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II-ICden, de vij:ftiende september negentienhonderd een el, 

ltachti g, verschenen voor mij, Mr.Marinus Antonius Pe

i t r u s Dirven, kandidaat-notaris, wonende te Sassenheinl 
, I 

.iplaatsvervanger van Johannes Noordraven, notaris tar 

\standplaats Sassenheim:-------------------------------. 
!1. de Heel' Anthonius Theodorus Mesman, bedr~fsleider, 

1 wonende te Sassenheim, Kagerweide 13, geboren te 
I 

Lisse op zes mei negentienhonderd zes en veertig;-

\ 2 . de I·leer Ewald Clemens Raphael Maria Keijser, g emc e i. 
I,, te-ambtenaar, wonende te Sassenheim, Baanbrekers -. 

Weg 10, .geboren te Sassenheim op zeventien januari 

I negentienhonderd acht en veertig.-----------------

IDe komparanten verklaarden:-------------------------- 

dat in e e n op zeven november negentienhonderd negen ell
 

zeventig te Sassenheim gehoude~ vergadering is opge

r Lc n t de vereniging: Onderwatersportvereniging "De
 

Guppen";-----------------------------------~~--------_. 

da! in die vergadering zijn vastgesteld de statuten 

voor genoemde vereniging welke inmiddels voorlopig 

zijn goedgekeurd door de onderwaters~ortbond;--------

d~1 t; in die vergadering de k omp a r-an t e n sub 1 en 2 i11 

hunhoedanigheid van respectievelijk voorzitter en 

secretaris van gemelde vereniging werden gemachtigd (JIll 

de betrcffende akte en verdere stukken te tekenen, 

zulks blijkens een aan deze akte gehecht uittreksel 

uit de notulen dier vergadering;--------------------- 

dat zij derhalve bij deze wensen over te gaan tot vasl 

legging van de statuten van gemelde vereniging, lui . 
dende als volgt:------------------------------------- 

Naam en Zetel. --'-----------------------------------.-. 

Artikel 1. -------------------------------------------. 
De vereniging dra~gt de naam: Onderwatersportvereni

ging "De Cuppen". Zij is gevestigd te Lisse .---------..-. 

Verenigingsjaar.--------------------------------------~ 

Art Lk e I 2. ------------------------------------'--.----... 

Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en filet 
( " 

een en dertig december.------------------------------ 
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Doel.---------------------------~---------------------. 

Artikel 3. -------------------------------------------. 
De vereniging heeft ten doel de onderwatersport te 

beoefenen en de beoefeni~g van deze sport in de ruim

ste zin te stimuleren.--------------------------------· 

Middelen. --------------------------------------------. 

Artikel 4. -------------------------------------------. 
De vereniging tracht,haar doel te bereiken door:------· 

u.	 Het stimuleren van de ontwikkeling der leden in 

verbandmet de onderwatersport in casu quo het ge

ven van leiding bij praktisc~e en theoretische vor

minG der leden;------------------------------------, 

b.	 Er naar te streven de beschikking te krijgen o v e i-

oefengebieden ter verwezenlijking van het doel;--~-· 

c.	 Het yerkrijgen van materialen, nodig voor de be

oefening van de onderwatersport, als ook het vormeIl 

en in stand houden van een bibliot~eek;------------.. 

d.	 Het onderhouden van betrekkingen met overheids- cn 

andere instellingen inbinnen- en'buitenland tel' 

behartiging van de belangen van de onderwatersport 

in het algemeen en van de leden in het bijzonder; -_.. 

e.	 Het maken van propaganda voor de onderwatersport, 

onder andere door het uitgevenen verspreiden van 

daartoe geschikte ~iddelen;----------~-------------

f.	 Het organiseren van kampen, excursies, tochten, 

lezingen, filmavonden en het houden en bezoeken 

van tentoonstellingen in verband met deze sport; -- ... 

g. AIle andere wettige middelen.----------------------· 

Duur.------------:------------------------------------, 

Artikel 5.--------------------------------------------· 
a.	 De vereniging is opgericht op zeven november negen

tienhonderd negen en zeventig.---------------------· 

b.	 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.---~ 

Leden. ------- ..----------------------------~----------. 
Artikel G. -----------------------------------------.,.. { 

a. De vereniging kentereleden,leden en d?ryateurs.----· 

... . ".:' OSV "de GUPPEN" 
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b.	 Ereleden zijn zij, die op voorstel van het bestuur 

wegens hun bijzondere verdiensten jegens de ver

eniging als zodanig door de algemene ledenvergade

ring zijn benoemd. Zij betalen geen contributie.---· 

c.	 Leden kunnen' zijn personen van veertien jaar en 

ouder. Zij betalen contributie.--------------------·' 

d.	 Donateurs kunnen zijn diegenen die vijftienjaar 

of ouder zijn en die met het doel der vereniging 

sympaticeren. Zij betalen een b~drage.-------------· 

e.	 Toelating geschiedt na schriftelijke aanmelding, 

indien althans tegen de toelating van het nieuw~ 

lid geen ernstige bezwaren bestaan. Voor minder

jarige leden is een handtel<ening .van een der o ud e rs ,...,..., . 

of	 verzorgers vereist.-------------------------- 

1'.	 Het bestuur kan bij ernstige bezwaren de toela tiJ1E 

in beraad houden tot de eerstvolgende algemene 

ledenvergadering. Op d e z e vergadering wordt door I' • 

leden een besluit amtrent de toelating genomen.----
l 

}-let lidrnaatschap. ----------------------------------... " 

Artikel 7. --------------------~---------------------

a.	 Aanmelding voar het' lidmaatschap moet schriftelijk 

geschieden bij het secretariaat.-------------------· 

b.	 He t 1 idmaa tschap en lof donateurschap e indig t : - - -. -

1.	 door schrifte~ijke bpzegging bij het secretariaat, 

met als opzegtermijn e~n maand;-------------------·· 

2.	 door overlijden;----------------------------------~-

3.	 wegens wanbetaling; een lid dat drie maanden achter 

is met het betalen van zijn contributie wordt dOD 

het bestuur gemaand om de achterstallige g e Ld e n t. 

b e t a l.e n . Wanneer een rna and na de maning de ac h t e r 

stallige gelden niet zijn betaald volgt:automa\.;iscil 

een royement;--------------------------------------· 

4.	 door ontzegging; de reden waarop het lidmaatschap 

casu quo donateurschap kan worden ontzegd, zomede 

de te volgen procedure, worden bij het huishoude

lijl< reglement 'b e p a a Ld ; -------------------------------

1'1,.. _.':.. _.. _.... .... <>. i 

.n : OSv "oe (:.lUPi-'Ej'~ 
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c.	 Bij ontbinding van de vereniging vervalt het lid

maatschap casu quo het donateurschap.------------- 

Het bestuur. --.-------------------------------------- 

Artikcl 8. -------------------------------------------. 

a.	 Het bestuur telt minstens drie ~eden, te weten:---- . 

A.	 een voorzitter;~-----------------------------------

B.	 een secretaris;----------------------------~-------

C. een penningmeester.------------------------------- 

Deze worden in functie gekozen en vormen samen hct 

J~gelijks bestuur.--------------------------------- 

I~et kan vborts nog tellen;------------~-------------· 

D.	 een tweede secretaris; ---------------------------- .. 

E.	 een instructeur;--------~--------------------------

F.	 een of meer leden belast met een bljzondere op

dracht.------------------------------------------- 

G.	 De leden van het bestuur worden door de algemene
 

1 edenvergadering gekozen. -'--- -- - --- - - - - - - - - - - - - -. 

c.	 Bestuursleden worden gekozen YO<¥' een termijn v su . 

drle jaar. Het dagelijks bestuur maakt een rooster 

v~n aftreden z6danig dat de penningmeester en so

cretaris niet gelijk aftreden. Bestuurs~eden zijn 

herkiesbaar. Een bestuurslid kan door de algemene
 

vergadering worden ontslagen bij verregaande nala


tigheid in de waarn~ming van zijn functie, in geVUj
 

van benadeling der vereniging of in geval van 

schromelijke overtreding van de bepalingen van de 

statuten of van het Huishoudelijk Regiement.-------· 

d.	 Het bestuur vertegenwoordlgt de vereniging in en
 

buiten rechten. Het dagelijks bestuur, is bevoegd
 

namens het bestuur op te treden.------------------ 

e.	 AIle voor de vereniging bindende stukken en beschei· _ 

den worden door het dagelijks bestuur gete~end of 

door hen die deze rechtem ontvangen.---------------· 

f.	 De Ieden kunnen werkgroepen vormen, deze werkgroe

pen kiezen zelf een v e r-t e ge nwo o r-duge r- welke t o e garu

heeft in bestuursvergaderingen. Hij heeft een advi·:;'	 OSV "de GUPPEI'l" 
:., . L1SSE 
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serende taak. Hij heeft geen stemrecht.----------- 

g.	 Het bestuur is bevoegd tot het·sluiten van overecn

komsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren v ar. 

registergoederen na verkregen goedkeuring van de 

algemene ledenvergadering.-----------------~------

de Geldmiddelen.------------------------------------- 

Artikel 9. ------------------------------------------ 
a.	 De geldmiddelen der vereniging bestaan uit entree

gelden, de contributiesder leden, bijdragen van de 

donateurs, vergoedingen voor bewezen diensten, e1'1'

stellirigen, schenkingen en aIle andereb~ten.-----·

b.	 De bedragen van de contributies en donaties en de 

wijze van inning worden geregeld door het Huishoude 
. . ,... 

lijk Reglement.---------------------------------- 

c.	 De algemene ledenvergadering benoemt een kascommis

sie bestaande uit drie leden, die,de boeken en be

scheiden van de·penningmeester controleert. Na Q[

loop van het verenigingsjaar do~t zij aan de alge

mene ledenvergadering.een voorstel tot het ali dan 

niet goedkeuren daarvan en het verlenen van dechLU· 

ge aan de penningmeester.--------------------------· 

Vergaderingen. ---------------------------------------. 

Artikel 10. ----------------------------------------- 
Jaarlijks wordt.tenminste een algemene lede~vergade

ring uitgeschreven. Het bestuur vergadert· tenminste 

e e nma a I in de drie maanden. Voor een maart van Le de r 

jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden 

waarin onder an~ere:-----------~----------------------· 

a. het bestuur verslag uitbrengt over haar verrich

tingen in het afgelopen jaar;----------------------· 

b. de jaarstukken over dat jaar worden behandeld;-----· 

c. het voorstel van de kascommissie tot al dan niet 

goedkeuren van het jaarverslag van de penningmees

tel' wordt behandeld; -----------------------------. 
d. een nieuwe kascommissie wordt bende~d;------------

e. de begroting voor het komende verenigingsjaar word~ 
'"-(., 

voorgelegd' -------------------------------i.:..--'--,.,.,·~'-.·.. ,j" 1'::1 lu!t:I ~...J0V :iJL;,;.,';'10 \.'J.\'Ji 
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f.	 in de vakatures in het bestuur wordt voorzien;-----. 

g.	 de te volgen procedure voor het organiseren van een 

algemene ledenvergadering wordt geregeld bij het 

Huishoudelijk Reglement;---------------------------· 

h.	 een ledenvergadering is niet wettig, zo niet tenmin· 

ste acht dagen tevoren tijd, plaats, opgave van de 

agenda en eventuele bestuurskandidaten per convo

caat aan de leden 'bekend zijn gemaakt, zulks behou

dens een achteraf door de vergadering te verlenell 

dispensatie;---------------------------------------· 

Algemerie ledenvergaderingen kunnen voorts worden 

llijeengeroepen zo dikwijls als het bestuur of ten

Ininste tien leden dit noodzak~lijk achten.----~---~· 

Het huishoudelijk reglement.------------------------- 

Artikel 11. -----------------------------------------. 

Ter nadere regeling van hetgeen.in deze statuten is 

bepaald benevens van hetgeen verder nog nodig zal 

blijken te zijn, wordt door de algem,ne vergadering 

met tenminste twee/derde der uitgebrachte geldige 

stemmen cen hu f. shoudel i j k regl cmen t vastge s t eld, he t-· 

welk niet in strijdma~ zijn met de statuten.---------· 

.Wijziging der statuten.-------------------------------· 

Artikel 12.	 ...	 -----.~---------------------------------_

a.	 Voor wijziging van deze statuten wordt vereist dat 

met tenminste twee/derde van de ter algemene.ver

gadering uitgebrachte stemmen de voorgestelde wij

ziging wordt goedgekeurd.--------------------------· 

b.	 Voorstellen tot. wijziging der statuten moeten op 

de agenda van de algemene ledenvergaderingiwaarop 

zij zullen worden behandeld, zijn vermeld.---------· 

Stemrecht.-------------------------------------------.-. 

a.	 Ter algemene ledenvergadering worden besluiten met 

volstrekte meerderheid der geldig ui tgebrachte st·::;L:' 

lIlen genomen, tenzij in deze statuten anders is 

bepaald.--------------------------1----------------· 

b.	 AIleen leden hebben stemrecht. Elk lid heeft ~~n . .
 
s l em • - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -:- OSV-"ae'OUPPEN"~.:.:
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Oli tbindi ng de r vereni g.i.!2I1. - - - - - - - - -- - -- - -- - -- -- - - - - - -

Artikel 14. ----------------------~-------------------
a.� De ~~reniging· kan slechts worden ontbonden krach

tenseen met een meerderheid van vier/vijfde der 

geldige uitgebrachte stemmen genomen besluit in 

een daartoe opzettelijk belegde vergadering'waar�

bij tenminste twee/derde van de leden en ereledell� 

aanwezig moe~ zijn. Indien dit niet het geval is,� 

wordt binnenvier wekeneen tweede vergadering be�

legd waarbij ongeacht het aan~al der aanw~zigen
 

het besluit tot.ontbinding met een meerderheid Vall� 

twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen kan wor

den genornen.--~--~---~---------------------------_· 

b.� H~t besluit tot.ontbinding heeft ~ot gevolg de be

noeming van een of meer likwidateurs r-e ap e c t Lev e Lljk 

plaatsvervangend likwidateurs en een commissie 

van ·toezicht aan wie rekenirig en verantwoording der 

likwidatie wordt gedaan, alsmede de bestemining van 

het batig ~aldo.---------------~-------------------

t.� De ontbinding geschiedt met inachtneming van de 
. .� 

. voorschriften van artikel 23 Boek twee van het BuI'-

gerlijk Wetboek.--~--------------------------------

Algemene Bepaling. ~--~-----------~-------------------,
 

Artikel 15. ------~----------------------~------------.
 

In alle gevallen waarin de s t a t u t eri, het hu Lah ou d e Ld j k� 

regelement of de wet niet voorzien, beslist het be

stuur.-----------------------------------------------
De� k omp a r-an t e n zijn mij, kandidaat-notaris-plaatsvervan- . 

.~er, bekend.-~----------------------------------------

Waarvan akte in minuut is verleden te Sassenheim op de 

datum in het hoofd dezer akte vermeld.----------------· 

Na zakelijke opgave van de inhoudvan deze akte aan de 

vcrschenen personen, hebben deze eenparig verklaard 

van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenornen ell • 

oP. volledige voorlezing daarvan geen prijs te stilleD. 

Vervolgens is deze akte na beperkte voo~lezing door de. 
I 

komparanten en. rnij, kandidaat-notaris-plaatsvervanger, 

ondertekend.-----------------------------------------
(go t . ): A. 'I'll .MeSll1aI1;,;t'lC . H. M. Keij ser; M. Dirven ..~.;? -;~~ ~~e GUPPI 

-- UITGEGEVEN VOOR /\: . HIFI L1SSE 

I ' i / I / ,:' / I " _ nob nr. 176 


