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Heden, dertien novembèr negentienhonderd vier en tachtig ver-
schenen voor mij, Johannes Petrus Gerhardus Mensen, notaris
ter standplaats de gemeente Sneek: 1. Pieter van Slooten, be-
heerder, wonende Jonker Rispensstraat 13, Ulst, volgens zijn
verklaring geboren op dertien mei negentienhonderd drie en
dertig; 2. Anne-Marie Bergstra-Boomsma, verenigingsleidster/
huisvrouw, wonende Westergoleane 29, lJlst, volgens haar ver-
klaring geboren op negen en twintig april negentienhonderd
drie en vijÍtig; 3. Hans Visser, restaurateur antieke uurwerken,
wonende Sicco Sjaerdemalaan 31, lJlst, volgens zijn verklaring
geboren op zeven en twintig februari negentienhonderd drie en
veertig; te ciezen handeiende als respektievelijk voorzitter, se-
cretaris en penningmeester van de te lJlst gevestigde vereniging
'Stadsbelang lJlst'.
De comparanten verklaarden: dat in een algemene ledenverga-
dering van de te lJlst gevestigde vereniging 'Stadsbelang lJlst',
opgericht 1 februari 1984, gehouden te lJlst op 1 november
'1 984, is besloten de statuten van de vereniging te wijzigen en op
te nemen in een notariële akte; dat een uittreksel uit de notulen
van gemelde vergadering aan deze akte zal worden vastge-
hecht; dat in gemelde vergadering aan de voorzitter, secretaris
en penningmeester last en volmacht is verleend de daartoe
benodigde akten te tekenen, blijkende van voormelde lastge-
ving uit het uittreksel uit de notulen van gemelde vergadering.
Ter uitvoering van het besluit der algemene ledenvergadering,
verklaarden cle comparanten, handelend als gemeld de statuten
op te nemen in een notariële akte en gewijzigd vast te stellen als
volot:

STATUTEN

Naam en zetel

Artikel 7. De vereniging draagt de naam 'Stadsbelang lJlst'. Zij
heeft haar zetel in de stad lJlst, gemeente Wymbritseradeel.

!'laal

Artikel 2. 1. DDe vereniging heeft ten doel de leeÍbaarheid van
de stad Ulst te bevorderen. 2. Zij tracht dit doel te bereiken door
al le geoorloofde middelen.

Duur

Artikel 3. 1. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar, behou-
dens dat het eerste verenigingsjaar eindigt per ultimo december
van het jaar waarin de vereniging is aangegaan.

Lidmaatschap

Artikel 4. 1. De vereniging kent gewone leden en ereleden.
Waar in deze statuten wordt gesproken van leden of lid wordt/
worden daaronder verstaan zowel de gewone leden als de ere-
leden tenzij het tegendeel blijkt. 2. Gewone leden zijn zij, die als
zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 bepaal-
de. 3. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdien-
sten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling der
vereniging. door de algemene vergadering daartoe zijn be-
noemc.
Artikel 5. 1. Als gewoon lid kan men worden toegelaten nadat
men een verzoek dienaangaande bij het bestuur heeft inge-
diend. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet-toelating
door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toela-
ting besluiten. De gewone leden moeten wonen in de stad lJlst
en ouder zijn dan achttien iaar. 2. Ereleden worden op voorstel
van het bestuurdoorde algemenevergadering benoemd. 3. Het
lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar
noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen, met
d ien verstande, dat de echtgenoot (echtgenote) van een gewoon
iid (erelid) benoemd kan worden als bestuurslid.

Artikel 6. 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van
het lid. ls een rechtspersoon lid van de vereniging, dan eindigt
haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan; b. door
opzegging van het lid; c. dooropzegging namensdevereniging;
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts
geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij ge-
schiedt door een schriÍtelijke kennisgeving, welke vóór de eer-
ste december in het bezit van de sekretaris moet zijn. Deze is
verplicht de ontvangst binnen acht dagen te bevestigen. Indien
een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaat-
schap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar,
tenzij het bestuur anders besluit oÍ van het lid redelijkerwijs niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan
tegen het einde van het lopende verengingsjaar geschieden
door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn
van tenminste vier weken, wanneer het lid, na daartoe bij herha-
ling schriÍtelijk te zijn aangemaand, op de eerste december niet
ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging
heeÍt voldaan alsmede wanneer een lid heeft opgehouden te
voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten
voor het lidmaatschap gesteld mochten worden. De opzeggirrg
door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaat-
schap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereni-
ging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten vooÉ
Ouren. \-
De opzegging dient schriftelijk met opgave van de reden(en)te
geschieden.

Geldmiddelen

Artikel 7. 1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de
kontributie van de gewone leden, uit eventuele verkrijgingen
ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit
eventuele andere toevallige baten. 2. leder gewoon lid betaalt
een kontributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene
verg aderi n g ti jdens de jaarvergadering wordt vastgesteld.

Bestuur

Artikel 8. 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal perso-
nen van tenminste vijÍ personen. Het aantal bestuurders wordt
vastgesteld door de algemene vergadering. 2. De bestuurders
worden door de algemene vergadering uit de leden der vereni-
ging benoemd met inachtneming van het in artikel 5 lid 3 be-
paalde. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, sekre-
taris en penningmeester aan. Het bestuur moet - zo mogelijk-.
gevormd worden met inachtneming van de diversiteit der bevol--
king van de stad lJlst en met geografische verspreiding van de
leden in de stad lJlst. 3. De algemene vergadering kan een
bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aan-
wezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist
van ten minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelÍ hun ontslag te
nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingster-
mijn van ten minste drie maanden. 5. Jaarlijks treedt een be-
stuurslid af volgens een door het bestuur op te maken rooster,
met dien verstande, dat de zittingsperiode van een bestuurslid
drie jaar duurt. De aftredende is terstond éénmaal herkiesbaar.
Artikel 9. 1. Het bestuur is belast met het besturen der vereni-
ging. Alle bestuurders gezamenlijk alsmede de voorzitter en de
sekretaris gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging in- en buiten
rechte te vertegenwoordigen. Bij ontstentenis van de voorzitter
en/oÍ de sekretaris wijst het bestuur een vertegenwoordiger
(vertegenwoordigers) uit het bestuur aan om de vereniging in'
en buiten rechte te vertegenwoordigen.2. Voor het beschikken
over bank- en girosaldi is de handtekening van de penning-
meester voldoende. 3. Voor het aangaan van geldleningen, als-
mede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren oÍ verhu-
ren van onroerende goederen, voor overeenkgfisten waarbij de
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar ver-



bindt, zich een derde sterK maakt ot zich tot zeKerneloslelllng
voor de schuld van een derde verbindt, gehoeft het bestuur de
goedkeuring van de algemene vergaderiàg alsmede het aan-
gaan van handelingen, waarmede tenminste een bedrag of
waarde is betrokken dat telkenjare door de algemene vergade-
ri ng wordt vastgesteld.

Algemene vergaderingen

Artikel 70. 1. Binnen zes maanden na aÍloop van elk boekjaar
wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden.
Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en
doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en
verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd be-
stuur. 2. De algemene vergadering benoemt iaarlijks, doch
uiterlijk dertig dagen vóór de jaarvergadering, een commissie
van tenminste twee leden, die geen deel uit mogen maken van
het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording
over het lopende casu quo laatstverstreken boekjaar. De com-
missie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindin-
gen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis
dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar
gewenste inlichtingen te verschaÍfen, haar desgewenst de kas

r de waarden der vereniging te vertonen en inzage van de

Voeken en bescheiden der vereniging te geven. 4. Goedkeuring
door de algemene vergadering van het jaaruerslag en de reke-

ning en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording
wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een ande-
re commissie bestaande uit ten minste drie leden, welke een
nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze
commissie heeÍt dezelfde bevoegdheden als de eerder be-
noemde commissie. Binnen een maand na de benoeming
brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar
bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan
neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door
haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.
Artikel 11. 1. De algemene vergaderingen worden bijeenge-
roepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van
acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden
t3e zenden schriÍtelijke mededeling of door een advertentie in

tenminste één ter plaatse waar de vereniging is gevestigd veel
gelezen dagblad. 2. Behalve de in artikel 10 bedoelde jaarver-
gadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo

"tikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls

arilks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen
wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als
bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte derstem-
men in de algemene vergadering, indien daarin alle leden tegen-
woordig oÍ vertegenwoordigd ziin. 3. Na ontvangst van een
verzoek als in lid 2 bedoeld, is het bestuur verplicht tot bijeen-
roeping ener algemene vergadering op een termijn van niet
langer dan vier weken. lndien aan het veaoek tot bijeenroeping
binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvan-
gen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelÍ tot
die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het
bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept.
Artikel 12 1- Alle leden -zie artikel4lid 1 -hebben toegang tot
de algemene vergadering en hebben daar ieder één stem. leder
lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schrifteliik
daartoe gemachtigd lid, met dien verstande, dat ieder lid zijn
echtgenoot (echtgenote) ook schriftelijk kan machtigen zijnl
haar stem uit te brengen. 2. Een lid heeft geen stemrecht over
zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van ziin bloed of aanver-
wanten in de rechte lijn betreffen. 3. Een eenstemmig besluit
van alle leden, ook al ziin deze niet in een vergadering bijeen,
heeÍt, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelÍde
kracht als een besluit voor de algemene vergadering. Een derge-
lijk besluit wordt door de sekretaris aangetekend in het notulen-
boek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvol-

genqe algemene leoenvergaoenng. .r. Dtemmlng over zaxen
geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen
van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op
voorstel van de voorzitter. 5. Over alle voorstellen betretÍende
zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte
stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking
van stemming wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij
stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meer-
derheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. In-
dien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een twee-
de stemming gehouden tussen de personen, die het grootsl
aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hii
gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid der uitge-
brachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij de tweede
stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmer
worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen
zodat niet in aanmerking komen blanco en met naam van he'
naam van het stemmend lid onderstekende stemmen. 6. Een ter

vergadering door de vooaitter uitgesproken oordeel dat eer
besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk n;
het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt be
twist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerder
heid der vergadering of, indien de oorspronkeliike stemming
niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigdt
aanwezige dit verlangt.
Artikel 73. 1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergade
ringen. Bij zijn afwezigheid oÍ ontstentenis zal een der andert
bestuursleden als leider der vergadering optreden. 2. Van he
ter algemene vergadering verhandelde worden door de sekre
taris of door een door de voorzitter aangewezen lid der vereni
ging notulen gehouden.

Statutenwijziging

Artikel 1a. 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats heb
ben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werl
opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van d
statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tc
een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen be

dragen. 2. Zij, diede oproeping tot de algemene vergadering te

behandeling van eên voorstel tot statutenwijziging hebben ge

daan, moeten tenminste vijÍ dagen vóór de dag der vergaderin
een afschriÍt van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijz
ging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe ge

schikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de aÍloo
van de dag, waarop de vergadering werd gehouden. 3. Tc
wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door d
algemene vergadering waar tenminste twee/derde van het tc
taal aantal leden der vereniging aanwezig oÍ vertegenwoordig
is, met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aar
tal uitgebrachte stemmen.
Artikel 75. Het in artikel 14 bepaalde is niet van toepassin
indien ter algemene vergadering alle leden aanwezig of vertt
genwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met alg(
mene stemmen wordt genomen.
Artikel 76. 1. De statutenwijziging treedt niet in werking da
nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. 2. De bestuu
ders zijn verplicht een authentiek afschriÍt van de wijziging en d
gewijzigde statuten neder te leggen ten kantoren van de Kamt
van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de veren
ging haar woonplaats (zetel) heeÍt.
Artikel 17. Een bepaling dezerstatuten, welke de bevoegdhei
tot wijziging van een oÍ meer andere bepalingen beperkt, ka
slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke bepe
kino.

Ontbinding en verefÍening

Artikel í8. 1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 van Boek
van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonde
door een besluit daartoe de algemene vergadering genome



meï tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachti
stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van
de leden aanwezig oÍ vertegenwoordigd is. 2. Bij gebreke van
het quorum kan ongeacht het aantal tervergadering aanwezige
of vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op
een volgende, tenminste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen
na de eerste, te houden vergadering met een meerderheid van
twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. 3. Bij de op-
roeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde verga-
deringen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal
worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor
oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste veertien
dagen bedragen. 4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien
aanzien geen verefÍenaars zijn aangewezen, geschiedt de veref-
Íening door het bestuur. 5. Een eventueel batig saldo zal wor-
den aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen
zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging
overeenstemmen. 6. Na de ontbinding blijft de vereniging
voortbestaan voor zover dit tot verefÍening van haar vermogen
nodig is. Gedurende de vereÍÍening blijven de bepalingen van de
statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In
stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moe-
ten aan haar naam worden toegevoegd 'in liquidatie'.

Huishoudelijk reglement

Artikel 79. 1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk
reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de
introduktie, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderin-
gen, de wijze van uitoefening van het stemrecht en alle verdere

Snderwerpen, waarvan de regelrng haar gewenst voorkom.
2. Wijzigingen van het huishoudelijk reglement kan geschiederi
bij besluit van de algemene vergadering indien dit schriftelijk
wordt'verzocht door tenminste een/derde gedeelte van de ledei '

der vereniging. 3. Het huishoudelijk reglement zal geen bep:,
lingen mogen bevatten die afwijken van of die in strijd ziln r

de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijk ,

door de wet of de statuten wordt toegestaan.
Na aldus de statuten der vereniging te hebben vastgesteld, ve,
klaarden de comparanten: dat voor de eerste maal zullen optre-
den als leden van het bestuur de comparanten, van wie de
comparant 1 zal optreden als voorzitter, de comparante 2 als
sekretaresse en de comparant 3 als penningmeester en verder
4. Louwerens Schotanus, uitvoerder, wonende Galamagrac,hi
28, lJist, geboren op zes januari negentienhonderd vier en der-
tig; 5. Jan Lucas Ronner, gemeenteambtenaar, wonende Hen.
drik Huizingastraat 21, lJlst, geboren op tien januari negentien-
honderd vier en twintig; 6. Pieter Dijkstra, leraar, wonende De
Fj0rslach 21, lJlst, geboren op elÍ maart negentienhonderd vijf
en veertig; 7. Neeltje van der Lei-Faber, alpha-hulpihuisvrouw
wonenende De Dassenboarch 12, lJlst, geboren op negentien
mei negentienhonderd negen en veertig.
De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Sneek op de datum a,.
in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van í'-
inhoud van deze akte aan de verschenen personen, hebbu-,
deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebber
kennisgenomen en op volledig voorlezing daarvan geen prijs te
stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmid-
dellijk door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

P. van Slooten

A. Bergstra-Boomsma

H. Visser

J.P.G. Mensen.


