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Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 
Woensdag 19 December 1934, n°. 245. 

Coöperatieve Pootaardappelen Bewaarplaats Samenwer
king G. A., te Zuidland. 

Heden, 31 October 1934, compareerden voor mij, Adriaan 
Diederik van Bergeyk, notaris ter standplaats Zuidland, in tegen
woordigheid der beide na te noemen mij bekende getuigen: 

het bestuur der Coöperatieve Pootaardappelen Bewaarplaats 
Samenwerking G. A., gevestigd te Zuidland, bestaande uit de 
heeren: 

Willem Scheygrond Willemszoon, landbouwer, wonende te 
Oudenhoorn, voorzitter; Pieter van Meggelen, vlasser, secretaris-
penningmeester; Johannes Durvinus van Beek, landbouwer; 
Leendert Bosschieter, landbouwer, en Aart Nobel, landbouwer, 
bestuursleden, allen wonende te Zuidland en als zoodanig die 
vereeniging vertegenwoordigend. 

Comparanten verklaarden, dat in de ledenvergadering, gehou
den op 12 October jongstleden, is besloten de statuten der ver
eeniging, zooals deze zijn vastgesteld bij akte, 17 Augustus 1931 
voor mij, notaris, verleden, te wijzigen, zooals hierna te ver
melden; 

dat blijkens een aan deze akte vastgehecht uittreksel uit de 
notulen dier vergadering de voorschriften, welke de bestaande 
statuten geven voor het aanbrengen van wijzigingen daarin, in 
acht zijn genomen, en 

dat zij, handelend ter uitvoering van gemeld besluit, de sta
tuten wijzigen als volgt. 

Aan art. 4, tweede lid, worden na de woorden: „met de mede-
deeling onder welk nummer zij als lid in de boeken der vereeni
ging zijn ingeschreven", toegevoegd de woorden: „alsmede van 
het bedrag, hetwelk zij, ingevolge art. 29, als toetredingsgeld 
hebben te voldoen". 

Yan art. 5 vervalt het tweede lid en wordt vervangen door een 
nieuw lid, luidend: 

„Van leden, wier lidmaatschap eindigt, wordt het ingevolge 
art. 18 per hectoliter vastgestelde uittredingsgeld geheven. Dit 
uittredingsgeld wordt geheven over het aantal hectoliters, hetwelk 
in het ledenregister achter den naam van het uittredend lid staat 
vermeld." 

Art. 7 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel, 
luidend: 



C V 10180 2 

„Art. 7. Voor zoover daarvan bij dit artikel niet is afgeweken, 
kunnen alleen leden der vereeniging pootaardappelen in bewaring 
geven. Indien — en voor zoover — er blijkens het ledenregister 
nog opslagruimte beschikbaar is, kan het bestuur tegen door hem 
te bepalen prijs en voorwaarden ook door niet-leden pootaard
appelen in bewaring doen geven. Ook kunnen leden, na daartoe 
bekomen goedkeuring van het bestuur, de hun toekomende op
slagruimte geheel of gedeeltelijk door niet-leden doen gebruiken. 
In dit geval blijft het betrokken lid jegens de vereeniging ver
bonden en aansprakelijk, als waren alle voor zijn ruimte opge
slagen pootaardappelen zijn eigendom. De door de vereeniging 
geleverde opslagbakken blijven het eigendom der vereeniging, 
zoolang zij niet zijn afbetaald. Het stuk en zoek raken dier 
bakken is voor rekening van den betrokken gebruiker. 

Art. 12 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel, 
luidend: 

„Art. 12. De geldmiddelen der vereeniging bestaan uit: 
a .  toetredingsgelden, te heffen van nieuwe tot de vereeniging 

toetredende leden; 
b.  de ingevolge art. 5 te heffen gelden; 
c. de ingevolge art. 10 van de leden en aansprakelijke oud

leden te heffen gelden; 
d.  de door leeningen opgenomen gelden. 
Het bestuur zorgt, dat het overtollige kasgeld bij een instelling, 

te harer keuze, in deposito wordt gegeven." 
Art. 18 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel, 

luidend: 
„Art. 18. Het bestuur benoemt en ontslaat het noodige per

soneel. 
Het bestuur stelt jaarlijks, vóór de algemeene ledenvergade

ring, voor het eerstvolgend boekjaar vast: 
a. het bedrag, hetwelk in dat jaar toetredende leden als-toe-

tredingsgeld zullen hebben te voldoen, en 
b.  het bedrag, hetwelk door in dat jaar uittredende leden als 

uittredingsgeld per hectoliter moet worden betaald. Dit uittre
dingsgeld mag ten hoogste op f 4 per hectoliter worden gesteld." 

In art. 24 worden in het laatste lid de woorden: „ten minste 
14 dagen" vervangen door de woorden: „ten minste 5 dagen". 

Aan art. 29 wordt aan het einde een nieuw lid toegevoegd, 
luidend: 

„Het bestuur doet in deze algemeene ledenvergadering mede-
deeling van de bedragen, waarop, ingevolge art. 18, voor het 
komend boekjaar zijn vastgesteld het toetredingsgeld en het per 
hectoliter te betalen uittredingsgeld." 

Aan art. 32 wordt aan het slot een nieuwe zin toegevoegd, 
luidend : 

„Door opzegging van het lidmaatschap kunnen de leden te 
hunnen aanzien de toepasselijkheid niet ontgaan van wijzigingen, 
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welke ten gevolge hebben, dat de aansprakelijkheid der leden 
voor verbintenissen der vereeniging wordt verhoogd of verplich
tingen der leden tegenover de vereeniging worden verzwaard." 

Comparanten zijn mij, notaris, bekend. 

Waarvan akte, in minuut opgmaakt, is verleden te Zuidland, 
ten dage, in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van 
Marinus Geluk en Joost Tuk, notarisklerken, beiden wonende te 
Zuidland, als getuigen. 

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, 
de getuigen en mij, notaris, onderteekend. 

(Geteekend:) W. Scheygrond, P. v. Meggelen, J. D. v. Beek, 
L. Bosschieter, A. Nobel; M. Geluk, J. Tuk, v. Bergeyk. 

Met een aangehechte akte geregistreerd te Brielle 3 November 
1934, deel 4, folio 65, n°. 759. 
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Coöperatieve Yereeniging: Coöperatieve Fruitvenverking 
Maas en Waal G.A., te Leeuwen, gemeente Wamel. 

Heden, 30 October 1934, verschenen voor mij, Johannes 
Antonius Josephus Baltussen, notaris ter standplaats Leeuwen, 
gemeente Wamel, in tegenwoordigheid der beide na te noemen 
getuigen, de heeren: 

a. Waltherus Lambertus Antonius van der Zandt, wonende 
te Afferden; 

b. Hendrikus Boerakker; 
c. Jan Walraven, beiden wonende te Leeuwen; 
d. Christiaan Antoon Mollenberg, wonende te Dreumel; 
e. Gerardus Antonius van Dreumel, wonende te Wamel; 
ƒ. Gerrit van Heek, wonende te Alphen; 
g. Johannes Petrus Blisius Banken, wonende te Altforst; 
h. Antonius Bernts, wonende te Horssen; 
i. Petrus Johannes Ludovicus Litjens, wonende te Deest, 
allen fruitkweekers, 
ten deze handelend voor zich en als lasthebbers, blijkens vier 

onderhandsche akten van volmacht, welke, na vooraf door de 
lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de ge
tuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen ge-
teekend te zijn, aan deze minute zijn vastgehecht, van: 

mejuffrouwen: 1. Wilhelmina Allardina Antonia Kuppen; 
2. Maria Margaretha Brouwers, weduwe van Hermanus Wil
helmus Hendrikus Maria van Mook; 3. Hendrika Willems, 
weduwe van Franciscus Boerakker; 4. Jacoba van de Wert, 
weduwe van Peter van Oyen, allen fruitkweeksters; 5. Maria 
Jozefina Snijders; 6. Johanna Willems, en 7. Francina Kolven-
bach, weduwe van Lambertus Johannes van Kerkhof, allen 
zonder beroep, allen wonende te Leeuwen, en 8. den zeereer-
waarden heer Petrus Adrianus Franciscus Zijlmans, pastoor, 
wonende te Beneden-Leeuwen; 9. den zeereerwaarden heer 
Budolf Josef Dekkers, pastoor, wonende te Boven-Leeuwen; 
10. den weleerwaarden heer Wilhelmus Cornelis Quinten, kape
laan, wonende te Beneden-Leeuwen, en de heeren: 11. Chris
tiaan Jacobus Maria van Haagen, arts en fruitkweeker; 12. 
Johannes Mathijs Hol; 13. Johannes Antonius Maria van Elk; 
14. Franciscus Wilhelmus Lemmers; 15. Stephanus Banken; 
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16. Antonius Hendrikus Banken; 17. Gerardus Johannes 
Antonius Kolvenbach; 18. Bernardus Gerardus Hoogstraten; 
19. Marinus van Gelder, Willemzoon; 20. Jan Josef Cecilia 
Maria Sengers; 21. Franciscus Leonardus van de Werdt; 22. 
Cornelis Adrianus Sengers; 23. Stephanus Johannes Brouwers; 
24. Wilhelmus Antonius van Hulst; 25. Johannes Nicopecemus 
Petrus van Oyen; 26. Cornelis van Gelder; 27. Theodorus van 
Gelder, Willemzoon; 28. Cornelis Theodorus Zondag; 29. Jan 
Johannes van Oyen; 30. Hendrikus van Eldijk; 31. Cornelis 
Antonius Wilhelmus Meyer; 32. Johannes Cornelis van Oyen, 
Peterzoon; 33. Leonardus Johannes Lemmers; 34. Cornelis 
Wilhelmus de Haas; 35. Steven van Gelder; 36. Bernardus 
Petrus Kolvenbach; 37. Johannes Petrus van de Werdt; 38. 
Johannes Cornelis Zondag; 39. Johannes Matheus Hol; 
40. Gerrit Johannes van de Werdt; 41. Johannes van Wamel; 
42. Franciscus van Wamel; 43. Johannes Megens; Johannes 
Corneliszoon; 44. Bernardus Johannes Janssen; 45. Hermanus 
Antonius Maria van der Ven; 46. Leo Franciscus Jeuken, allen 
fruitkweeker-landbouwer; 47. Theodorus Cornelis Maria Hol, 
gemeentesecretaris; 48. Frederikus Blom, hoofd der school; 
49. Jacobus Johannes Arntz, hoofd lagere landbouwschool; 
50. Jacobus Wilhelmus Kolvenbach, bakker; 51. Johannes Gijs-
bertus van Kerkhof, kantoorhouder; 52. Johannes van Heer-
tum, slager; 53. Petrus Martinus de Grauw, koperslager; 
54. Wilhelmus den Bieman, touwslager; 55. Theodorus Johan
nes Gosselink, smid; 56. Jan Salet, schipper; 57. Johannes 
Martinus van Lent, kleermaker; 58. Franciscus Toebast, bak
ker; 59. Wilhelmus Lemmers, slager; 60. Gerardus Petrus 
Hubertus Segers, meubelmaker; 61. Marinus van Heek, hout
handelaar; 62. Egbertus Jacobus de Kok, kleermaker; 63. Ger-
hardus Rutenfrans, smid; 64. Mathijs van Lent, schoenmaker; 
65. Hendrikus Hol, Gerarduszoon, visscher; 66. Piet Wakker, 
venter; 67. Johannes Wilhelmus Jurriëns, koopman; 68. Johan
nes Heinrich Hoenderop, autoverhuurder; 69. Johannes 
Stephanus van Kessel, caféhouder; 70. Gijsbertus van Heek, 
aannemer; 71. Waltherus Hermanus van Hulst, directeur 
boterfabriek, allen wonende te Leeuwen; 72. den zeereerwaar-
den heer Hendrikus Heurkens, pastoor; 73. mevrouw Gertruda 
Antoinetta van der Wielen, weduwe van den heer Gijsbertus 
Johannes Eisen; 74. Engelbert Constant Marie van Beers; 
75. Arnold Frans Marie van Beers, allen fruitkweekers; 
76. Gerardus Antonius Butten; 77. Hendrikus Theodorus Wil
helmus Butten; 78. Theodorus den Bieman; 79. Hendrikus 
Casper Graven; 80. Gijsbertus de Loryn; 81. Jan Johan Hen
drik Liese; 82. Jacobus Bokken; 83. Stephanus Joseph Aloy-
sius Pompen; 84. Dirk Janssen; 85. Nicolaas Johannes van 
Echteld; 86. Arnoldus Thijssen; 87. Gerrit Schoonderwoerd; 88. 
Johannes Wilhelmus van Echteld, allen fruitkweeker-landbou-
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wer; 89. Franciscus van Oyen, onderwijzer; 90. Jacobus Wil
helmus Arnoldus Antonius Vincent, administrateur; 91. Theo-
dorus Johannes Huisman, expediteur, allen wonende te Wamel; 
92. den zeereerwaarden heer Petrus Christianus Karsmakers, 
pastoor; 93. Rudolph Martinus van Dinter; 94. Gijsbertus 
Petrus Eisen; 95. Wilhelmus Servatius van de Wert; 96. Jo
hannes Arnoldus van Leur; 97. Allardus Cornelis de Kleyn; 98. 
Piet van Oorsouw Nicolaaszoon; 99. Antonius Cornelis van den 
Heuvel; 100. Wilhelmus Johannes Kooymans; 101. Nicolaas 
van Mourik; 102. Nicolaas Schiltmans; 103. Bernardus Ver-
bruggen; 104. Wilhelmus Theodorus van den Bosch; 105. Ge-
rardus Hendrikus Jacobus Merkx; 106. Johannes Antonius van 
Beers; 107. Jan Cornelis Vink; 108. Hendrikus Gerardus Eisen; 
109. Hermanus Antonius Hendricus Cruysen; 110. Andreas 
Mechtildus van Deursen; 111. Leonardus Josephus Verbrug-
gen, allen fruitkweeker-landbouwer, allen wonende te Dreumel; 
112. Adrianus Akkermans, fruitkweeker-landbouwer, wonende 
te Varik; 113. den zeereerwaarden heer Wilhelmus Gerardus 
Peters, pastoor; 114. Johannes Theodorus de Leeuw; 115. Peter 
Gradus de Leeuw P. G.-zoon; 116. Antonius Bernardus van 
Rossum; 117. Petrus Johannes van Rossum; 118. Petrus Gra
dus de Leeuw Johannes Theodoruszoon; 119. Marinus van Ave-
zaath, allen fruitkweeker-landbouwer, allen wonende te Alphen; 
120. den zeereerwaarden heer Johannes Cornelis van de Sande, 
pastoor; 121. Antonius Bijl; 122. Marianus Derks; 123. Herman 
Wygerse; 124. Gerardus Antonius Alphonsus van der Grift; 
125. Jan Laurentius van de Geer, allen fruitkweeker-landbou
wer, allen wonende te Maasbommel; 126. den zeereerwaarden 
heer Gerardus Vierboom, pastoor; 127. Albert Gelderman; 128. 
Antonius Johannes van Vugt, beiden fruitkweeker-landbouwer; 
129. Arnoldus Maria Smits, onderwijzer, allen wonende te 
Appeltern; 130. Johannes Elemans, onderwijzer, wonende te 
Althorst; 131. mejuffrouw Wilhelmina Litjens, weduwe van 
den heer Bernardus Cornelis van Hoogstraten, fruitkweekster-
landbouwster; 132. Gijsbertus van de Geyn, hoofd der school, 
beiden wonende te Puiflijk; 133. Adrianus van Heereveld, fruit-
kweeker, wonende te Druten; 134. mejuffrouwen Annemie van 
Raay, weduwe van den heer Theodorus Gubbels, fruitkweekster-
landbouwTster; 135. Antonia Johanna van Mulukom, zonder be
roep; 136. Petrus Hendrikus Janssen; 137. Marcelis Johannes 
Verbruggen; 138. Augustinus Jansen; 139. Johannes Petrus 
van Eldonk, allen fruitkweeker-landbouwer, allen wonende te 
Afferden; 140. den zeereerwaarden heer Martinus Franciscus 
Leonardus Verhoeven, pastoor; 141. mejuffrouw Cornelia van 
Mulukom, weduwe van den heer Bernardus van Elk; 142. Jo
hannes Antonius Janssen, beiden fruitkweeker-landbouwer, 
allen wonende te Deest; 143. Gerardus Carolus de Swart; 144. 
Lambertus van de Geyn; 145. Hendrikus Aalders; 146. Cornelis 
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Bernts; 147. Hendrikus Johannes Matheus Thoonen; 148. An-
tonius Hendrikus Lepoutre, allen fruitkweeker-landbouwer, allen 
wonende te Horssen; 149. den zeereerwaarden heer Johannes 
Martius Roessel, pastoor; 150. Stephanus Boes, notaris; 151. 
mejuffrouw Petronella Loeffen, weduwe van den heer Wilhel
mus Hopman; 152. Johannes Hendrikus van Haren; 153. Ber-
nardus Wilhelmus Libotté; 154. Johannes Jacobus Litjens, 
allen fruitkweeker-landbouwer, allen wonende te Winssen; 155. 
Johannes Jacobus Verbiesen, wonende te Wichen; 156. Jacobus 
Hendrikus Verbiesen, wonende te Nijmegen, beiden fruitkwee
ker-landbouwer. 

De comparanten verklaarden bij deze op te richten een coöpe
ratieve vereeniging, waarvoor zullen gelden de navolgende 
statuten. 

Naam, zetel, doel en duur. 
Art. 1. De vereeniging draagt den naam van: Coöperatieve 

Fruitverwerking Maas en Waal G. A. 
Art. 2. Zij is gevestigd te Leeuwen, gemeente Wamel, en 

strekt haar werkkring uit over Maas en Waal en omstreken. 
Als domicilie der leden wordt het kantoor van de vereeniging 

aangewezen. 
Art. 3. Het doel der vereeniging is het bevorderen der stof

felijke belangen der leden door het verwerken in een door haar 
te drijven fabriek van fruit, afkomstig van het bedrijf van haar 
leden, en de daaruit verkregen producten öf zelf, of in vereeni
ging met of door derden te verkoopen of te doen verkoopen. 

Ook kan het koopen, verwerken en verhandelen van fruit van 
niet-leden zoowel als van leden voorwerp van haar onderneming 
zijn. 

Zij kan zich als lid of deelgenoote aansluiten bij andere ver-
eenigingen of ondernemingen, mits na bekomen machtiging der 
algemeene vergadering. 

Zij betracht haar doel overeenkomstig de Christelijke begin
selen, die het maatschappelijk en economisch leven moeten 
beheerschen. 

Lidmaatschap. 
Art. 4. De duur van de vereeniging is voor onbepaalden tijd. 

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar, eerstmaal vanaf 
heden tot en met 31 December aanstaande. 

Art. 5. Tot de vereeniging kunnen als gewone of buitenge
wone leden worden toegelaten degenen, die de bekwaamheid 
hebben verbintenissen aan te gaan. 

Gewone leden kunnen worden houders van eenig fruit-, 
groente- of landbouwbedrijf, die den Boomsch-Katholieken 
godsdienst belijden en lid zijn van een afdeeling van den Noord-
Brabantsehen Cliristelijken Boerenbond (N. C. B.). 
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Tot buitengewone leden kunnen worden toegelaten Katho

lieken, niet-houders van eenig fruit-, groente- of landbouwbe
drijf, en niet-Katholieken, mits zij de Christelijke beginselen 
omtrent God, huisgezin en maatschappij huldigen. Zij hebben 
dezelfde rechten en plichten als de gewone leden, met uitzonde
ring van het passief kiesrecht voor het bestuur. 

Door verlies der vereischten voor het lidmaatschap gaat dit 
niet verloren. 

Art. 6. Het lidmaatschap is persoonlijk en behoudens de 
bepalingen sub a, b en d van art. 8, verbindend minstens voor 
het loopende en de 5 daaropvolgende boekjaren. 

Zonder voorafgaande opzegging volgens art. 8, sub c, dezer 
statuten wordt het lidmaatschap, na afloop van dezen termijn, 
telkenjare opnieuw voor den tijd van 5 jaren verlengd. 

Ieder lid is gehouden bij zijn toetreding minstens een aan
deel te nemen in het kapitaal der vereeniging. Hij moet gedu
rende den geheelen duur van zijn lidmaatschap in het bezit van 
minstens één aandeel blijven. 

Art. 7. Wie als lid tot de vereeniging wenscht toe te treden 
richt daartoe een schriftelijk verzoek tot het bestuur met opgaaf 
van het aantal aandeelen, dat hij wenscht te nemen. 

Over dat verzoek wordt in de eerstvolgende bestuursvergade
ring beslist. 

Aan den aanvrager wordt schriftelijk bericht, dat hij als lid 
is toegelaten of geweigerd. Zoo hij is toegelaten, wordt hem 
tevens medegedeeld onder welk nummer hij als lid in de boeken 
der vereeniging is ingeschreven. Zijn lidmaatschap kan blijken 
uit een door hem onderteekende gedagteekende verklaring in het 
ledenregister der vereeniging of door een notarieele akte, in 
afschrift aan het ledenregister gehecht. 

Een aanvrager, die door het bestuur is afgewezen, heeft ge
durende een maand na den dag der schriftelijke mededeeling 
van de afwijzing recht van beroep op de algemeene vergadering. 

Van een nieuw lid kan een entrée-geld worden geheven, wat 
wordt vastgesteld door de algemeene vergadering. 

Door zijn toetreding neemt het nieuwe lid al die verbintenis
sen op zich, als waartoe de leden zich verbonden hebben. 

Art. 8. Het lidmaatschap eindigt: 
a. door overlijden van het lid; 
b. door opzegging van het lidmaatschap door het bestuur, 

krachtens besluit der algemeene vergadering; 
c. door opzegging van het lidmaatschap door het lid na verloop 

van een lidmaatschap van minstens 5 achtereenvolgende jaren; 
d. door ontzetting. 
Art. 9. Bij overlijden van een lid hebben de rechtverkrij

genden het recht om op voorwaarden en gedurende een termijn, 
door het bestuur te bepalen, aan de vereeniging te blijven 
leveren. 
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De rechtverkrijgenden hebben verder het recht om de aan-
deelen van den overledene te verdeelen onder diegenen hunner 
die lid zijn of binnen twee maanden na het overlijden lid wor
den van de vereeniging, mits zulks geschiedde vóór het einde 
van het loopende boekjaar. Indien van dit recht geen gebruik 
wordt gemaakt, hebben de erfgenamen recht op uitkeering in 
contanten op dezelfde wijze als bij art. 13 voor de overige leden 
nader is bepaald. 

Zoodra het overlijden aan het bestuur bekend wordt, doet 
dit daarvan aanteekening in het ledenregister, met vermelding 
van den datum van overlijden. 

Art. 10. Bij verlies van één of meer der vereischten voor 
het lidmaatschap kan het lidmaatschap ook door het bestuur, 
krachtens besluit der algemeene vergadering, aan het lid wor
den opgezegd. 

De opzegging kan alleen geschieden tegen het einde van het 
boekjaar en met inachtneming van een termijn van minstens 
2 maanden. 

Het bestuur teekent onverwijld de opzegging aan in het 
ledenregister. 

De beantwoording van de vraag, of een lid niet meer aan de 
vereischten voldoet, komt uitsluitend toe aan de algemeene ver
gadering. 

Art. 11. De opzegging, uitgaande van het lid, kan slechts 
geschieden hetzij bij afzonderlijke schriftuur, hetzij door een 
door het lid onderteekende, gedagteekende verklaring in het 
ledenregister der vereeniging. 

Het lid, dat de opzegging doet, ontvangt daarvan een schrif
telijke erkentenis van het bestuur. 

Wordt de schriftelijke erkentenis niet binnen 14 dagen ge
geven, dan is het lid bevoegd de opzegging op kosten der ver
eeniging bij deurwaardersexploot te herhalen. 

De opzegging kan alleen geschieden tegen het einde van het 
boekjaar en met inachtneming van een termijn van ten minste 
2 maanden. 

Art. 1*2. Ontzetting van een lid uit zijn lidmaatschap kan 
geschieden in geval van overtreding der statuten of van het 
huishoudelijk reglement of van een besluit der algemeene ver
gadering of in geval van het plegen van handelingen, in strijd 
met de belangen van de vereeniging, of wanneer hij in staat 
van faillissement wordt verklaard. 

De ontzetting wordt uitgesproken door het bestuur der ver
eeniging en wordt onverwijld door een aangeteekend schrijven, 
aan het betrokken lid medegedeeld, onder vermelding der feiten, 
waarop het besluit tot ontzetting is gegrond. 

Het betrokken lid heeft gedurende een maand na den dag, 
waarop de kennisgeving der ontzetting is gedaan, recht van 
beroep op de algemeene vergadering. 
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Gaat het lid niet in beroep, dan eindigt het lidmaatschap, 

zoodra de termijn van beroep, in het vorige lid bedoeld, is ver
streken. Besluit de algemeene vergadering tot ontzetting, dan 
eindigt het lidmaatschap op den dag, waarop de vergadering 
wordt gehouden. 

Zoodra door ontzetting het lidmaatschap van het lid is ge-
eindigd, teekent het bestuur dit aan in het ledenregister. 

De beoordeeling van de gronden der ontzetting komt uitslui
tend toe aan het bestuur of bij beroep aan de algemeene ver
gadering. 

Art. 13. Door het eindigen van het lidmaatschap gaat alle 
aanspraak op het vermogen der vereeniging verloren. Niette
min heeft degene, wiens lidmaatschap is geëindigd, of, behou
dens het bepaalde bij art. 9, diens rechtverkrijgenden van de 
vereeniging te vorderen uitkeering in contanten van het bedrag 
van zijn aandeel zoowel in het aandeelenkapitaal als in het 
ledenkapitaal der vereeniging, zulks echter uitsluitend tegen in
levering der betrokken aandeelbewijzen, zoo deze zijn uitgegeven. 

De vereeniging is verplicht, deze vordering te voldoen, nadat 
de rekening en verantwoording over het boekjaar, waarin of 
waarmee het lidmaatschap eindigde, door de algemeene ver
gadering is goedgekeurd. 

De vereeniging heeft het recht, op deze en andere vorderin
gen in mindering te brengen, hetgeen het lid, wiens lidmaat
schap eindigde, uit welken hoofde ook, aan de vereeniging 
schuldig bleef of, in het geval, bij artt. 14 en 18 omschreven, 
schuldig wordt. 

Art. 14. Hij, wiens lidmaatschap eindigt op een der wijzen, 
genoemd in art. 8, letters b. en d., is verplicht op eerste schrif
telijke aanmaning van het bestuur aan de vereeniging te betalen 
een boete, door het bestuur in overleg met de Commissie van 
Toezicht vast te stellen, tot een maximum van het bedrag, 
waarvoor door hem aandeelen zijn genomen. 

Art. 15. Onverminderd hetgeen bepaald is in art. 13, alinea's 
3 en 4, is de vereeniging gerechtigd aan hem, wiens lidmaat
schap eindigde op een der wijzen, genoemd in art. 8, letters 
b. en d., het hem toekomende voor ter verwerking gegeven 
fruit niet uit te betalen, voordat de rekening en verantwoording 
over het boekjaar, waarin of waarmee zijn lidmaatschap ein
digde, door de algemeene vergadering is vastgesteld, en kan dit 
in ieder geval alsdan worden verrekend met hetgeen dit 
lid, welks lidmaatschap eindigde, uit hoofde van vorige arti
kelen of anderszins schuldig is of wordt aan de vereeniging. 

Eindigt het lidmaatschap door overlijden, dan is de vereeni
ging gerechtigd hetzelfde recht, als bedoeld bij het vorige lid, 
tot een door het bestuur vast te stellen bedrag uit te oefenen 
tegenover de erfgenamen of rechtverkrijgenden van dat over
leden lid. 
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Rechten en plichten der leden. 
Art. 16. Ieder lid heeft als zoodanig in de algemeene ver

gadering één stem. 
Art. 17. Alle leden hebben het recht zich in de algemeene 

vergadering te laten vertegenwoordigen door een inwonenden 
meerderjarigen zoon of een medelid, geen bestuurslid zijnde. 

Vrouwelijke leden hebben tevens het recht zich door een 
meerderjarig, inwonend mannelijk persoon, geen lid zijnde, te 
doen vertegenwoordigen. 

Geen vertegenwoordiging wordt als wettig erkend, dan wan
neer zij geschiedt bij schriftelijke en — zoo de wet dat eischt — 
gezegelde volmacht. 

Niemand kan als lasthebber van meer dan één lid optreden. 
Aansprakelij kheid. 

Art. 18. Blijkt bij gerechtelijke of buitengerechtelijke ver
effening van den boedel der vereeniging, na algeheele afschrij
ving van het aandeelenkapitaal, dat haar bezittingen ontoerei
kend zijn om aan haar verbintenissen te voldoen, dan wordt 
overgegaan tot afschrijving van het eventueel ledenkapitaal. Is 
ook deze afschrijving ontoereikend om aan de verbintenissen 
van de vereeniging te voldoen, dan zijn zij, die bij haar ontbin
ding leden waren of minder dan 2 jaren te voren hebben opge
houden leden te zijn, respectievelijk hun rechtsopvolgers, tegen
over de vereffenaars persoonlijk aansprakelijk tot dekking van 
het tekort, tot een maximum van f 25 voor elk aandeel, waar
voor het betrokken lid of oud-lid in haar aandeelenkapitaal deel
nam toen de liquidatie een aanvang nam, respectievelijk — 
voor zoover het oud-leden betreft — hun lidmaatschap eindigde. 

Wanneer de vereeniging wordt ontbonden door haar insol
ventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard, deelen 
in de aansprakelijkheid, als voormeld, behalve de leden, allen, 
die minder dan 2 jaren vóór de faillietverklaring of daarna heb
ben opgehouden leden te zijn. 

Het ten kantore der vereeniging vermeld aantal aandeelen is 
bindend. 

Onverminderd de hiervóór omschreven aansprakelijkheid zijn 
zij, wier lidmaatschap is geëindigd, respectievelijk hun rechts
opvolgers, verplicht, indien na afloop van het boekjaar, aan het 
einde waarvan of waarin dat lidmaatschap eindigde, de schul
den der vereeniging, blijkens de door de algemeene vergadering 
goedgekeurde balans, de baten overtreffen, op eerste aanmaning 
van het bestuur hun aandeel in het tekort in de kas der ver
eeniging te storten, met dien verstande nochtans, dat het be
drag, hetwelk de betrokkenen uit dezen hoofde te betalen krij
gen, niet hooger mag zijn dan het bedrag, waarvoor het ge
wezen lid bij de beëindiging van zijn lidmaatschap in het aan
deelenkapitaal der vereeniging deelnam toen zijn lidmaatschap 
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eindigde, vermeerderd met een maximum van f 25 voor elk 
dezer aandeelen. Het aldus te betalen bedrag wordt verkregen 
door liet verliessaldo te deelen door het aantal op het einde van 
het boekjaar uitstaande aandeelen. 

De uit hoofde van de vorige alinea van dit artikel gestorte 
bedragen strekken in mindering van hetgeen nog ingevolge lid 1 
van dit artikel ten laste van de betrokken leden kan gebracht 
worden. 

Indien de balans verliezen aanwijst, kan de algemeene ver
gadering, op voorstel van het bestuur, niet gewone meerderheid 
van stemmen besluiten, dat het verlies geheel of gedeeltelijk 
wordt omgeslagen over hen, die lid waren aan het einde van het 
boekjaar, waarop de balans, welke het verlies aanwijst, betrek
king heeft, alsmede over hen, wier lidmaatschap in den loop van 
dat boekjaar of in het daaraan voorafgaande boekjaar is ge-
eindigd. Het bedrag, dat de leden en nog aansprakelijke oud
leden uit hoofde van deze omslagheffing te betalen krijgen, mag 
niet hooger zijn dan het bedrag, waarvoor zij in het aandeelen
kapitaal der vereeniging deelnemen, respectievelijk deelnamen 
toen hun lidmaatschap eindigde, vermeerderd met een maxi
mum van f 25 voor elk dezer aandeelen. Het aldus te betalen 
bedrag wordt verkregen door het bedrag van den omslag te 
•deelen door het aantal in aanmerking komende aandeelen. In
dien deze omslag wordt geheven, blijft lid 4 buiten toepassing. 

De vorderingen tot storting boven het bedrag hunner aandee
len, welke de vereeniging uit hoofde van het bepaalde bij dit 
artikel op de leden mocht verkrijgen, worden verpand aan de 
kredietgevende bank, ten einde deze in de gelegenheid te stel
len op de opbrengst dier vorderingen zooveel mogelijk verhaal 
te kunnen vinden voor hetgeen zij van de vereeniging mocht te 
vorderen hebben in rekening-courant of uit welken anderen 
hoofde ook. De kennisgeving, bedoeld bij art. 1199 van het Bur
gerlijk Wetboek, geschiedt aan het domicilie, in art. 2 dezer 
statuten bepaald. 

Alle kosten, hoe ook genaamd, vallende op de gerechtelijke 
of buitengerechtelijke invordering van eenig krachtens deze 
statuten verschuldigd bedrag, eventueele advocaten- en proces
kosten daaronder begrepen, komen ten laste van het betrokken 
lid of oud-lid of deszelfs rechtsopvolgers. 

Indien bij de vereffening een overschot blijkt te zijn, wordt 
dit onder de leden en bij de vereffening aansprakelijke oud-leden 
verdeeld naar den maatstaf, in lid 1 van dit artikel aangegeven. 

Bestuur en toezicht. 

Art. 19. De vereeniging wordt in en buiten rechten vertegen
woordigd door het bestuur, dat bestaat uit 9 personen, die door 
de algemeene vergadering uit de leden worden gekozen. De 
comparanten treden op als voorloopig bestuur. Aan het bestuur 
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wordt een geestelijke-adviseur toegevoegd, te benoemen door 
den bisschop van 's Hertogenbosch. De geestelijke-adviseur 
wordt tot alle vergaderingen, zoowel van bestuur, van de com
missie van toezicht, als van de leden, uitgenoodigd. Alle beslui
ten worden aan hem medegedeeld. Acht hij eenig besluit in 
strijd met de Christelijke beginselen, dan zal hij zich tegen de 
uitvoering daarvan verzetten. Bij blijvend meeningsverschil 
heeft het bestuur beroep op den algemeen geestelijke-adviseur 
van den Noord-Brabantschen Christelijken Boerenbond en in 
laatste instantie op den bisschop van 's Hertogenbosch, aan 
wiens beslissing de vereeniging en haar bestuur zich onderwer
pen. Hangende dit beroep is de uitspraak van den adviseur van 
kracht. De geestelijke-adviseur draagt geenerlei verantwoorde
lijkheid voor het financieel beheer. 

Art. 20. De leden van het bestuur worden gekozen voor den 
tijd van hoogstens drie achtereenvolgende jaren. 

Volgens een daartoe op te maken rooster treden aan het einde 
van elk boekjaar drie hunner af. 

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. 

Art. 21. Bij aftreding van een lid van het bestuur, anders 
dan volgens den rooster van aftreding, wordt in de eerstvol
gende algemeene vergadering, nadat het bestuur er kennis van 
kreeg, in de vacature voorzien. 

Degene, die ter vervulling van de vacature wordt benoemd, 
neemt op den rooster van aftreding de plaats van den afge-
tredene in. 

Art. 22. Het bestuur vergadert minstens twaalf maal per 
jaar, in welke vergadering ieder lid één stem heeft. 

Het bestuur mag alleen bij volstrekte meerderheid van stem
men van alle leden besluiten nemen. 

Art. 23. Aan het bestuur is opgedragen het beheer en de 
dagelijksche leiding van de door de vereeniging te drijven fabriek 
en de uitvoering van de besluiten van de algemeene vergadering. 

Om de vereeniging te verbinden wordt de handteekening van 
minstens twee bestuursleden gevorderd. 

Nochtans heeft het bestuur het recht om voor bepaalde han
delingen volmacht te geven aan derden. 

Commissie van toezicht. 

Art. 24. Het toezicht op de handelingen van het bestuur 
wordt uitgeoefend door een commissie van toezicht, die bestaat 
uit 3 personen, welke den leeftijd van 25 jaar hebben bereikt 
en geen deel uitmaken van het bestuur. Deze commissie wordt 
door de algemeene vergadering uit de leden gekozen. Hiervoor 
wordt een niet bindende voordracht opgemaakt, de eerste maal 
door het bestuur en voor de volgende verkiezingen door de 
commissie van toezicht. 
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Art. 25. De leden van de commissie van toezicht worden 

gekozen voor den tijd van hoogstens drie achtereenvolgende 
jaren. 

Volgens een daartoe op te maken rooster treedt aan het einde 
van elk boekjaar één hunner af. 

Hij, die aftreedt, is terstond herkiesbaar. 
Art. 26. Bij aftreding van een lid van de commissie van 

toezicht, anders dan volgens den rooster van aftreding, wordt in 
de eerstvolgende algemeene vergadering, nadat het bestuur er 
kennis van kreeg, in de vacature voorzien. 

Degene, die ter vervulling van de vacature wordt benoemd, 
neemt op den rooster van aftreding de plaats van den afge-
tredene in. 

Art. 27. De commissie van toezicht vergadert minstens drie
maal per jaar, in welke vergadering ieder lid 1 stem heeft. 

Indien de commissie van toezicht dit noodig oordeelt, moeten 
één der bestuursleden en de directeur de vergadering bijwonen. 

Art. 28. De directeur en het bestuur zijn verplicht aan de 
commissie van toezicht alle gevraagde inlichtingen te verstrek
ken, inzage te geven van de boeken en bescheiden en de kas 
en de geldswaardige stukken te vertoonen. 

De commissie van toezicht kan zich op kosten der vereeni-
ging door een deskundige laten bijstaan. 

Algemeene vergadering. 
Art. 29. De algemeene vergadering wordt jaarlijks minstens 

tweemaal bijeengeroepen en wel zooveel mogelijk éénmaal in de 
maand April en éénmaal in de maand December. 

Voorts wordt de algemeene vergadering zoo dikwijls bijeen
geroepen door het bestuur, als het dit noodig acht, of op schrif
telijk verzoek van de commissie van toezicht of van minstens 
1/5 der leden. 

Indien aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt 
gegeven en de vergadering niet binnen 4 weken na indiening van 
het verzoek wordt gehouden, kunnen de verzoekers zelf tot die 
bijeenroeping overgaan op de wijze, als in het volgende artikel 
is aangegeven. In deze vergadering is het oudste aanwezige lid 
voorzitter. 

Art. 30. Behoudens het bepaalde bij de artt. 48, lid 2, en 
49 worden alle algemeene vergaderingen minstens 8 dagen te 
voren opgeroepen, bij briefjes of bij advertentie in één of meer 
binnen den kring der vereeniging gelezen bladen, nader bij huis
houdelijk reglement aan te wijzen. De te behandelen punten 
zullen daarin zooveel mogelijk vermeld staan. 

Onderwerpen, niet medegedeeld in de oproeping tot eenige 
algemeene vergadering, mogen in die vergadering wel worden 
besproken, maar daaromtrent mag alleen beslissing worden ge
nomen met 7/'8 van het aantal uitgebrachte geldige' stemmen. 



C V 10181 12 

Indien het bestuur het uit een oogpunt van spoed noodzake
lijk acht, kan de algemeene vergadering op korteren termijn 
worden bijeengeroepen. 

Art. 31. In de algemeene vergadering in de maand December 
wordt voorzien in de vacatures van het bestuur en de commissie 
van toezicht. 

In de algemeene vergadering in de maand April doet het 
bestuur rekening en verantwoording van het beheer over het 
laatstverloopen boekjaar. 

Stemmingen. 
Art. 32. Besluiten worden door mondeling vóór en/of tegen 

stemmen genomen bij meerderheid van de uitgebrachte geldige 
stemmen, behoudens de in de artt. 48, 49 en 51 genoemde 
uitzonderingen. 

Bij staking van stemmen, zoowel in de bestuursvergaderin
gen, de vergaderingen van de commissie van toezicht, als in de 
algemeene vergaderingen, wordt een voorstel geacht te zijn 
verworpen. 

Wanneer geen der aanwezigen zich daartegen verzet, kunnen 
besluiten ook zonder hoofdelijke stemming worden genomen. 

Blanco stemmen zijn ongeldig en worden gerekend niet te 
zijn uitgebracht. 

Art. 33. Het stemmen over personen geschiedt bij onge-
teekende briefjes en bij volstrekte meerderheid van de uitge
brachte geldige stemmen. Hierbij kunnen achtereenvolgens de 
volgende stemmingen plaats hebben: eerste vrije stemming, 
tweede vrije stemming, herstemming tusschen de twee of meer 
personen, die de hoogste aantallen stemmen op zich vereenigden, 
totdat één persoon meer dan de helft van de geldige stemmen 
verkrijgt of de stemmen staken, in welk laatste geval het lot 
beslist. 

Directeur en personeel. 
Art. 34. Het bestuur wordt bijgestaan door een directeur, 

die benoemd wordt door het bestuur. 
Zijn belooning, rechten en verplichtingen worden bij instructie, 

door het bestuur vast te stellen, nader geregeld. 
De directeur stelt persoonlijke en/of zakelijke zekerheid tot 

een door het bestuur te bepalen bedrag en op een wijze, als het 
bestuur goedkeurt. 

Art. 35. Het vaste personeel van de vereeniging wordt be
noemd door het bestuur, na overleg met den directeur. 

De regeling van de voorwaarden in hun gelieelen omvang, 
waarop de directeur en het personeel in dienst der vereeniging 
zullen zijn, berust bij het bestuur. 

Art. 36. Het bestuur heeft het recht den directeur te schor
sen. De directeur, alsmede het vaste personeel, kan alleen 
ontslagen worden door het bestuur. 
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Een ongevraagd ontslag wordt alleen gegeven op een met 

redenen omkleed voorstel. 

Bezittingen. 

Art. 37. De bezittingen der vereeniging worden belieerd door 
het bestuur. 

Art. 38. Indien kapitaal benoodigd mocht zijn voor den 
aankoop en de stichting van roerende of onroerende goederen, 
zal dit mede worden gevonden door leeningen. 

Voor het aangaan van dergelijke leeningen, alsmede voor het 
aankoopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, 
wordt een voorafgaand besluit van de algemeene vergadering 
gevorderd. 

De bedingen der aan te gane geldleeningen worden door het 
bestuur en geldschieters geregeld. 

Voor het stichten, voor uitbreiding en vernieuwing van gebou
wen, voor aanschaffing of vernieuwing van machines en werk
tuigen, ingeval voor een of ander de raming de f 5000 over
treft, wordt eveneens een voorafgaand besluit van de algemeene 
vergadering gevorderd, terwijl, wanneer de raming niet de f 1000 
te boven gaat, het bestuur alléén bevoegd is en bij raming 
boven de f 1000 de goedkeuring van de commissie van toezicht 
vereischt wordt. 

Art. 39. Het bestuur met de commissie van toezicht nemen 
de maatregelen ter voorziening in de behoeften aan bedrijfs
kapitaal. 

Indien de noodzakelijkheid blijkt om ter verzekering van de 
geregelde uitbetaling der gelden krediet op te nemen of een 
geldleening aan te gaan, dan is het bestuur met de commissie 
van toezicht zonder voorafgaand besluit der algemeene vergade
ring daartoe bevoegd, mits het bestuur op de eerstvolgende alge
meene vergadering mededeeling hiervan doet en het totaal der 
aldus opgenomen gelden het maximum van f 5000 niet te boven 
gaat. 

Art. 40. De vereeniging is gerechtigd tot het uitgeven van 
een onbeperkt aantal aandeelen op naam aan haar leden. Deze 
aandeelen zijn elk groot f 25, welke bij plaatsing terstond 
moeten worden volgestort. 

Er wordt ten kantore der vereeniging een register gehouden, 
waarin de namen der aandeelhouders, het aantal te hunnen 
name staande aandeelen worden genoteerd. 

Indien voor de aandeelen bewijzen worden afgegeven, worden 
zij geteekend door het bestuur der vereeniging en voorzien van 
een stel dividendbewijzen. 

De aandeelen zijn niet verhandelbaar, dan met goedkeuring 
van het bestuur onder de leden onderling. Verpanding of andere 
bezwaring wordt door de vereeniging niet erkend. 

Aan de aandeelen is geen stemgerechtigdheid verbonden. 
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Reservefonds. 

Art. 41. Er wordt een reservefonds gevormd: 
a .  door ten bate hiervan jaarlijks de exploitatierekening te 

belasten met 25 pet. der gemaakte winst; 
b. door de ontvangsten krachtens de artt. 7 en 14 te boeken 

ten bate van de reserve; 
c. door andere ontvangsten overeenkomstig te nemen be

sluiten te boeken ten bate van de reserve. 
Het onder a  bepaalde is niet bindend zoodra en zoolang de 

reserve de hoogte van het uitgegeven aandeelenkapitaal heeft 
bereikt. 

Van de reserve kunnen worden afgeschreven de kosten van 
buitengewoon onderhoud en van vernieuwing der gebouwen en 
andere voorwerpen der vereeniging, alsmede mogelijke handels-
verliezen. 

Verder zal de bestemming van het fonds door het bestuur 
worden geregeld. 

Het reservefonds mag nimmer onder de leden worden ver
deeld, dan wanneer na liquidatie een batig saldo mocht over
blijven. 

Afschrijvingen op bezittingen. 

Art. 42. Er zal jaarlijks teil laste van de exploitatierekening 
worden afgeschreven op de gebouwen en terreinen minstens 
4 pet. en op de overige bezittingen van de vereeniging minstens 
10 pet, alles te rekenen van de aanschaffingswaarde. 

Ledenkapitaal. 

Art. 43. Er kan jaarlijks ten laste der exploitatierekening 
onder het hoofd ,,Ledenkapitaal" den leden ten name van elk 
hunner een door het bestuur vast te stellen bedrag tegoed wor
den geschreven, mits en zooverre daardoor geen nadeelig saldo 
der exploitatierekening ontstaat. 

De verdeeling van het daarvoor bestemde bedrag geschiedt in 
evenredigheid van het aantal aandeelen, door ieder lid genomen. 
Het ten kantore der vereeniging genoteerd aantal aandeelen is 
bindend. 

Art. 44. Het deel in het ledenkapitaal van een lid is niet 
opvorderbaar vóór beëindiging van het boekjaar, waarin of waar
mede zijn lidmaatschap eindigt. 

Elk lid zal voor de te zijnen name als ledenkapitaal tegoed 
geschreven bedragen een rente ontvangen, waarvan het percen
tage jaarlijks door de algemeene vergadering zal worden vast
gesteld, met dien verstande nochtans, dat dit nimmer meer mag 
bedragen dan 4 ten honderd. 
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Rekening en verantwoording. 

Art. 45. Het bestuur doet op de algemeene vergadering 
binnen de eerste 4 maanden na afloop van het boekjaar, onder 
overlegging van de noodige bescheiden, rekening en verantwoor
ding van zijn in het afgeloopen boekjaar gevoerd beheer. 

Daartoe sluit het aan het einde van elk boekjaar de boeken 
van de vereeniging af. Het maakt dan vóór 1 Maart daarna de 
balans aan het einde van en de exploitatierekening over het 
boekjaar op en stelt deze stukken met benoodigde bescheiden 
ten kantore der vereeniging ter beschikking van de commissie 
van toezicht. 

Deze commissie onderzoekt de balans en de exploitatiereke
ning en de boekhouding over dat boekjaar en legt haar verslag 
daarover, met voorstel tot al of niet onveranderde vaststelling 
van de balans en de exploitatierekening, vóór 1 April ten kan
tore van de vereeniging neer. 

Art. 46. De balans en de exploitatierekening en het verslag 
van de commissie en den deskundige worden minstens 8 dagen 
vóór de algemeene vergadering, waarin het bestuur ze voor het 
doel van rekening en verantwoording aan het oordeel van de 
algemeene vergadering zal onderwerpen, ten kantore van de 
vereeniging ter inzage van de leden neergelegd. 

De goedkeuring van de balans en exploitatierekening door de 
algemeene vergadering strekt het bestuur en den directeur tot 
volkomen kwijting en ontheffing van het gehouden beheer. 

Art. 47. Het bestuur brengt in de algemeene vergadering 
in de maand April een beredeneerd verslag uit omtrent den 
toestand en de werking van de vereeniging over het afgeloopen 
boekjaar. 

In dit verslag moet worden opgenomen een lijst van de namen 
der leden op het einde van het boekjaar en kan een inventaris 
worden opgemaakt. 

Art. 47a. De winst, waaronder wordt bestaan het batig saldo 
der exploitatierekening, dat na de verschillende afschrijvingen 
is overgebleven, wordt verdeeld als volgt: 

a. 25 pet. wordt, met inachtneming van het bepaalde bij 
art. 41, gestort in het reservefonds; 

b .  van het overblijvende wordt aan de leden uitgekeerd een 
dividend op de bedragen, waarvoor zij in het aandeelenkapitaal 
der vereeniging deelnemen; de hoogte van het dividend wordt 
jaarlijks vastgesteld door de algemeene vergadering; 

c. het dan nog resteerende bedrag wordt aangewend tot 
storting in het reservefonds of tot het doen van extra afschrij
vingen. 

Wijziging van de statuten. 
Art. 48. Wijziging van alle bepalingen dezer statuten van 

de vereeniging kan, behoudens het in art. 49 bepaalde, gescliie-
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den, echter alleen ingevolge een besluit, genomen in een alge-
meene vergadering, waarin minstens 2/3 van de leden tegen
woordig of vertegenwoordigd zijn. 

Deze vergadering wordt minstens 14 dagen te voren bij 
briefjes, waarop of waarmee den leden tevens de voorgestelde 
wijzigingen worden toegezonden, bijeengeroepen. 

Degenen, die de oproeping tot de vergadering ter behandeling 
van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten 
ten minste 5 dagen vóór de vergadering een afschrift van dat 
voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opge
nomen, ten kantore der vereeniging nederleggen ter inzage voor 
ieder lid tot na afloop der vergadering. 

Bij gebreke daarvan kan over het voorstel niet wettig worden 
besloten, wanneer ten minste 1/10 der ter vergadering aan
wezige leden zich tegen de behandeling verzet. 

De leden hebben het recht in de vergadering nog wijzigingen 
in de statuten of amendementen op de voorgestelde wijzigingen 
voor te stellen. 

Elk besluit tot wijziging behoeft, om aangenomen te worden, 
minstens 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen. 

Art. 49. Is de overeenkomstig het vorig artikel opgeroepen 
algemeene vergadering door onvoldoende opkomst van de leden 
onbevoegd tot wijziging van de statuten, dan roept het bestuur 
binnen 3 maanden een algemeene vergadering op, met ver
wijzing naar de agenda van de eerste vergadering, wat de te 
behandelen voorstellen betreft. Ook deze vergadering wordt 
minstens 14 dagen te voren opgeroepen. 

De tweede algemeene vergadering is in elk geval, met inacht-
name van art. 48, lid 6, bevoegd tot het nemen van een besluit 
tot wijziging van de statuten. 

Art. 50. De leden der vereeniging kunnen door opzegging 
van het lidmaatschap niet de toepasselijkheid te hunnen aan
zien ontgaan van wijzigingen, welke ten gevolge hebben, dat de 
verplichting der leden tegenover de vereeniginig wordt ver
zwaard. 

De aansprakelijkheid der leden voor de verbintenissen der 
vereeniging kan door wijziging dezer statuten nimmer worden 
verhoogd. 

Ontbinding van de vereeniging. 
Art. 51. Tot de ontbinding der vereeniging kan alleen wor

den overgegaan in de daartoe uitsluitend bijeengeroepen alge
meene vergadering, waarin minstens 2/3 van alle leden tegen
woordig of vertegenwoordigd zijn, te zamen beschikkende ov-er 
2/3 van alle stemmen van allo leden. Om aangenomen te worden, 
behoeft het voorstel tot ontbinding minstens 2/3 van de uitge
brachte geldige stemmen. 
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Bij het eindigen van de vereeniging geschiedt de vereffening 

van haar zaken volgens de wettelijke voorschriften, tenzij de 
algemeene vergadering een liquidatie-commissie mocht wenschen. 

Geschillen. 
Art. 52. Alle geschillen, betreffende de zaken dezer vereeni

ging, de bepalingen van deze statuten en van het huishoudelijk 
reglement en derzelver uitlegging en toepassing, de besluiten 
van het bestuur van de algemeene vergadering of van andere 
bevoegde organen van de vereeniging, hetzij tusschen bestuurs
leden en leden onderling, hetzij tusschen het bestuur eenerzijds 
en één of meer leden anderzijds, worden, zooveel eenigzins 
mogelijk, in der minne door tusschenkomst van het bestuur of, 
indien deze in den boezem van het bestuur of tusschen bestuur 
en leden bestaan, door de commissie van toezicht bijgelegd. 
In elk geval verbinden zich alle leden der vereeniging uitdruk
kelijk om ook na de beëindiging van hun lidmaatschap alle 
geschillen, welke in verband met de bepalingen van deze statu
ten en van het huishoudelijk reglement, zooals zij nu luiden 
of te eeniger tijd mochten komen te luiden, en derzelver uitleg
ging en toepassing, met de besluiten van het bestuur, van de 
algemeene vergadering of van andere bevoegde organen der ver
eeniging mochten ontstaan en welke niet op de hiervóór be
doelde wijze in der minne tot oplossing kunnen worden ge
bracht, niet voor den burgerlijken rechter .te brengen, maar de 
beslissing in het hoogste ressort op te dragen aan den vrederaad 
van den Noord-Brabantschen Christelijken Boerenbond, die bij 
zijn beslissing tevens bepaalt wie van beide partijen, of voor 
welk deel ieder der partijen de arbitragekosten zal hebben te 
dragen. 

Slotbepaling. 
Art. 53. Bij huishoudelijk reglement, door de algemeene ver

gadering vast te stellen en te wijzigen, worden het beheer en 
de exploitatie van het bedrijf der vereeniging nader geregeld, de 
strafbepalingen op het niet nakomen van de verplichtingen der 
leden vastgesteld en verder geregeld al hetgeen in deze statuten 
ongeregeld is gebleven. 

De bepalingen van het huishoudelijk reglement mogen niet 
in strijd zijn met de bepalingen van de statuten; zij worden bij 
gewone meerderheid van stemmen vastgesteld en gewijzigd en 
zijn voor de leden bindend. 

Waarvan akte is verleden te Leeuwen, ten dage, in het hoofd 
dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Gerard 
Hubert Willem Jacobs, ingenieur, en Johannes Arnoldus Catha-
rina Huybregts, zonder beroep, beiden wonende te Leeuwen, 
als getuigen, met de comparanten mij, notaris, bekend. 
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Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de compa
ranten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend. 

(Geteekend:) W. L. A. v. d. Zandt, H. Boerakker, J. Wal
raven, Ch. A. Mollenberg, G. A. van Dreumel, G. van Heek, 
J. P. E. Banken, A. Bernts, P. Litjens; G. H. W. Jacobs, 
Jan Huybregts, J. A. J. Baltussen. 

Geregistreerd te Druten 6 November 1934, deel 5, folio 39, 
n°. 328. 


