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2. De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de
bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in
overeenstemming met het doel van de vereniging

3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot

vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven -

de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan --
haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie"

5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, ---
dan wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De ------
vereffenaar(s) doet(n) van de beëindiging opgave aan het in lid 6 van artikel
17 vermelde register.

6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden
bewaard gedurende twintig jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is
degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.-------

REGLEMENTEN
Artikel 19 --------
1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen en ------

wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten --
niet of niet volledig wordt voorzien.

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of
met deze statuten.--

3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het
bepaalde in artikel 17 leden 7,2 en 5 van overeenkomstige toepassing

SLOTBEPALING
Voor de eerste maal zijn tot bestuursleden benoemd: -----------
- voorzitter: de comparant sub 1.; ---------
- secretaris: de comparante sub 2.;
- penningmeester: mevrouw ELIZABETH SIEBEGIEN RUNHART, geboren

te Delfzijl op zeventlen augustus negentienhonderd tachtig (17-08-1980)
(Nationaal Paspoort nummer N33676942, afgegeven te Delfzijl op drie april
negentienhonderd zeven en negentig (03-04-1997)), wonende Ploeg 41 te -
9932 AN Delfzijl, ongehuwd en niet geregistreerd in de zin van geregistreerd
partnerschap;

- bestuurslid: de comparante sub 3.
WAARVAN AKTE is verleden te Delfzijl.
De verschijnende personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van ---
deze akte is aan hen opgegeven en toegelicht.
De verschijnende personen hebben eenparig verklaard : -----------
- van de inhoud van deze akte tijdig te hebben kennisgenomen en daarmee in

te stemmen;
- op de rechtsgevolgen daarvan voldoende te zijn gewezen; -----------
en mitsdien op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de
verschijnende personen en mij, notaris, ondertekend

(Volgt ondertekening) UITGEGEVEN VOOR RI FT:
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