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Heden, cle vi. jfde november negentienhonderd zesentachtig,
VErschenen Voor miJ, HENRIcUS JOSEPHUS FRANcIScUS I\ÍARIA MANDERS, --
notaris ter standplaats Tilburg. -

l. de heer PETRUS JOHANNES ADRÏÀNUS LEIJTEN, vrachtwagenchauffeur,
wonende Le 5013 BL Tilburg, l'{elis Sbokestraat 59 r. eeboren te Til-
burg op vijf november negentienhonderd vlerenvijf'tiq; en
2' de heer ANTONIUS JACOBUS JOHÀNNES JONKERS, zonder beroep, hronen-
de te 5041 HC tilburg, waterhoefst.raat 55, geboien te rilburg op --
zestien augustus negentienhonder:d vi j fendertig.
De comparanten, verklaarden bij deze op te richten een vereniging
en daarvoor vast te stellen de navolgende statuten:

ÀRTIKEL 1. De vereniging draagE de naam: voLKSTUINVERENIGING "DE
VLASHOF", en zíj is gevesEigd te Tilburg.
-.----.- DOEL EN I'I]DDELF]N TER BEREIKING DÀÀRVAN
ÀRTIKEL 2.7) De vereniging heeft ten doel | ---___:_-_____
ê' het tuinieren mogelijk maken voor haar leden alsmede het bevor-
deren van de belangstelling voor de recreatieve waarde van de ver-
zorg ing 'van 

tu inen; --------
b. heL behartigen van de belangen van de leden in hun hoedanigheid
van vo-1.ksl-ttlntlers al."rmetln heL prop;lqeren van cle voll,,stulnbeweqlnq
in het algem€€n;
2) zíj'tracht dit doel te bereiken door:
àr het verwerven en beschikbaar stellen van tuingrond aan haar le-
den; ---.-----
b. het geven van vakkundige voorlichting;
c. centrale inkoop van zaaí- en pootgoed en tuinmaterialen; en
d. alle andere wettige miclclelen.

. LEDEN
ARTTKEL 3. Leden zijn zíj die als zodanig tot de vereniging zijn
Loegelaten
zíj clienen meercler-'iarig te zjin, woonachtiq te zj.in in de gemeente
if i 11"'.rl-c; (.r-l '.:a,'ral)r- t e l','cr<lell vtrlcl .l1'ryr,Je zorr; aan lle lrr.rn te.c';ertt-cur.,cïc'
tuitren Le L,,esLedelr.

--:----- TOELAT]NG VÀN LEDEN REGISTER
ÀRTrKEL 4.l) Àlleen het- host.uttr bnslist- ovelY Loclnr-inq van lerlen. -
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2) De aanvraag van heE lidmaaEschap dienL schrift.elijk te geschie-

den bij de secretaris van het bestuur.
g) Het bestuur.houdt een register, waarin de namen en adressen van

: : : : : : : : : - : : t : - ::: " ïffi : ; - 
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- --- -., - - ----- ----- --- - -:---

ARTIKEL 5.1) Het lidmaatschap eindigt: '---';'-
ê. door overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging door het lid
een op zegg ingstermij n van een kalendermaand ,

met inachtneming van

of zoveel langer als
door het lid wordt gesteld;
cr door schriftolijke opzogging van hoL lidrnaatsclrap cloor heb be-
stuur op een door het bestuur te bepalelr termijn, vranneer het lid
heeft opgehouden aan de vereisten, door de statuten voor het 1id-
maatschap gesteld, .te voldoen, alsook wanneer redelijkerwíjze van
de veieniging niet gevergd kan worden het lidrnaatschap te laten ---
voortduren;
d. door ontzetting door het bestuur, wanneer het lid in strijd met
de op de vereniging toepasselijke wettelijke bepalingen of de sta-
Eutenr Íeglernenten of besluiten van de vereniging handelt of de

vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Z) Ingeval van ontzetting wordt de betrokkene ten spoedigste
schriftelijk van het besruit, met opgave van redenen, in kennis ge-
steld
Hem staat binnen een maand na ontvangst van die kennisgeving beroep
op de algemene Ledenvergadering open. Gedurende de beroepstermijn
en hangende het beroep is -heb l id geschorsE,.
3) Wanneer: het lidmaaLschap in de loop van een boekjaar eindigt,
blijft de bijdrage alsmede de verschuldigde grondlruur voor dat ----
jaar, eventueel verhoogd vóór heb einde van heb lidmaatschap, voor
het geheer verschuldigd, tenzij het bestuur anders bepaalt

--'-:--- VERPLICHI'ïNG VAN DE LEDEN

Àll.Tll:h-1. (.,, r)e I eden hebbe.rn cle verl eende ve1-i)l j clrL i rr,;err:
1) llcL ziclr. gt:tlt-agcn rrual- cJc o1l rlu vcr-e. liigi rrg ti)(,1)Jl;l:c) i jl;c x'ctLc-
IiJka lrulrul ittguttp ultlntutlu tlu nt,'rLtrLetr r:n t-trglt,rrrt,rrl.r-rl) virl) rlr,i vut'unl-
glng.
2\ HeL zich gedragen naar de besluiten van het bestuur en de alge-
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mene ledenvergadering .

3) Het te a1len tijde deugdelijk verzorgen.van de hun toegewezen -,.
tuinen
q ) Ilet voldoen vari eenmalig entreegeld'en een jaarli jkse bi jdrage

::_::::::::::_:: __-__.-___::-;;;;;;;;;;;;-_:_-_____:::_:::: ________-_-__

ARTIKEL7.1)Degeldmldde1envandevereniglngbestaanult:
jaarlijkse bijdr:agen door de 1eden, jaarlijks verschuldigde grond-
huren door de 1eden, door nieuwe leden verschuldigde entreegelden,
eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten, schenkin-
gen en subsidies, alsmede eventuele andere baten ----:------
Z).De jaarlijkse bijdragen door de leden worden vastgesteld door de
algemene ledenvergadering, terwijl de jaarlijks door de Ieden ver-
schulcligde grondhuren door het best,uur, naar evenredigheid van de -
lliJ lodor Iltl In gnllrulk zlJnrlo nut'l-lgo g16nrl, wortlorr vootgoaLolrl.
3) Do cloor tli.c'uwo lctlen Lc bcLnlen c-nLraegelcJen worrlen door clo al-

::::::_:::::::::::_:::::ltlt'l;,;;;;-::: ___-_-___-_-_:_-__-_-_'__-_-___-__-_-_

ARTÏKEL ó.1) Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenmin-
ste drie personen en Len hoogste vijf personen, die door de algeme-
ne1edenvergaderinguitde1edenwordenbenoemd
Het aantal bestuursleden wordtr met inachtneming van voormeLd mini-
mum en maxlmumr door de algemene leclenvergaderlng bepaald. --------
2) Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen tot. één dag vóór de -
dag van de algemene vergadering, waarin benoeming aan de orde is
gesteld' bij het bestuur worden ingediend bij schrijven dat door --
tenminste vijf leden moet zijn-ondertekend.
Uit een door hem ondertekende schriftel ijke
de lndlening moet bltjken dat de kandidaat

verklaring bij voormel-
een eventuele benoeming

wll aanvaarden.
l'let bestuttr is z.eJ.f.standig bevoectrl l,,ancliciaten voor een best.uurs- --
J:trncLie te stel.len. --:----
3) BesLuLrl'Íjleclen Lt'cdletr irÍ v(:.,1(lcris cer) l.,i-i liu j.sl-rJurclcl i jll rcclLeme n,c

vast te stellen rooster, zíj zijn terstond herkiesbaar:
Het in een tussent.ijdse vacature benoemde bestuurslid neemt op be-
doeld rooster de plaats in van zijn voorganger
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4) Een bestuursrid kan te arren tijde door de argemene redenverga_dering worden gesehorst, en ontslagen.
rndien een besluit tob schorsing niet binnen drie maanden wordt ge_

::::...::.:, "." besruir van cu uisemene-r"o.r,u"rsader:ins ror ophef _
f ins van die schorsins or roL onbsras van her, ulrrru;;;;.;";";ilr"_lid eindigt de schorsing. __.___:___:: --:---5) Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door schrifterijke op_

:::ri:: ï:::^::: ::r,"ffende 
besruur:slid alsmede door beëinêisinevan het lidmaabschap van de verenÍging

6) rs het aantal bestuursleden gedaald beneden het.in 1id 1 van dit
:::::"t^:::,:io. 

*r:i*:., dan brijfr heb besruur als ";."r, ;_ :::rLre rnrnrmum, dan bfijft heb bestuur als zodaig be_voesd, doch is verplichr zo spoedis moselijk i"-0"-r";;;;;";""u;-:bedoelde vacature(s) Ee doen voorzien.
7) De argemene redenvergadering bepaalt wie in het bestuur voorzit_
ljl"ll: ::::rrl^l::_:."ruur bepaarr wie secreraris en pennins_È/ e r I I I r I tg -rneesLer zijn. Genoemde functies zijn niet in één persoon verenig_ _.;baar
B) Het bestuur is bevoegd to. het verkrijgen, vervreemden en bezwa-

:::":::^,::::::::".:u,:n 
doch behoefr daarroe de soedkeurins van dealgemene ledenvergaderi ng ,

9 ) De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door devoorzi tter en secretarls tezamen.
1o) Bij ont,stenbenis of beret van
zijn functi"j vervangen door een
aan te wi j zen plaatsvervanger,

JAÀRVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING EN COMT\I rSSÏE ---A---
VÀN ONDERZOEK.

ARTIKEL9.1)Hetboekjaarva]LsamenneLhetkalenderjaar

:i":":^::::::'^l:-:::tlicht van de vermosensroesrand van de vereni-'an oe vereni-gingzodanigeaanLekeningentenououn.:uldaaruittea11ent.ijde
haarrec}rtenenverpJjchtingenkunnenwordengekend
3) teL r:esLuur r-rrerigr- <,r, Ë:eri argen,e.u r.*cu;r;.;;;;;;;,.,;, re rroudenbinnen drie maanden ná afloop van heL boekjaarr behoudens verren_
;:::r:;",ï:=:"':::i'ï"'ï: 

o" aremene redenversaderins, zijn jaar-vergaclerinq, onder overlegging van eenbalans cn een staat van ba.en en tu"..n r rekening en verantwoording

de

d oor
voorzitter wordt deze in al __
het bestuur uit zijn midden _
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over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
Na verloop van bedoerde termijn kan ieder.lid deze rekening en ver-
antwoording in re.chte van he! bestuur vorderen
4) De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de reden een
kascommissie van tenminste twee personen, die geegn 1id mogen zijn
van het' bestuur, welke cómmlssie cle rekeriing en verantwoord ing van
heL haet'ttttr nndnrzoekt on nan rler in 1.1r1 3 vnn dit artlkel bedoelclo
algemene ietlenvergaderlttg van lraar- bev lncl lngen rl lelraangaande ver-
s1 ag u i tbreng t

zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht

5) Vereist het onderzoek van
dere boekhou,ckund ige kennis,

aan de comm issle van onderzoek
te verschaff€r'rr haar desgewenst
g ing te vertonen en in zage van

de reken ing en verantwoord ing bi j zon-
dan kan de commissie van onderzoek ---

a1le door haar gewenste inlichtingen
cl e kas en de waarden van de vereni-

cle boeken en besche iden van de v€t.€-
niging be geven.
6) De last van de commissie kan te allen tijde

I doch slechts
door de algemene 1e-

door benoeming van --
denvergadering worden herroepen
een andere commissie"
7) Het besLuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en
3 van d it artikel tien j aar lang te bewaren.

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN
ÀRTrKRL 10' 1 ) Jaarlt jks worrlt rie gebtone algemene ledenvergadering
aLs bedoeld in.ttitet g lid 3, gehouden waarin, naast behandeling
van de onderwerpen áIs bedoeld in artikel 9 leden 3 en 4 | voorzien
wordt in de vacatures en de voorstellen behandeld worden welke door
het bestuur aan de orde zíjn gesteld of door leden ziln ingediend.
2l Buitengewone algemene ledenvergaderi'ngen worden gehouden zo dik-
wijls als heL bestuur dit nodig acht of daartoe volgens de wet, de
sLaLuLcn r:Í het hulshotr<lelljk rer,;Jr:rnerrL wordt ver1lll.c6L, alsmede --
vranneer tenminste een/ tiende gecieelte varr heL aant.al stengerecht ig-
de leclen hjerLoe zijn verlanqen aan het bestuu.r sclrl-iftelijk te
kennen geeÍl-, mel- opgave tan cle t,e behanclel.en onclerwerpen, in weLk
laatste geval de algemene Ledenvergadering binnen veertien dagen na
dat verzoek moet worden bijeengeroepen en binnen vier weken na dat

lverzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers ---
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ze;f de vergadering kunnen bijeenroepen meg inachtnerning van de ---
statuten of bij advertenbie in tenminste óén veel gelezen dagblad.

ARTIKEL 11.1) Dê leden worden ter vergadering opgeroepen en wel

ur:lrrIfbulljk duUr lruL buuLuur'o(rn lruL rtr.tl'us zoulu tllt- vr.lut'kutttL ltr

heb ledenregisber ale bedoeld 1n artikel 5, belroudens.heb bepaalde

in lid 2 van artikel 10- ---;- -:--'---
Bij de oproeping worden tijd en plaats van de vergadering alsmede

de te behandelen onderlterpen vermeld. ------
De termijn van oproeping bedraagt tenminste zcven dagen, de dag van

oproeping en d ie van de vergadering nieL meegerekertd .

2't Onder de te behandelen onderwerpen zullen ook '"'orden opgenomen

die, welke door tenminste een/Yiende gedeelte van l:et aantal stem-

gerechtlgde leden bij het bestuur schriftefijk zijn ingediend op --
zodanig tijdstlp dab de behandeling van clia orttlsrwerpLan met lnachb-
nemingj van de voor de oproeping ter vergadering gesEelde termijn --
kan worden aangekondigd,
ARTIKEL 12.1) Algemene ledenvergaderingen worden gehouden te Til- -
DUrg. -----'
2l Zíj worden geleid door de voorzit,ter of, bij ontsLentenis of be-
Iet van de voorzigter en diens plaatsvervanger, door ccn door de --
vergadering ui u haar midden aange\^rezen persoon . ------
3) Van het, verhandelde in een algemene ledenvergadering worden no-

tulen gehouden door de secretaris of, bij diens ont.stentenis of be-
let of aangewezen voorzitterschap, door een door de vergadering uit
haar midden aangev,,ezen persoon. De notulen worden ter vastsÈe11ing
ondertekend door de voorzibter van de vergade.ring en de notulist,
tenzij ten verzoeke van degene(n), die de vergadering bijeenriepent
van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis
van de leden gebrachL.
4) Toegang tot algemene Ledenvergaderingen hebben alle leden en,
wanneer van het verhandelde een notariecl proces-verbaal wordt op-
gemaakt, de notaris, eventuc'eJ mel- cijcn:; qctui;crr
Over LoeIaLing van anderen beslisL treL besLuur.
AR'IIKEL 13.1) Ieder lid heeft êén stem. .ii----
2l Een stemqerechtlgd lid kan zich schriftelijk ter vergadering
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door een ander stemgerechtigd lid laten vertegenwoordigen
3) Tenzij in de statuten anders is bepaald worden besluiten genomen
met gewone meerderheid van cle getdig.uitgebrachte stemmen . --------
Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht nieL te zijn
uitgebracht. -à---
Stemmingen geschieden als regel mondeling. Zij gesch.ieden schrifte-
fijk als de voorziuter van de vergaderlng of Lenminste één aanwezlg
sterngerechtigd 1id dat verlangt.
4) Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al
zijl zíj niet in vergadering bijeen, heeft dezelfde kracht als een
met inachtneming van de voorgeschreven formaliteiten genomen be-
slult van de algemene ledenvergadering, mlts met voórkennls van heb
bestuur genom€D.

5) Omtrent benoeming van personen wordt terzake van elke vacature
oÏ te vervullen plaats af zonderli jk gestemd. I'tet inachtneming hier-
van geldt het volgende:
Heeft een persoon alle

7
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of de meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen op zich veienigdl dan is hij benoemd. ------
Hebben twee personen alle geldig uitgebrachte stemmen op zich ver-
enigd en staken de stemmen, dan beslist het lot. Hebben drie of
meer personen de geldig uitgebrachte stemmen op zich.verenigd, zon-
clor dab een lrunncr dc meerclcrheid van de stcmmen heeft, dan wordt
herstemd tussen de ,twee personen, die de meeste geldig uitgebracht.e
stemmen op zich verenigd hebben

In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslisb de voor-
zitter zoveel mogelijk met inachtneming van voormeld beginsel €rr
zonodig met gebruikmaking van tussenstemmingen

;;;;;; ;- ; ;:-;" 
-";;";"::' 

; :::::::; :. ::ï::' ïï1,;-;"; 
-;;;=;;" 

;;;;-_:
reg lement vast ------;-
Dat reglement nrag geen bepalingen bevabten die in strijd zijn met

:: ::::::::_::_:';,ï;,ï,1;,;;;; ; ;;;;;; :: _-___.____-__-____-_

ARTIKEL 15. I ) geslui ten tot statutenr','i j zig i ng of tot ontbind i ng van
de vereniging l'.unnen sleclrl-s door <Je algemene ledenvergadering wor-
den genomen met een meerdertreid van twee/derde van de geldig uitge-
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brach te s temmÊo .

2) zíi die de oproeping tot een aLgemene ledenvergadering hebben __

::::::'":':::::::^:::::'"i 
rot srarurenwijzigins aan de orde is,

lmoet,en 
er voor zorsdrasen dab renminsre ,,i:r ;;;;"-;;UI=o].;;n.;;"-or, u::nadering bot' na afroop varr de ,rag va' cre verg-urrr", ;; ;:schrift van dat voorsbelz waarin de voorgedrdgen wijzigÍng woorde_rijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats, welke bij de __oproepingisaangegeven,voorde1eden.terinzage1igt.------

3) statutenwijzigingen treden eest in werking nadat daarvan een no-tariële akte is opgemaakt
4t Tenzij. bij heÈ bestuiÈ ror on.Or"Or"n-;;;;;;;;;-;;;;;;;;;:

ïllll:"]"^l"l^ï:::,'. berasL mer de 1iq;ioaii;;-;;;;iunou werke enwaarvoor de bepar ingen van de wer er sraturen omtrent ;"".;"ï:r:"_vani ovtsreonkomstige toepassing eijn op de veretfe*oarsï! \\tt \\s Ï !q*i$etle l'ê$Lêr'er\,.re bat ige sardo vervarr voor gerijke
:::::::1.:" leden-renzij bij her u."ruit ror onrbindins aan dar __batig saldo een andere bestemming gegeven wordt.

:---- SLOTBEPÀLING
ARTTKEL 16''ïndien wet,, statuten en huishoudelijk reglement, in enigonderwerp niet voorzien, beslisL het best-uur.
De comparanLen ?ij" aan rnij, notaris, bekend __________::------- __-___-:_ __Waarvan aktein minuut is Jerteoen te Tilburg op dd..datum in het hoofd dezer ___akte vermeld ________
Na zakerijke opgave van de inhoud van deze akre aan de verschenen _personenr hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van dezeahte be lrebben kennlegenomen en op volle<Jtge voorlezing <Jaarvangson prtJg Lu uLolrur. Vurvulgurru Is duzu akLe rra LrapurkLelezing door de comparanlen en mij, notarisr onderbekendíGetekend) P' LP i jt en' A, Jonk,,'r-;. lr. Mard*r.s - --


