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VASTLEGGING STATUTEN VAN EEN VERENIGING

Op veertien juni tweeduizend één verschenen voor mij, mr. Leendert van der Niet,
notaris te Haarlemmermeer:
1.
de heer FRANK KEES VAN BROEKHOVEN, wonende te 1161 VB
Zwanenburg, Kastanjelaan 69, geboren te Dordrecht op vijfentwintig april
negentienhonderd veertig, ongehuwd en niet geregistreerd in de zin van
geregistreerd partnerschap, zich legitimerende door middel van zijn rijbewijs
met nummer 3116132548;
2.

de heer PIETER PAULUS VREESWIJK, wonende te 1165 NS Halfweg,
Burgemeester van Bruggenstraat 15, geboren te Haarlemmermeer op achttien juli
negentienhonderd negenenveertig, zich legitimerende door middel van zijn
paspoort met nummer N36565031, ongehuwd en niet geregistreerd in de zin van
geregistreerd partnerschap.
De comparanten verklaarden:
INLEIDING
de vereniging "Dorpsvereniging Zwanenburg-Halfweg", gevestigd te
Zwanenburg is opgericht op tien november negentienhonderd vierenvijftig; —
op tien maart negentienhonderd negenenzestig is de vereniging opnieuw
aangegaan voor de tijd van negenentwintig (29) jaar en elf (11) maanden, welke
termijn inmiddels is verstreken;
de algemene ledenvergadering heeft op zesentwintig april tweeduizend één
besloten de statuten van de vereniging opnieuw vast te stellen en de comparanten
te machtigen de notariële akte te tekenen, van welke besluitvorming blijkt uit
een kopie van de notulen van de desbetreffende ledenvergadering.
Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarden de comparanten, handelend als
gemeld, de statuten van de vereniging geheel opnieuw vast te stellen als volgt:
STATUTEN
Naam en zetel
Artikel 1
1.
De vereniging draagt de naam:
"Vereniging Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg".
De verkorte naam van de vereniging luidt:

. ..

"Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg".
2.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Haarlemmermeer.
Doel/Geldmiddelen
Artikel 2
De vereniging is politiek en financieel onafhankelijk en heeft tot doel:
a.
het algemeen belang van de dorpen Zwanenburg en Halfweg te behartigen; ~
b.
de onderlinge samenwerking tussen de inwoners van de dorpen Zwanenburg en
Halfweg te bevorderen;
c.
de burgerzin en het saamhorigheidsgevoel te bevorderen;
d.
initiatieven vanuit de bevolking te steunen, die een algemeen belang dienen; e.
de belangen van de beide dorpen bij de Gemeentebesturen, Polderbesturen en/of
andere instanties te behartigen en te verdedigen.
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de gewone
leden en de donateurs, subsidies, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere
inkomsten.
Duur
Artikel 3
1.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 2.
Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar.
Lidmaatschap
Artikel 4
1.
De vereniging kent:
a.
leden;
b. . ere-leden;
c.
donateurs.
2.
Leden zijn natuurlijke personen, ouder dan achttien jaar en woonachtig in
Zwanenburg of Halfweg. Zij dienen zich schriftelijk als lid bij het bestuur te
hebben aangemeld en door het bestuur als lid te zijn toegelaten.
3.
Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door
erfopvolging worden verkregen.
4.
Ere-leden zijn zij, die wegens aan de vereniging bewezen diensten of op
voordracht van het bestuur of van tenminste tien leden op een algemene
ledenvergadering met tenminste drie/vierde van de geldige stemmen als zodanig
zijn benoemd. Zij betalen geen contributie en hebben dezelfde rechten als
leden.
Artikel 5
1.
Het lidmaatschap eindigt:
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