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Heden de twaalfde juli
negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij,
Mr. Dirk Caminada
notaris ter standplaats Rijswijk, Zuid-Holland,
1. de heer Jacob van Asten, ondernemer, wonende te
Rijswijk, Zuid—Holland, Kerklaan 278; en
2. de heer Joop Goedhart, hoofdagent van gemeente
politie, wonende te Rijswijk, Zuid—Holland, Kerklaan
173,
ten deze handelende in hun hoedanigheid van
respectievelijk voorzitter en secretaris van de
vereniging: “Speeltuinvereniging Inter Ainicos”,
gevestigd te Rijswijk, Zuid-Holland en als zodanig tot
het na te meldene bevoegd.
De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden:
dat de algemene ledenvergadering van genoemde
vereniging, welke vereniging werd opgericht op veertien
juli negentienhonderd een en vijftig en welker statuten
laatstelijk werden gewijzigd bij akte op zestien oktobe:
negentienhonderd acht en zeventig verleden voor Mr. W.R
Avenarius, notaris te Rijswijk, Zuid—Holland, in haar
vergadering gehouden te Rijswijk, Zuid—Holland op viere:
twintig mei negentienhonderd twee en tachtig, met de
daartoe ingevolge de statuten vereiste meerderheid van—
stemmen heeft besloten de statuten van de vereniging te
wijzigen en algeheel opnieuw vast te stellen;
dat tot bovengemelde vergadering op de vereiste wijze 1:
opgeroepen;
dat een afschrift van het voorstel tot wijziging
vijf dagen voor de bovengemelde dag der algemene
ledenvergadering tot na afloop van de dag der
vergadering op een daartoe geschikte plaats voor de
leden van de vereniging ter inzage heeft gelegen;
dat van de notulen van die algemene vergadering blij~~
uit een aan deze akte te hechten uittreksel daarvan.
De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden
vervolgens dat de statuten ingevolge gemeld
wijzigingsbesluit thans luiden als volgt:
STATUTEN.
Naam en zetel.
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: Buurt— en
Speeltuinvereniging “Inter Amicos” en is gevestigd in d
gemeente Rij swijk, Zuid-Holland.
Doel.
Artikel 2.
1. De vereniging heeft ten doel door het scheppen van
mogelijkheden tot educatieve rekreatie in speeltuin— en
clubhuisverband de harmonische ontwikkeling en het
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welzijn van haar leden te bevorderen en, door het bieden
van kennis en accomodatie, het mogelijk te maken dat
bewoners uit de onmiddellijke omgeving hun welzijn
kunnen bevorderen.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door het
instandhouden van een speeltuin en een clubhuis.
Art ike]. 3.
De vereniging is opgericht op veertien juli
negentienhonderd een en vijftig en aangegaan voor
onbepaalde tijd.
Lidmaatschap.
Artikel 4 •
1. De vereniging kent uitsluitend gewone leden.
2. Leden zijn zij, die zich als lid bij het bestuur
hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot~e
vereniging zijn toegelaten.
Ingeval van niet—toelating door het bestuur kan de
algemene vergadering alsnog tot de toelating besluiten.
Art ikel 5.
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaari
voor overdracht of overgang.
Artikel 6.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid. Is een rechtspersoon lid
van de vereniging, dan eindigt haar lidmaatschap wanneer
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zij ophoudt te bestaan;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting;
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan

slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar,
mits schriftelijk en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van tenminste twee maanden.
Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidma~—
schap door opzegging mogelijk, indien redelijkerwijs———
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad,
loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerst—t
volgende boekjaar.
3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kant
eveneens slechts geschieden tegen het einde van een
boekjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur,
schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingster——~
mijn van tenminste vier weken.
Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan
slechts plaatsvinden in de in de wet bepaalde gevallen.
Het bepaalde in de twee laatste zinnen van het vorige
lid is van overe’ènkomstige toepassing.
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4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden
uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten der vereniging handelt, zoals
ondermeer in het geval van de ondanks
betalingsherinnerjng niet of niet—tijdige betaling door
het lid van zijn jaarlijkse bijdrage, of wanneer een lid
de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het
betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave
van redenen, in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd
binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in
beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
geschorst. Het besluit der algemene vergadering tot
ontzetting zal moeten worden genomen met een meerderheid
van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte~——
stemmen.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar
eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor
het geheel door het lid verschuldigd.
Donateurs.
Artikel ~
Donateurs zijn zij, die jaarlijks aan de vereniging een
geldelijke bijdrage verlenen, waarvan de minimale
grootte door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Geldmiddelen.

—

Artikel 8.

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de
jaarlijkse bijdragen van de leden en de donateurs,
entreegelden tot de eigendommen der vereniging,
erfstellingen, legaten, schenkingen en andere
inkomsten.
2. Ieder lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk
bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering mr
de laatste vergadering van een jaar voor het komende~——~
boekjaar.
Bestuur.
Artikel 9.
1. Het bestuur bestaat uit tenminste zeven personen. De
algemene vergadering kiest de voorzitter, secretaris en
penningmeester.
2. De algemene vergadering stelt het aantal der
bestuurders vast.
3. De deelnemers hebben het recht uit hun midden, al dan~
niet uit de leden, één bestuurder te benoemen. In geval
een deelnemersraad is ingesteld, heeft deze raad de ————t
benoemingsbevoegdheid.
Ingeval geen deelnemersraac3 is
ingesteld, worden de betreffende bestuurders benoemd ———1
door middel van
rechtstreekse verkiezing in een algemene deelnemers
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vergadering waartoe alle deelnemers toegang hebben en4
ieder van hen één stem heeft.
Het bestuur stelt een deelnemersraad in, indien blijkt
dat een/derde gedeelte van deelnemers met een minimum
aantal van vijftien, zulks wenst. Het bestuur onderzoekt,
jaarlijks de noodzaak of wens tot het instellen van een
deelnemersraad.
De deelnemersraad besluit bij volstrekte meerderheid van
stemmen.
4. De binnen de vereniging werkzame vrijwilligers hebben
het recht om, al dan niet uit hun midden, en al dan niet
uit de leden, één bestuurder te benoemen. Benoeming van
door de vrijwilligers aan te wijzen bestuurder geschiedt
in een door het bestuur op behoorlijke wijze
bijeengeroepen overleg van vrijwilligers. Zij vormen
tezamen de vrijwilligersraad.
De vrijwillgersraad besluit bij volstrekte meerderhe~
van stemmen.
5. De beroepskrachten in dienst van de vereniging hebben
eveneens het recht om, al dan niet uit hun midden, en al~
dan niet uit de leden, een bestuurder te benoemen.
Benoeming van de door de beroepskrachten aan te wijzen
bestuurder geschiedt in een door het bestuur op
behoorlijke wijze bijeengeroepen overleg van
~1
beroepskrachten. Zij vormen tezamen de
beroepskrachtenraad. De beroepskrachtenraad besluit bij
volstrekte meerderheid van stemmen.
6. Ingeval het aantal bestuurders dertien bedraagt of
meer, benoemt elk van de in de leden 3, 4 en 5 van dit
artikel genoemde groepen twee bestuurders.
7. Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks
bestuur te kiezen, belast met de dagelijkse leiding van
de vereniging.
In dat geval is het dagelijks bestuur samengesteld uit
tenminste de voorzitter, de secretaris, de
penningmeester en een bestuurder.
8. Een bestuurder kan te allen tijde onder opgaaf van
redenen worden geschorst en ontslagen door de instantie
die hem heeft benoemd.
Een besluit ter zake van schorsing of ontslag moet
worden genomen met een meerderheid van tenminste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
9. Indien ingeval van schorsing van een bestuurder de
tot schorsen bevoegde instantie niet binnen drie maanden~
daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de
schorsing. De geschorste bestuurder wordt in de
gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te
verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen
bijstaan.
10. Bestuurders worden benoemd voor een periode van
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maximaal vier jaar. Onder een jaar wordt verstaan de
periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene
vergaderingen.
De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur
op te maken rooster; een volgens rooster aftredende ——-—t
bestuurder is 0nmiddellijk herkiesbaar. Een door de ——-—1
algemene vergadering of door de deelnemersraad benoemde,l
bestuurder houdt eveneens op bestuurder te zijn op het
moment waarop zijn lidmaatschap casu quo
deelnemerschaP eindigt. In vacatures wordt zo spoedig —H
mogelijk voorzien.
11. Een niet ~oltallig bestuur blijft ~~5tuursbevOegd.
12. Tot bestuurder zijn slechts benoerflbaar personen die
verklaard hebben de identiteit en doelstelling van de
vereniging te 0~~erschrijven.
Artikel ~P
1. Het bestuur 15 belast met het besturen van de
vereniging. Het vergadert tenminste zes keer per jaa~j
2. Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit
artikel bepaalde, mede bevoegd tot het sluiten va
overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of
bezwaren van registergoederenhi en tot het sluiten van
overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of
hoofdelijk mede_schuldeflaar verbindt, zich voor ee
derde sterk maakt of zich tot zekerheid5tel~~~in9 voor een~
schuld van een derde verbindt.
3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene
vergadering, voor het aangaan van overeenkomsten,
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede—~
schuldeflaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of~
zich tot ~~~~rheidStelling voor een schuld van een derde~
verbindt.
Artikel 11.
1. Niet het gehele bestuur, doch de voorzitter, tezamen
met de secretaris en de penningmeester zijn bevoegd tot
vertegenwoordiging van de vereniging in en buiten
rechte.
2. De ~ ~o0~d1giflg5beV0~d~1 komt mede toe aan
de voorzitter handelende tezamen met hetzij de
secretaris, hetzij de penningmeeSte~i alsook dan
iaatstgenoemden gezamenlijk handelend.
Dealgemene vergader~~~~
Artikel 12.
I~De algemene vergaderingen worden gehouden ~
Rij swijk, Zuid_Holland.
2. jaarlijks wordt tenminste een algemene vergadering
gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar hetwelk gelijk loopt met het ~~~enigingSjaar en
hetwelk loopt van één mei tot dertig april, behoudens
verlenging van deze termijn door de algemen
vergadering.
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In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn
jaarverslag uit en doet het onder overlegging van een
balans en een staat van baten en las~ten en overigens van
de nodige bescheiden rekening en verantwoording van zijn]
in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur.
3. Jaarlijks benoemt de algemene vergadering een
commissie van tenminste drie leden die geen deel mogen
uitmaken van het bestuur.
Het bestuur doet de in het vorige lid bedoelde stukken
tenminste een maand voor de dag, waarop de algemene
vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen
worden behandeld, toekomen aan de commissie. De
commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de
algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.
Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissie
bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich
kosten van de vereniging door een deskundige doen
bijstaan.
4. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door
haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar
desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de j
boeken en bescheiden der vereniging te geven.
Artikel 13.
1. Naast de algemene vergadering, bedoeld in het vorige
artikel, worden algemene vergaderingen bijeengeroepen
door het bestuur, zo dikwijls het dit wenselijk
oordeelt.
2. Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig ———t
aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van
een/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige
algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het
bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn
van niet langer dan vier weken.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg
wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de
bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan.
3. De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt
door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op
een termijn van tenminste dertig dagen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen
vermeld.
4. Indien werd gehandeld in strijd met het bepaalde in
het vorige lid, kan de algemene vergadering niettemin
rechtsgeldig besluiten, tenzij een zodanig aantal der ——1
aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen van
een/tiende gedeelte der stemmen zich daartegen verzet.
Art ikel 14.
1. Behoudens het bepaalde in artikel 22 hebben tot de
algemene vergadering toegang de leden, de donateurs, de
deelnemers, de beroepskrachten en de vrijwilligers,
——~
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alsmede degenen, die daartoe door de algemene
vergadering zijn uitgenodigd.
2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de
leden. Ieder van hen heeft één stem. Iedere
stemgerechtigde is bevoegd zijn stem door een
schriftelijk daartoe gemachtigde andere stemgerechtigde
te doen uitbrengen. Een stemgerechtigde kan voor ten
hoogste twee personen als gemachtigde optreden.
3. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de
algemene vergadering stemgerechtigd zijn, ook al zijn
zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met
voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als
een besluit van de algemene vergadering.
4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen
in de algemene vergadering worden gehouden.
5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze~ö_
statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven,’~——
worden genomen bij volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel
verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van
personen, dan beslist het lot.
Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door
niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt
hersteind tussen de twee personen, die het grootste
aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
Artikel 15.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de
voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste
aanwezige bestuurder.
Zijn geen bestuurders aanwezig, dan voorziet de
vergadering zelf in haar leiding.
2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering
uitgesproken oordeel, dat door de vergadering een
besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt v~”~
de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd vçorstel.
3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden
notulen gehouden door de secretaris of door een door de
voorzitter aangewezen persoon.
Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende
algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan
door de voorzitter en de secretaris van die vergadering
ondertekend.
Deelnernersraad.
Art ikel 16.
1. Deelnemer zijn allereerst de leden van de vereniging;
deelnemer is voorts een ieder aan wie het werk van de
vereniging rechtstreeks ten goed komt.
2. Indien een deelnemersraad ingevolge artikel 9, 3e lid
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plaats tredende regeling, als zodanig is aangemerkt. 9
2. Door het bestuur wordt, zo dikwijls als het dit nodig
acht, doch tenminste een maal per jaar een vergadering
van de beroepskrachtenraad bijeengeroepen.
De beroepskrachten zijn bevoegd ook zelf een vergadering
bijeen te roepen. In een door de beroepskrachten zelf
bijeengeroepen vergadering kan geen bestuurder
worden benoemd.
3 Tot de beroepskrachtenraad heeft tenminste een
daartoe door het bestuur aangewezen, bestuurder
toegang.
4. In de beroepskrachtenraad dient in ieder geval de
benoeming van de door de beroepskrachten aan te wijzen
bestuurder(s) overeenkomstig de bepalingen van deze
statuten plaats te vinden.
5. De beroepskrachtenraad benoemt uit zijn midden zi~j
voorzitter.
6. Van het in de beroepskrachtenraad verhandelde worden
notulen gehouden door een door die voorzitter aangewezen
persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de
volgende beroepskrachteflraad vastgesteld en ten blijke
daarvan door die voorzitter en de notulist ondertekend.
Deze notulen worden aan het bestuur aangeboden en
bewaard in het archief van de vereniging.
.~~utenwijziging.
Artikel 19.
E~Wijzi~ïjig van de statuten kan slechts plaatshebben
door een besluit van een algemene vergadering, waartoe —I
werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging
van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter
behandeling van een voorstel tot statutenwijziging
hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag
der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin
de voorgestelde Wijziging woordelijk is opgenomen, of~-—
een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzag
leggen tot na de afloop van de dag, waarop de
vergadering werd gehouden.
3. Tot Wijziging van de statuten kan door de algemene
vergadering slechts worden besloten met een meerderheid
van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte
stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat
daarvan een notariële akte is opgemaakt.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is
niet van toepassing, indien ter algemene vergadering————~
alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn
en het besluit tot statutenwijziging met algemene
stemmen wordt genomen.
6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek
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afschrift van de akte van statutenwijziging en een
volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze
na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van
het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden
Verenigingenregister.
Ontbinding en vereffening.
Artikel 20.
1. Het bepaalde in artikel 19 leden 1, 2 en 5 is van
overeenkomstige toepassing op een besluit van de
algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.
Een zodanig besluit kan slechts genomen worden in een
vergadering met een meerderheid van twee/derde van het
aantal stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft
van het aantal stemgerechtigde leden. Indien in een
zodanige vergadering niet een zodanig aantal leden
aanwezig is zal een tweede vergadering worden gehoudq~
waarin ongeacht het aantal leden, hetwelk aanwezig of—
vertegenwoordigd is een zodanig besluit slechts kan
worden genomen met een meerderheid van twee/derde van
het aantal uitgebrachte stemmen.
2. Tenzij de algemene vergadering bij het in het vorige
lid bedoelde besluit een andere bestemming vaststelt
voor het batig saldo, komt dit toe aan hen, die ten
tijde van de ontbinding lid waren van de vereniging.
Het saldo zal zoveel mogelijk worden aangewend voor een
doel in overeenstemming met het doel der vereniging.
3. Tenzij de algemene vergadering anders besluit,
geschiedt de vereffening 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 voorzoveel mogelijk van kracht. In stukken en
aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten
haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidati€~
Reglementen.
Art ikel 21.
1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen
vaststellen, waarin onderwerpen worden geregeld, waarin
door deze statuten niet of niet—volledig wordt voor————
zien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die
strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
3. Op de besluiten tot vaststelling en tot wijziging va
een reglement is het bepaalde in artikel 19 leden 1, 2
en 3 van overeenkomstige toepassing.
Openbaarheid.
Artikel 22.
Alle in deze statuten genoemde vergaderingen zijn
openbaar als vermeld in artikel 14, met dien verstande
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dat de vergaderingen, uitgeschreven in verband met
hetgeen is bepaald in de artikelen 19, 20 en 21 van deze~
statuten slechts toegankelijk zijn voor leden en
bestuurders der vereniging.
Vergaderingen uitgeschreven~
ingevolge de artikelen 16, 17 en 18 van deze statuten
zijn slechts toegankelijk voor de betreffende groep. ———t
Artikel 23.
Alle beleidsstukken, die de vereniging in het kader van
haar subsidiëring moet overleggen aan de gemeente
respectievelijk de provincie worden aan belanghebbenden,.
leden, deelnemers, vrijwilligers en beroepskrachten ter
inzage gelegd en voorts worden zo mogelijk afschriften
hiervan ter beschikking gesteld. Voor belangstellenden
bestaat, op verzoek, dezelfde mogelijkheid.
Geschillen.
Artikel 24.
1. In geval van geschillen betreffende de
democratiseringsbepalingen beslist het bestuur
gemotiveerd, de betrokkenen gehoord.
2. In geval van geschillen betreffende de
democratiserin.gsbepaljngen in de statuten is het bestuur
verplicht— zo een meerderheid van de betrokkenen dat
wenst— een onafhankelijke commissie in te stellen, die
zal bestaan uit: een persoon, aan te wijzen door het,
bestuur; een persoon, aan te wijzen door de (overige)
betrokkenen; een persoon, aan te wijzen door de beide
hiervoor bedoelde personen. De commissie beslist
gemotiveerd, de betrokkenen gehoord. De uitspraak van de
commisSie is bindend.
Waarvan akte,
in minuut is verleden te Rijswijk, Zuid—Holland, op de
datum •in het hoofd dezer akte gemeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de
verschenen personen hebben deze eenstemmig verklaard vanj
de inhoud van deze akte te hebben kennisgenornen en o~i’~—i
volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. ≤
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de
comparanten, die mij, notaris bekend zijn en mij,
notaris, ondertekend.
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