangin een vergadering
allein functiezijndebestuurdêrc
aanwezigzljn,kunnengeldigebesluitenwordengenomenoveralleaande ordekomendeondeMerpen,--mrtsmêtalgernene
stemmel.ookalzjn oê oooÍde statulên
gegeven
vooíschflften
voorhetoproepênên houdenvanvergaderingen
niêtin achtgenomen
3 Hetbestuurkanmetalgemenestemmenook buitênvergadering
besl!itênnemen.Vaneen aldusgênomenbesluitwordtdoorde sêcrêtas een relaasopgemaaki,dat
na mede-ondertekêning
doorde voozitteÍals notulênwodt bewaard.-4. lederebestuurder
heêfthet rechttot het uitbrenqen
van éénstèm.-----Voorzoverdezestatutêngeengroteíemee.de.-heid
voorschJVenwordel -------.. gênomenmetvolstrektemeerderhêid
best!urcbesluiten
vande geldiguitgêbrêchte
5.

Allêstêmmingen
geschieden
in êenvergadering
mondeling,
tenzijéén of mêer ---

