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Heden, de tiende januari 'negentienhonderd twee en
negentig, zLjn voor nij, Meester. Hendrj-cus Kooi,

notaris ter standplaat,s Eenrum en Warffum, verschenen:

1. de heer Edo Siefko Wezeman, onderwijzer, wonende te
Westeinieland (9969 PJ), Jan Heidemast,raat LL,
geboren te Termunten op dertien april
negentienhónderd een en veertlg, gehuwd; ------

2. mevrouw,Jant,je Ànnechina Danhof-DiJkstra, huisvrouw,
wonende te Westernleland, (9969 PE), Dirk
Wierengast,raat 106, geboren te Winsum (Groningen) op
zeventlen november negent,ienhonderd vijf en dert,ig,
gehuwd -------:

volgens hun verklaring handelende voor zichzelf en als
gevglmachtigden van:

a. de heer Lu4of_!__Esogkg4a, zonder beroep, wonende te
Ïl lesternieland (9969 PÀ) , lr lesternielandsterweg 5,
geboren te. Westernieland op vijf juli ---:--
negentÍenhonderd dertig, grehuwd;

b. de heer Lourens de ,Jonge, landbouwer, wonende. t,e ---
ïíesternleland (9969 PH), Kaakhornsterpad 13, geboren

te Made en DrimmeLen op negen maart, negent,ienhonderd

zes en veert,ig, gehuwd,

blijkende van gemelde lastgevingen uit een aan deze
akte gehechte volmacht,

die verklaarden bij deze op te richten een vereniging
en daarvoor vast te stellen de navolgende, op negentien
november negentlenhonderd negentig door de voorlopj-ge
algemene vergadering goedgekeurde, statuten:
Naam, zetel en duur.

Art, ike1 1 ------

1. De verenigÍng draagt de naam:

"Vereniging Dgrpsbelangen lrlesterni-eland" en is
gevestigd te Westernieland, gemeente De Marne

2. De verenj-ging is aangegaan voor onbepaalde t,ijd.
Doel en middelen

Àrtikel 2
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De vereniging stelt, zi-ch ten doel de 1eefbaarheid in
het, gebiêd van het dorp Westerni-eland te bevorderen
en te bewal<en

De vereniging tracht haar doel te bereiken door: ---
a. het opwekken van belangstelling blj- en

samenwerklng met, vooral_ de gemeentelijke overhei_d
en tevens door het plegen van overleg met, andere
daarvoor Ín aanmerking komende
overheidslnst,ant,ies en besturen van particuliere

instell ingen

het beleggen van vergad,eringen;

het, toepassen van aIle ovgrige middelen, die tot
het bereiken van het doel van de vereniging -----

kunnen leiden

GeldmiddeIen.

1. De geldmiddelen der vereniging zullen bestaan uit:
a. cont,ributies i ------. -----:--
b. erfstell ingen, legaten en schenkingen; --.----
c.  subsidies;

d. hetgeen dg vereniging op enigerlei andere geldige
wi jze verkr i jgt .  - - - - - - - - - - - - : - - -

Leden en ereleden.

Art,ikel 4

1.  Leden kunnen zi jn:

a. natuurli jke peersonên die de leefti jd van
achtt,ien j aar hebben lereikt,; ------

ï
b. vereniglngen en commis3ies die hun act,iviteiten

ontploooien in Westernieland en dit, al dan niet
doen'1n samenwerking met, inwoners uit de dorpen
Pieterburen enlof Eenrura.

Het. bêstuur houdt een reglster bij, waarin
en adressen van alle leden zijn opgenomen.

3. Ereleden zijn zij die wegens hun verdi-ensten aan d.e
vereniglng of aan het door haar nagest,reefd doel als
zodanig worden benoemd door de algemene ----

1.

b.

c.

2. de namen

3
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vergadêring.

4. Aan het erelidnaatschap zi-jn geen rechten en --'-----
plichten verbonden, onverminderd de rechten en
plichten als l id, zo het erelid tevens l ld van de
vereniging i-s

Eínde ll,dmaatschap.

Artikel 5 ------i-

1. Het l idmaatschap eindigt door: ------

a. het overli jden van het, l id;

b. de opzegging door het, t id; ------

c. opzegging door de vereniging; ------

d.  ontzett ing.

2. Opzegging van het. lidmaatschap door het lid of de
vereniging kan slechts geschied.en tegen het einde
van een verenigingsjaar en met, inachtneming van een
opzeggingsternijn van vier weken

HeË lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden

beeïndigd indÍen van de vereniging of van heË lid --

redeli jkerwijs niet gevergd kan worden het, =:-:-----

lidmaatschap te laten voortduren.

. Een opzegging in strijd met, het hiervoor in dit lid

. bepaalde doet, het lidmaatschap eindigen op het

vroegst toegelaten tijdstlp volgende op de datum ---

waartegen was opqezegd

3. Opzegging van het, lidtnaatschap door het lid
geschiedt schrlÍteli jk aan de secretaris.

Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn
lidmaatschap een besluj-t, waarbij de verplichÈlngen

. van de leden van greldelijke aard zijn vezwaard, tê
zijneir opzichte uit te sluiten

4. Opzegging van het lidnaat,schap door de vereniging

kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan
de vereisten voor het, lidnaatschap bij de st,atuten
vastgesteld te voldoen, wanneer hlj zi jn
verpllchtingen jegens de vereniglng ni-et nakomt, t ---
alsook wanneer redelijkerwj-js van de vereniglng niet,

tl
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gevergd kan

voortduren.

worden het lidmaatschap te laten

Opzegging door de verenlging geschiedt door
schrifteli jke kennisgeving van het, bestuur
desbetreffende lid, welke kennisgeving een

een ----

aan het

opgave
van de reden(en) bevat.

5, Ont,zet,t,lng uit, het, Ildmaat,schap kan alleen worden
uitgesproken wanneer een lld ln strijd met, de
statuten, reglementen of besluiten der vereniging --
handelt of de vereniging op onredeli jke wij ze ------
benadeelt.

Ont,zet.t lng geschiedt door een schrifteli jke --------
kennisgeving van het bestuur aan het, desbetreffende
U.d, welke kennisgeving een opgave van de reden (en)
bevat --:----:

6. Van een besluit tot opzegging van het tidrnaatschap -
op grond dat, redelijkerwijs vaT de vereniging niet
gevergd kan worden het lidnaat,schap te 1aten
voortduren en van een beslult, tot ontzet,ting uit, het,
lÍdmaatschap staat de betrokkene binnen een maand ria
de ontvancÍst van de kennisgeving van het, Èesluit
beroep open op de algemene vergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep -
is 'heÈ l id geschorst

7. Wanneer het lidmaat,'schap 1n de loop van een
verenlgingsjaar eindigt, bll j ft niettemin de
JaarllJkse contribut,ie voor het, geheel verschuldigd,
tenzij het, bestuur anders besluit.

Jaarl i jkse bi jdragén

Artikel 6

De leden z1-ln gehouden tot het betalen van een
Jaarlijkse cont,ributie die door de algemêne vergadering
wordt, vastgesteld. ---:-----
Bestuur.

Àrtikel 7

1. Het, bestuur bestaat uit minimaal vi j f  en maximaal

í
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zeven leden. De bestuurders dienen 1id
de vereniging en woonachtig.te zijn in

(ls/

te z i jn van

hlesÈernieland.

2. De bestuursleden worden benoemd door de algemene
vergadering.

3. De funct,ies worden door de bestuursleden onderlin g É,

4.

verdeeld.

Elk bestuursri-d treedt uiterl i jk drie Jaar na ------
zijnlhaar benoeming af, volgens een door het bestuur
op te stellen rooster van aftreden. De aftredende
kan zich herkiesbaar stellen. Degene, die in een ---
tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het,
rooster van afÈreding d.e plaats van zj-jn,/haar ______
voorgranger in
Het bestuurslidrnaatschap eindigt voorts: ______
a. door het, bedanken aIs bestuurslid
b. door verhuizing naar eldersi ---_:_
c - door het verlies van het lidnaat,schap van de

vereniglng.

6- Elk bestuurslld kan ten alle tljde door cre algernene
vergadering.worden ont,slagên of geschorst.
Een schorsing die niet blnnen drie maanden gevolgd -
wordt door een besluit tot óntslag eindigt door het
verloop van die termijn.

Art,ikel 8
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het

bestuur belast met het besturen van de vereniglng.
2 - rndien het aant,al bestuursr.eden beneden vij f is

gedaard, bli j ft het bestuur bevoegd. Het is echter
verplicht zo spoedj.g mogeli jk in de vacature(s) te
(doen) voorzien

3. Het, besËuur is bevoesd onder 
"rjÍ---:---::::---:-::-verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zL3n

taak te doen uitvoeren door commissies, die door het

5.

bestuur worden benoemd.
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Het bestuur is, mits met goedkeurlng van de algemene
vergadering, bevoegd tot, het, sluiten van ----
overeenkomsten tot het, kopen, vervreemden of
bezwaren van registergoederen, doch nj.et tot het
sluiten van overeenkomsten waarbij de verenigingr ---
zich als borqr of hoofdeli jk medeschuldenaar --------
verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich
tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde
verbindt

Het bestuur behoeft eveneens de goedkeuring van de
algemene vergaderlng voor besluiten tot,: ------
a. onverminderd lret bepaalde onder b, het aangaan --

van rechtshandelingen en het doen van ----
investeringen die de waarde of het, bedrag zoals
genoemd in artikel T van het huishoudeli jk ------
reglement te boven gaan; ------

b. 1. he.t huren en verhuren of op'andere wijze i"
gebruik of genot verkrijgen en geven van
onroerende goederen; --------

2. het ter leen verstrekken van gelden alsmed.e
het .ter leen opnemen van gelden, waaronder
niet, is begrepen het, gebruik maken van aan de
vereniging verleend kredlet;
het aangaan van overeenkomsten waarbiJ aan de
vereniging een bankkrediet wordt verleend;
het, aangaan van dadingeh (schrifteli jk -------
vastgelegde ml-nneli jke schikkingen) ; ---------

5. het optreden in rechte, waaronder begrepen het
voerên van arbitrale procedures, doch met

' uitzondering van het, nemen van conservatoire
maatregelen en rechtsmaatregelen, die naar het
oordeel van het, bestuur geen uitstel kunnen
l i jden;

6. het sluit,en, wijzlgen en beeïnd.igren van ------
arbeidsovereenkoms ten

6. op het ontbreken van gemelde goedkeuri-ngen kan door

5.

3.

4.
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ên tegen derden geen beroep worden gedaan'

7. De verenlging wordt in en bulten rechte

vertegenwoordigd door het best'uur of door de

voorzltter en de secret,aris gezamenlijk; een van hen

kan worden vêrvangen door de penningrmeester'

Jaarverslag - Rekenlng en Verantwoordinq

Artikel 9

1. Het, verenigingsjaar (en boekjaar( is gell jk aan het

kalenderj aar

2. Het bestuur 1s verplicht van de vermogenstoestand --

van de vereniging zodanige aantekeningen t,e houden -

dat daarult te allen ti jde haar rechten en -----

verplichtingen kunnen worden gekend. -:-----

3. Het bestuur brengt op éen algemene vergadering -----

binnen vier maanden na afloop van het boekjaar, --:-

behoudens verlenging van deze ternijn door de

algemene vergadering, zLTn jaarverslag uit, en doet

onder overlegging van een staat, van baten en lasten,

rekening en verantwoording over zijn in het

afgelopen boekjaar gevoerd bestuur'

Na verloop van de t,ermj-jn kan ieder lid deze

rel<enÍ-ng en verantwoordlng in rechtê van het best'uur

vorderen ----

3. De.algemene vergaderj-ng benoemt jaarli j l<s uit, de

leden een Conmissie van tenminste twee personen, die

geen deel mogen uitmaken van het bestuur

Deze commissie onderzoekt, de rekening en

verantwoording van het bestuur en brengt aan de

algemene vergadering verslag van haar bevindingen --

ui t .  - - - - - - - -

vereist het onde rzoek bij zondere boelchoudkundige

kennis, dan lcan de commissie zLch door een ----

deskundige doen bijst,aan. Het bestuur is verplicht,

aan deze commissie alle door haar gewenste

inllchtiirgen te verschaffen, haar desgewenst de kas

en de waarden der vereniging te tonen en inzage van

t
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de boeken en bescheiden der vereniging t,e geven

4. Het bestuur is verplÍchÈ de bescheiden bedoeld. in de

leden 2. en 3. t ien jaren lang t,e bewaren.

Algemene vergaderineÍen

Àrtikel 10

1. Aan de algemene vergadering komen j-n de vereniging -

a}le bevoegdheden toe, die niet door de wet of de

statut,en aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlj- jks, uiterl i jk vler maanden na afloop van het

boekjaar, wordt, een algemene vergadering - de
jaarvergadering - gehouden.

In de jaarvergadering komen onder andere aan de

ordei  - - : - - -

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording

bedoeld in artikel 9 met het verslag van de

aldaar bedoelde commissi-e; --;-----

b. de benoerning van de in artikel 9 genoemde

commissie voor het, volgend boekjaar

voorz1en1ngineventueIevacatures; . - - - : - :

voorstellen van het bestuur of van de leden, ----
aangekondigd blj de oproeping voor de -----

vergadering;

e. eventueel ter goedkeuring de begroting voor het

komende verenigi-ngsjaar met daarbij een voorstel

voor de in dat jaar door de Leden te betalen ----

contr ibut ie.  - - - - - - - -  - - - - - - - -

Goedkeuring door de algemene vergadering van het,
jaarverslag en de rekeni-ng en verantwoording strekt

het bestuur tot décharge

Indien de goedkeuring voor de rekenÍng en

verantwoording wordt geweigerd neemt de algemene

vergadering al die maatregelen, welke door haar in
het belang van de vereniging nodig worden geacht

Àndere algemene vergaderingen worden gehouden zo

dikwijls het bestuur dit, wenseli jk oordeelt.

Voorts .is heL bestuur op schrifteli jk verzoek van

c.

d.

3.

4.

q

5.
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tenminste zes of een zodanig aant,al leden a1s
bevoegd is tot, het, uitbrengen van een/tiende -------
gedeerte der sternmen verplicht tot het bijeenroepen
van een algemene vergadering op een termijn van niet
langer dan drie weken.

Indien aan het, verzoek binnen veertíen dagen geen
gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zeLf tot
die bLjeenroeping overgaan.

Àrtikel 11

L- De algemene vergaderingen worden bÍjeengeroepen met
inachtneming van een termijn van tenminste zeven
dagen. De bijeenroeplng, waarj.n de te behandelen ---
onderwerpen worden vermeld, geschiedt door een -----
schrj.ftelijke uitnodiging aan de adressen van de
leden. - ; - - - -

2. De voorzitt,er van het bestuur leidt, de -----
vergaderingen

Bíj zLJn/haar afwezigheid of ontstent,enis zal de
vlce-voorzitter als leider der vergadering :----
optreden -------: -------- !--

Ontbreken beiden, dan t,reedt een der andere
bestuursreden - door het, bestuur aan te wijzen - als
voorzitter op
lrÍordt ook op deze .wij ze niet in het voorzitterschap
voorzien dan voorziet de vergadering daarin zelve. -

3- van het, ter algemenê vergadering behandelde, worden
door de secret,arÍs of een ander bestuurslid notulen
casu quo verslagen opgemaakt, dÍe ter goedkeuring
aan de algemene vergadering worden voorgelegd^ en na
verkregen goedkeuring door de voorzit.ter en de
notulist, worden vastgesteld en ondertekend.

Toegang en stemrecht
Àrtikel 12
1. Toegang tot de algemene vergaderÍng hebben alle

Ieden van de vereniging.

Geschorst,e leden en geschorste bestuursleden hebben

lo
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alleen op

toeganq.

uitnodiging van de aLgemene vergadering

Over de toelaÈing van andere dan de in

bedoelde personen beslist, het, bestuur.

Ieder lid van de vereniging heeft één stem.

Stemmen over zaken geschledt nondeling, tenzij

minimaal êén stemgerechtigde een schriftellike

st,ernming verlangt. Over personen wordt' schriftelijk

gestemd. -- l

2.

3.

4.

l id 1.

5. Over aIle voorst,ellen

beslist bij volst,rekte

uitgebrachte stemnen,

betreffende zaken wordt

meerderheid der geldj-g

voorzover de statuten niet

stemmen wordt het voorstel geacht te
anders bepalen.

Blj st,aking van

zijn verworpen.

B1j st,emmi.ng over Personen

volstrekte meerderheid der

gekozen, dj.e de

op zich heeft

is hi j

sternmen

verenigd.

Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt'

een tweede stenmlng gehouden tussen personel.; die

bij de eersÈe stenming het, grootst, aantal stemmen

hebben verkregen en is hij gekozen die bij de tweede

sternming de meerderheid der stemmen op zich heeft --

verenigd.

ïndien bij die tweede stemming de 'stemmen staken,

beslist het, lot..

B1anco st,emmen en

van degene die de

ongeldig.

stemmen ondertekend net, de namen -

stem heeft uitgebracht zijn

6.

7.

Het aannemen van voorstellen

mogeli j k, mit,s dit, geschiedt
bij acclarnatie is

op voorstel van de

voorzi t ter .

Het, ter algemene vergaderingr uitgesproken

van de voorzit,ter dat, door de vergadering

besluit is genomen 1s beslissend.

wordt, echter onmiddellijk na het

oordeel

een ------

uj-tspreken van het8.

Í l
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in het vorige l id bedoeld oordeel de juistheid -----

daarvan betwist,, dan vindt een nieuwe stemming

plaats wanneer de meerderheid der vergadering, of, -

lndlen de oorspronkelijke stemming nj-et, hoofdelijk -

of schrj-fteli jk geschiedde, een stemgerechtigde

aanwezige dit verlangt,

Door deze nieuwe stemming vervallen de

rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Raad van verenigingen.

Àrtikel 13

Het, bestuur kan te allen t,ijde die adviezen inwinnen --

die zLJ nodig acht voor een goede organisatle van de

verenlging en wat daarnee verband houdt,.

Blj huishoudelijk reglement zal een raad van ----

verenigingen worden ingesteld. -:------

Statptenwij?igihs en ontbindlns

Àrtikel 14 :-------
1. Wijziging van de statuten en ontbinding van de

vereniging kunnen slechts geschieden door een ------

besluit van de algemene vergadering, waartoe wordt

opg,eroepen met, de mededeLlng, dat een wiJzigtrig. van

de st,atuten, casu quo een besluit, tot, ontbindj-ng van

de vereniging zal worden voorgesteld.

De termj-Jn van oproeping van een dergelijke

vergadering is tenminste veert,len dagen

2. zL) die de oproeping tot. een algemene vergadering

ter behandeling van een voorstel tot ----

statutenwijziging, casu quo tot ontbinding van de
'verenigj.ng hebben gedaan, moeten tenminste vij f

dagen voor de dag der vergadering een afschrift, van

het, voorstel, waarin de voorgestelde wijzigingr casu
quo het, voorstel tot ontbinding van de vereniging --

woordelijk zijn op€lenomên, op een daartoe geschlkte

plaat,s voor de leden ter inzage leggen tot na afloop

van de dag waarop de vergadering heeft, ------
plaat,sgevonden

IL
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3. wijziging van de statuten casu quo ontbindlng van de
verenlging kan slecht,s geschieden met een ____
meerderheÍd van tenminste twee,/derde van het,
uitgebrachte aantal gelilige stemmen in een
vergad.ering waarin een zod,anig aantal leden aanwezig
is, als bevoegd is tenminste twee/derde gedeerte van
de st,emmen in de algemene vergadering uit t,e _______
brengen --------

4. Bij gebreke van het, quorum kan, ongeacht het aantal
ter vergadering aanwezlge reden, tot wijziging casu
quo ontbinding van de vereniging worden besl0ten in
een vorgende, tenminste acht dagen, doch uiterri jk
dertlg dagen na de eerste t,e houden vergadering
met, een meerderheid van twee/derde van het geld.ige
uitgebrachte aantal stemmen. -r----
De datum van bedoelde volgende vergadering wordË ln
de eerste vergadering. vastgesteld.
Van dit feit wordt in de oproep tot de tweede
vergaderlng gewag gemaakt,.

5- Een statutenwljziging treedt niet in.werkÍng dan
nadat hiervan een notariêle akte is opgemaakL.-Tot
het doen verlljden van de akte is ieder bestuurslid
bevoegd. --:----- 

:__________
6. ïndien bij een besluit, tot ontbinding te dien

aanzien geen vereff,enaars zLJn aangewezen, geschiedt
de vereffening door het bestuur.

7. Een eventueel batig saldo na vereffenÍng komt, ten
gunsfe van door de algemêne vergadering te beparen
zodanige doeleinden ars het, meest met het doel der
vereniging ovêreenstemmen.

8. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan
voorzover dit tot, vereffening van haar vermogen
nodj-g j-s. Gedurende de veref fenlng blijven de
bepalingen van de statuten en reglementen zoveer
mogelijk van kracht,. rn stukken en aankondlgingen
die van de verenlging uitgaan moet aan haar naam ---

t3
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worden toegevoegd "i-n llquidatle"

Art i-kel 15 aF--é---

In aIle gevallen, de vereníglng beÈreffeade, waarin

deze st,atuten nlet voorzien, beslist het bestuur, meE
inachtneming van de wet,telijke voorschriften

HuÍshoudelij k reglement,

Àrt ikel 16 ----- --r-----

1. De algemene vergadering kan een huishoudeli jk ------
reglement, vast,stellen.

2. Het, huishoudeU-jk reglement, mag niet in strí jd zijn
met, de wet, ook waar die geen dwingend recht, bevat,
noch met deze statuten

voor de eerste maar worden tot bstuursreden benoemd.: --

a1s voorzit,ter;- 
ï"':::::::ï:,-::::::_lullj_____:::__::____:____:_
de oprichter de heer De Jonge
als penningrmeester; -----:---
de oprichter de heer Broekema
als Lid;

de heer Berend Bulthuis, zonder beroep, wonende te
Westernieland, Di.rk Wierengastraat 99, geboren een -
en dertig januari negentienhonderd drie en dertig,
als l id;

mevrouw Iekt,je Arkema-Rooda, huisvrouw, wonende te
Westernieland, Schaapweg ZZ, geboren vijf juni

negent,ienhonderd een en dertig
a1s l id;  : - - - - - - -
de heer Hendricus Jacobus clemens zhret.sloot, employé
Gasunie, wonende te Westernieland, Dirk
$lierengastraat 25, geboren negentien mel
negent,ienhonderd vij f en vij ft.ig
als l ld.

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.
Waarvan akte, in minuut opgemaakt is verleden te Eenrum
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op de datum ln het hoofd dezer alcte vermeld.
Na zakelÍJke opgave'van de lnhoud van deze akte aan de
verschenen personen hebben deze eenparig verkraard van
de inhoud, van deze akte te hebben kennj-sgenomen en op -
volledlge voorl-ezJ.ng daarvan geeg prijs te stellen.
vervorgens is deze akte na beperkte voorLezlng door de
verschenen personen en mU, notarls, ondertekend.
Getekendr E.S. lnfezem.an; J.A.Danhof-Di jkstra;  H.Kooi . - - -
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