
OPRICHTING EN STATUTEN
VAN EEN VERENIGING.

Zaaknummer: 2001 B22377FD lfd

Vandaag, twee november tweeduizend één verschijnen voor mij, Mr Harm
Drenth, notaris te Delfzijl
1. de heer KOOS VAN DER BROEK, geboren te Termunten op twee april -----

negentienhonderd zestig (02-04-7960) (Nationaal Paspoort nummer --------
M20891597, afgegeven te Delfzijl op dertien juli tweeduizend een (13-07- --
2001)), wonende Hoofdweg 86 te 9945 Pl Wagenborgen, gehuwd;-----------

2. mevrouw GERRIE JANET PRINSEN, geboren te Groningen op een juli -----
negentienhonderd vijf en zestig (01-07-1965) (Nederlands Rijbewijs
nummer 3172555181, afgegeven te Delfzijl op vijf en twintig april -----------
tweeduizend (25-04-2000)), wonende Kopaf 7 te 9945 TE Wagenborgen, ---
gehuwd;

3. mevrouw ANNA VAN DER VEEN, geboren te Baflo op twee april ------
negentienhonderd vijf en vijftig (02-04-7955) (Nederlands Rijbewijs nummer
3184309552, afgegeven te Delfzijl op zes oktober tweeduizend (06-10- -----
2000)), wonende De Hoogte 3 te 9945 RW Wagenborgen, gehuwd.

De comparanten verklaarden bij deze een vereniging op te richten en daarvoor -
vast te stellen de navolgende--------
STATUTEN: ----------
NAAM EN ZETEL
Artikel 1----------
De vereniging draagt de naam: Showteam "Revolution"
en is gevestigd te Delfzijl

De vereniging heeft ten doel om middels wekelijkse lessen jonge mensen te ----
onderrichten in majorettetechnieken, ten einde te kunnen meedoen aan ---------
concoursen, defilés en straatoptreden,----
DUUR EN OPRICHTINGSDATUM-----
Artikel 3----------
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. De vereniging is opgericht op
twee november tweeduizend éen.
LIDMAATSCHAP
Artikel 4----------
1. De vereniging kent (ere)leden en jeugdleden. Waar in deze statuten of in ---

krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten ---
sprake is van lid of leden worden daaronder de leden, jeugdleden zowel als
de ereleden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk ----
anders is bedoeld

2. Leden zijn natuurlijke personen van zestien jaar en ouder, die zich als lid bij
het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de ------
vereniging zijn toegelaten
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering --
alsnog tot toelating besluiten

3. 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.-

4. Jeugdleden zijn jongeren tussen vijf en zestien jaar oud, die zijn toegelaten
op verzoek van hun ouder(s), casu quo andere wettelijke

DOEL


