
STATUTEN VAN JTE VEREiJIGIlVTG OUD-ASPEREN 

Artikel 1; Naam, duur en zetel 
"̂  Crj" De vereniging draaft dT'naam: Vereniging Oud«.A.speren, 

(2) Zij is opgericht op 13 december 1978 gn aangegaan voor 
onbepaalde tyd. 

(3) Zij heeft haar zetel te Asperen, . 

Artikel 2; Doel . 
De"vereniging.stelt zich ten doel: 
a, het bevorderen van de kennis van de geschiedenis van 

Asperen; 
b, het bevorderen van het behoud oi het herstel of de. recon

structie van roerende en onroerende goederen die met het 
oog op de geschiedQnis van Asperen of het gezicht van de 
oude kern daarvan waardevol zijn; 

Cf het bevoraeren van de leefbaarheid van Asperen̂ .̂  

Art ikel__ 3_:_Ieden 
rï7 De vereniging bestaat uit leden en ereleden. , •..'• 
(2) Lid der vereniging kan'zijn-een ieder die het doe'1 v'an de 

vereniging wenst na te streven. Indien.een lid bij het be-
•gin van een verenigingsjaar- de contributie 'over hét on
middellijk daaraan voorafgaande verenigingsjaar niet heeft 
voldaan vervalt zijn lidmaatschap.. 

(3) Erelid van de vereniging is degene die op voorstel van 
het bestuux door de alg. vergadering daartoe wordt be
noemd op grond van. bijzondere verdiensten jegens de vere- • 
niging of jegens het doel van de vereniging. 

Artikel 4: Bestuur . . • 
(1} Het bestuur, van de vereniging bestaat uit tënininste vijf 

leden, door de alg. vergadering voor een tijd van drie ja
ren gekozen uit hen die een jaar of langer lid zijn. Het 

• bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secreta
ris en een penningmeester aan. ,. 

(2) Elk jaar treden éen of meer leden van het bestuur-af en 
wel volgens een door liet bestuur op tp maken rooster. 
Dit rooster wordt zo opgesteld, dat elk jaar tenminste-
drie leaen niet aftreden. Een lid is eenmaal terstond 
herkiesbaar.- .'. ' ----• 

".(3) Het bestuurslidmaatschap eindigt tevens: 
a. door .bedanken; 
b. bij het ophouden lid van de-vereniging te zijn; 
c. als gevolg van ontslag bij een met tenminste twee der-
- den van de uitgebrachte geldige stemmen genomen be
sluit van de alg. vergaaering.'" ' • • • 

In deze gevallen wordt het bestuur door een tussentijdse 
verkiezing aangevuld. 

(4) Het bestuur doet jaarlijks verslag van zijn werkzaamheden. 
De penningmeester legt elk jaar in de alg. vergadering 
rekening en verantwoording af van zijn beheer. 

(5) De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen samen 
de vereniging in en buiten rechte. Bij hun belet, afwe
zigheid of ontstentenis wordt door het bestuur uit zijn 
midden in vervanging voorzien. 

Artikel 5: Algemene ve£̂ -Ë_̂ £̂ î ü 
(T7~De alg. vergaTering wordt tenminste eenmaal per jaar 

bijeengeroepen. 



(2) De byoenroepin^ î ,oscüiedt door het bestuur bij een ten.uin-
ste tien dagen tevorcii cia,ii alle leden te verzenaon convo
catie, vermelüende de ter vergadering te benanaelen onder-
we-rpen. . j T j, 

(3) Oo schriftelijk verzoeic van teniuinste.. een tienae gedeelte, 
der leaen of, indien uit aantal geringer is, van •v:.jf;tien 
leuen is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van de 
alg. veroadering op een termijn van niet langer uan twee 
wciven. Indien aan .aet v̂ 'r̂ zoek binnen ve.;jrtien dagen ^cen 
.-..evolg wordt gegeven kui-üien de verzoekers zelf tot die b.ij-̂ ^ 
eenroeping over^^aan op de in het vorige lid omschreven wij--; 
ze of-by advertentie in een te Asperen veel gelezen streek-
blad. _ . 

(4) over personen wordt in de alg. v^r-adering scnriixeiijk. 
geËs'teArd-, 

Artikel 6: J>eldmicidelen •- '' . -
• • Dë"li^ldmiü'aelen v£ui"'de verenigin^ bestaan uit: •-

a. contributie van ae leaen, waarvan het bedrag wordt oepaald 
door de alg; vergaaering} . . . . 

b. opbrengsten van bezittingen; . •'• Ĵ 
c* schenitin^^en, 'legaten, erfstellingen en andere toevallige . 

baten. •, ,. 

Artii .el 7: Wijzigijij;̂  statuten-. 
~XO"Tóïïr s t e i l en t'oT'wijziging van aeze s ta tu ten moe een door 

het bestuur of tenminste, t i en leaen ui ter l i jk twee we^en . 
voor de datum van de vergadering ac.n de leden worden be-

. -kend gemaaivt. ' , 
(2) Een bes lui t , t o t statutenwijziging behoeft tenmmsre xwee 

aerden van de u i tgebrachte ^eldi^e stei.huen. 
Art ikel 8: Iiuisho-adelij]'^re_gleLaent • ..._ , '̂  .,.., 
•••'15e''al";jrrvergacierTng kan et-n huisho-adelijk reglement vas t 

s t e l l e n , hetwelk n i e t strijaiti mag zijn met de bepalingen 
van deze s t a t u t e n ! 

Artilcel 9° Ontbindin_^ 
•"~Tl)""lên"~aanzie'ri' van ontbinding van de vereniging i s net be

paalde in a r t i k e l 7 van overeenkomstit^e toepassing. 
(2) BIJ ontbinding van de vereniging bepaalt de algemene ver

gaaering de bestemming van het ba t ig sa ldo. 

Art ikel 10: Slo;b_bepaliri^ 
I~"revalTèn waarin de wet, deze s t a tu t en of, mdien vas t 
ges te ld , het liuishoudeLijk reglement n i e t voorzien, b e s l i s t 
il et bes tuur . 
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