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jHeden, de zeventiende oktober tweeduizend en zeven,
verschenen voor mij, Mr Jacob Johan obias Huisman, notaris te Brunssum: --
1. de heer Paulus Mathias Henricus Borger, wonende te 6433 GN ----------

Hoensbroek (gemeente Heerlen), Frisostraat 7, geboren te Brunssum op --
vrjfjuli negentienhonderd vij ftig, paspoort nummer NG9576505, --------__
afgegeven te Heerlen op vijf augustus tweeduizend vier, gehuwd; ---------_
de heer wilhelmus Johannes coenradus Kortekaas, wonende te 6433 --
PA Hoensbroek (gemeente Heerlen), Klinkertstraat 19, geboren te 's- ------

I Gravenhage op dertig juli negentienhonderd zesenveertig, paspoort
nummer NK5650207, afgegeven te Heerlen op tien maarl tweeduizend ---

] zes, gehuwd.
De verschenen personen verklaarden: -------
]INLEIDING ----------
De vereniging is opgericht op zesentwintig september tweeduizend,zeven. De
lstatuten zljnnogniet opgenomen in een notariële akte. Bij besluit van de ------
algemene ledenvergadering van de vereniging van zesentwintig september ----
jtweeduizend zeven is besloten de statuten van de vereniging te doen opnemen
]./. in een notariële akte. Een uittreksel uit de notulen van die vergadering --
wordt aan d'eze akte gehecht. De statuten luiden zoals hierna omschreven. ---
iSTATUTEN
]NAAM ZE.TEL EN DOEL
Artikel 1 -
1. De vereniging draagt de naam: Heemkundevereniging ..Hoensbroek". --

i2. zljheefthaar zetel in de gemeente Hoensbroek, gemeente Heerlen.
Artikel2 -
1. De vereniging heeft ten doel: het bevorderen, vastleggen en verbreiden van

de heemkunde binnen het gebied van de voormalige gemeente
j Hoensbroek.

)2. Zlj tracht dit doel onder meer te bereiken door al hetgeen, dat ter bereiking
van het doel bevorderlijk kan z|jn.

I VERENIGTNGSJAAR --------__

lArtikel 3 -

lHet verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar
LIDMAATSCHAP
Artikel4 -
1. De vereniging kent gewone leden, ereleden en donateurs. waar in deze ---
i statuten wordt gesproken van leden of lid wordt/worden daaronder

verstaan zowel de gewone leden als de ereleden tenzlj het tegendeel blijkt.
12. Gewone leden zljnnatuurlijke personen of rechtspersonen, die als zod,anig

) zljn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde
3. Ereleden zijn natuurlijke personen, die wegens hun buitengewoneI verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling der ---
] vereniging, door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd. ----------
4. Donateurs zijnz4, die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten -
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van een jaarlijkse bijdrage waarvan het minimum bedrag door het bestuur
wordt vastgesteld en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. ------

5. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden

] 
"tr 

donateurs zijn opgenomen. ------
Artikel 5 -
1. Als gewoon lid kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk een -----

verzoek dienaangaande bij de secretaris heeft ingediend. Het bestuur ------
j beslist over de toelating. Bij niet-toelating door het bestuur kan de

algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten
2. Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene

vergadering benoemd. -------
3. Donateur kan men worden door schriftelijke aanmelding bij het bestuur, --

dat over de toelating beslist. In de aanmelding moet het bedrag van de ----
donatie worden meegedeeld. -----------

14. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagSaar noch ------
vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.

Ar1ikel6 -

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste ---

een maand, ingeval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn

vereniging, dan eindigt haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te -----
bestaan;

b. door opzegging doorhet lid;
c. door opzegging namens de verenigitg; --------
d. door ontzetting. -------
Opzeggrngvan het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen

het einde van een verenigingsjaar. Zlj geschiedt door een schriftelijke -----
kennisgeving, welke vóór de eerste december in het bezitvan de secretaris

moet zijn Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te -
bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt --
het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar,
tenzlj het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd -

kan worden het lidmaatschap te laten voortduren
Opzeggtngvan het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde

van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur, met een -----
opzeggingstermijn van ten minste vier weken, wanneer het lid, na daartoe

bij herhalingte z4n aangemaand, op de eerste oktober niet ten volle aan --
zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, alsmede
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wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te ----
eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden.
De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het -----
lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De ---------
opzegging geschiedt steeds schriftehjk met opgave van de reden(en). ------

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer -
een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de ------------
vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke w4ze -
benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk -
van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken -
lid is bevoegd binnen éón maand na de ontvangst van de kennisgeving in -
beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden ---
genomen met tenminste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.
Een geschorst lid heeft geen stemrecht.

5. wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de
reden of oorzaak, eindigt, bhjft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door
het lid verschuldigd,tenzij het.bestuur anders beslist.

6. Een lid kan zich door opzegging van z1nlidmaatschap niet onttrekken aan
een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de
leden wordtverzwaard. behoudens uiteraard het in lid 2 van dit artikel ----
bepaalde.

GELDMIDDELEN
Artikel 8 --
1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de contributies van de gewone

leden en de donateurs, uit eventuele verkrijging en ingevolge erfstelling, --
legaten en schenkingen, uit subsidies en tenslotte uit eventuele andere -----
toevallige baten.

2. Ieder gewoon lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door
de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. Het bestuur is bevoegd -
in bijzonder gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de -------------
verplichtingen tot het betalen van een bijdrage te verlenen

3. Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. --------
Arlikel9 --
1. Het bestuur bestaat uit minimaal vijf en maximaal elf personen. Het aantal

bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Indien het
aantal bestuurders beneden de vrjf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. --
het bestuur is echter dan verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ------
vergadering bijeen te roepen om in de vacature(s) te voorzien. --------------

2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit
de leden van de vereniging. Een voorstel tot benoeming van een bestuurder
door een lid dient tenminste veertien dagen voor de vergadering ------------
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schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend. De voorzitter wordt als ---
zodantg door de algemene vergadering benoemd. Het bestuur wijst urt zlin
midden een secretaris en penningmeester aan en kan voor de voorzittaf , ---
secretaris en penningmeester een plaatsvelvanger aanwrjzen. Het bestuur -

kan voor elk hunner een plaatsvervanger aanw4zen. De functies van -------

secretaris en penningmeester kunnen in een peÍSoon worden verenigd. ----
3. De algemene vergadering kan een persoon schorsen of ontslaan, indien zij

daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid

vereist van tenminste twee/derden der geldig uitgebrachte stemmen. Een -
schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot

ontslag eindigt van rechtswege door verloop van die termijn. Een voorstel

tot ontslag van een bestuurder dient te zijn vermeld in de schriftelijke -----

mededeling tot bijeenroeping van de algemene vergadering. ----------
4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits

dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste drie ---
maanden.

5. Elke bestuurder treedt uiterlijk vier jaar nazljn benoeming af, volgens een

door het bestuur op te maken rooster. Wie in een tussentijdse vacature ----

wordt benoemd,neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. Een

herkozen bestuurder kan na te ztjn afgetreden, gedurende twee jaar geen --

bestuursfunctie venullen. ---------
Arlikel 10 ---------
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Alle bestuurders

gezamenltjk alsmede de voorzitter of zijn plaatsvervanger tezamen met de

secretaris of ztjnplaatsvervan ger zljnbevoegd de vereniging in en buiten -

rechte te vertegenwoordigen. De bestuurders kunnen zich daarbij door een

schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.
2. Voor het aafigaanvan verplichtingen, een bedrag van eenduizend euro ----

(€ 1.000,00) te boven gaande, voor het kopen, vervreemden,bezwat€fl, ---

huren of verhuren van registergoederen, voor overeenkomsten waarbij de

vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor

een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een

derde verbindt, alsmede voor het aangaan van geldleningen, het aangaan -

van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt ----
verleend, het aangaan van dadingen, het optreden in rechte met -------------
uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en die

maatregelen welke naar oordeel van het bestuur geen uitstel kunnen lijden,

behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering. ---------

3. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter, of twee bestuurders dit
nodig oordelen. Het bestuur kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen als

tenminste de helft van het aantal in functie ztjnde bestuurders daarbij ------

aanwezigis. Een bestuurder is niet bevoegd zich door een gemachtigde te

doen vertegenwoordigen. Het bepaalde in artikel 12lid 1 en in de artikelen

13 en 14 is van overeenkomstige toepassing.
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4. Het bestuur kan de uitvoering van bepaalde taken opdragen aan ------------
werkgroepen die door het bestuur worden benoemd. De opdracht aan een -
werkgroep dient vergezeldte gaanvan een duidelijke taakomschrijving. --

5. Een werkgroep bestaat uit tenminste twee leden.
6. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het functioneren van de

werkgroep berust bij het bestuur.
7. Het bestuur is verplicht regelmatig overleg te plegen met de ingestelde ----

werkgroepen. ---------
ALGEMENE VERGADERINGEN --------
Artikel 11

1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene ------
vergadering fiaarvergadering) gehouden. Het bestuur presenteert in deze -
vergadering hetjaarverslag en legt, onder overlegging van de nodige ------
bescheiden, rekening en verantwoording af over zljninhet afgelopen -----
boekj aar gevoerd bestuur.

2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen ---
voor de jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden, die ----
geen deel mogen uitmaken van het bestuur tot onderzoek van de rekening
en verantwoording over het lopende, casu quo laatst verstreken boekjaar. -
De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.

3. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de -----
rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge. ----------

Aftikel 12

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met
inachtneming van een termijn van acht dagen. De bijeenroeping geschiedt
door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling. --------

2. Behalve de in artikel 1 1 bedoelde jaarvergadering zullen algemene
vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk --
acht, alsmede zo dikwijls zulks 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 der -
stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden
tegenwoordig of vertegenwoordigd zljn. - - - - - - -

3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht -
tot bijeenroeping ener algemene vergadering op een termijn van niet langer
dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien -
dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt ------
gegeven, zullen de verzoekers zelftot die bijeenroeping kunnen overgaan
op de wljze waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept. --

Artikel l3 ---------
1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar ---

ieder één stem. Een lid is niet bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door -
een gemachtigde.

2. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een ---------
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I vergadering biieen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, -

I a"rËtfOe kàchi als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk

I besluit wordt door de secretaris aangetekend in de notulen, terwijl er ------
melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene

vergadering. ----------
iArtikel 14 ------"-
Lf- D" 

"*rzitler 
van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zrln aÏwezígheid

of ontstentenis zal het bestuur de voorzitter van de vergadering aanwijzen.

lZ. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris -

1 of door een door de voorzitter aangewezenhd der vereniging notulen -----
j gehouden. -------
IsrarurnNwIJZIGING EN oNTBINDING -------

Artikei 15 ---------
f . Wi;iiging van de statuten of ontbinding van de vereniging kan slechts -----

plaatshebben na een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is

opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten,

róspectiêve[jk ontbinding van de verenigingzal worden voorgesteld

Z. Zij-, dre de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling ---

van een voorstel tot statutenwljziginghebben gedaan, moeten ten minste -

vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, -

wáarin ae voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen' op een daartoe

geschikte plaats voor de leden ler tnzage leggen tot na de afloop van de ---

dag, waarop de vergadering werd gehouden.

3. Tot wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging kan slechts

worden besloten door een algemene ledenvergadering waar tenminste -----

twee/derden van het totaal aanÍal leden der verenigrng aanwezig of --------
vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste twee/derde van

het aantal uitgebrachte stemmen

. BU gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering -------

aíní"tig" of vertegenwoordigende leden tot statutenwljziging of ----------
ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste acht dagen doch -

uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met een ---------

meerderheid van twee/derden van het aantai uitgebrachte stemmen

Voorzover de rechter geen andere vereffenaar heeft benoemd, treden ter --

vereffening van het verrnogen van de ontbonden vereniging de bestuurders

als zodanig op. --------
Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene -

vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der

vereniging overeenstemmen. ------

Bij ontbinding van de vereniging zullen - onder goedkeuring van de -------

algemene ledenvergadering - alle aan de vereniging toebehorende

bezittingen worden overgedragen aan het centrum voor Regionale ---------

Geschieienis Rijckheyt te Heerlen, het voormalige Stadsarchief van de ---

semeente Heerlen.

5.

6.

7.
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IIUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 16

1. De algemene ledenvergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere ----
regels geven omtrent onderwerpen, waaryan de regeling haar gewenst -----
voorkomt.

2. Het huishoudelijk reglement zal geenbepalingen mogen bevatten die ------
afwijken van of in strijd zijn met de bepalingen van de wet of met deze ---
statuten.

HANDELSREGISTER --------
.Artikel l7
De benoeming en het ontslag van een bestuurder en wijziging van de statuten -

en de ontbinding van de vereniging dient door het bestuur te worden
ingeschreven in het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel
en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft.
SLOTARTIKEL
Artikel 18

In alle gevallen waarin de wet of de statuten niet voorzien beslist de algemene
vergadering van de vereniging.
De verschenen personen zijnmij, notaris, bekend en de identiteit van de -------
verschenen personen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor
vermelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. ---------
Deze akte is in minuut verleden te Brunssum oo de datum in het hoofd van ----
deze akte vermeld. --------------
De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. ---------
De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte
geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden van de akte een concept-akte te
hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en ---
met de inhoud in te stemmen. ---------
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen ----
personen en mij, notaris, ondertekend. ----------
(Volg ondertekening door comparanten en notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



I

I

(

I{crkstraat 36o 6q4t rx Brunsstrl
Postbus I to 64,+0 ÀJ Brunssuil

'l-clcf,rcrn c45-1:7q36o lrax o.1; 5:74168
c-m,lilatlres: notarislo,huismln.brunssuitr-krtI.-. nl


