
WVq luliana. »qdyrargots
Koningin derNederlanden,

24 noveer 1966 'Prinses van Oranje-Nassau,enz,enz,en;
nr. 3

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van erkenning van de daarin
genoemde, voor minder dan dertig jaren aangegane, verenigingen door goedkeuring van
hare daarbij overgelegde statuten;

Gelet op de voorschriften der wet van 22 april 1855 (Staatsblad no. 32) in

het algemeen en op art. 6, tweede lid, dier wet in het bijzonder;
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van l8 november 1966,

Hoofdafdeling Privaatrecht, Afdeling Rechtspersonen, nr. ver, 65244
HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

de overgelegde statuten der navolgende verenigingen goed te keuren en deze verenigingen

mitsdien te erkennen, te weten:

le. enz.

de. Vereniging van Airborne-vrienden, gevestigd te Eindhoven;

5e. enz

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, enz.

Soestdijk 24 november 1966

(ge±J JULIANA.

De Minister van Justitie,
(get.) Struyeken

16 PR. NV. Hq 3018/18809

Overeenkomstig het oorspronkelijke.
De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Justitie,

tge) E.J .Hoogenraad 2.3.G.

Voor uittreksel conform,
Het Hoofd van Post-en Archiefzaken,
voor deze, /
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT

van de Vereniging van Airborne Vrienden

vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 mei 1990.

Artikel 1 Verkiezing van het bestuur.

1. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een bindende voordracht,
behoudens het bepaalde in lid 2. Tot het opmaken van zulk een voordracht
zijn zowel het bestuur als tien leden bevoegd.
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene
vergadering medegedeeld. Een voordracht van tien of meer leden moet
uiterlijk drie dagen vóór die vergadering bij het bestuur worden ingediend.

2. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met
tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de
algemene vergadering.

3. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene vergadering overeen
komstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karak
ter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.

l4. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit
die voordrachten.

Artikel 2 Besluitvorming van de algemene vergadering.

Over alle voorstellen betreffende personen en zaken wordt beslist bij
meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, voorzover de statuten niet
anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn
verworpen.
Indien bij stemming over personen niemand de meerderheid heeft verkregen
wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste
aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen. Hij, die bij de tweede
stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd
is gekozen. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.
Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen,
zodat bij schriftelijke stemming niet in aanmerking komen blanco of met de
naam van het stemmend lid ondertekend stemmen.
Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit
is genomen is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van
dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming
plaats wanneer een meerderheid van de vergadering of, indien de oorspron
kelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, vijf stem
gerechtigde aanwezigen dit verlangen.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij minstens vijf stenge
rechtigden hoofdelijke of schriftelijke stemming verlangen.

Artikel 3 Contributie.

Het bedrag van de contributie wordt, op voorstel van het bestuur, door de
algemene vergadering vastgesteld. De contributie moet binnen dertig dagen
na ontvangst van de rekening worden voldaan.



Artikel Opzegging van het lidmaatschap door het bestuur.

Opzegging van het lidmaatschap door het bestuur kan op de volgende gronden:

a. Indien een lid, na daartoe zijn aangemaand, langer dan vier maanden in
gebreke blijft de contributie te betalen.

b. Wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.

Artikel 5 Het bestuur.

De voorzitter.

heeft de leiding van de algemene vergadering en van de vergaderingen van
het bestuur,

geeft de leden de gelegenheid hun mening te geven en is ook bevoegd de
leden het woord te ontnemen,

kan een vergadering schorsen, maar moet, op verzoek van de meerderheid
der aanwezige leden, de vergadering onmiddellijk hervatten.

De secretaris

is belast met

het bijhouden van het ledenregister van werkende leden, ereleden en
begunstigende leden,

het notuleren van de vergaderingen,

het uitnodigen voor vergaderingen en het voeren van de correspondentie,

het uitbrengen van het jaarverslag in de algemene vergadering en het
beheren van het archief.

De penningmeester

is belast met

het beheren van de financiéle middelen van de vereniging,

het innen van de contributies, donaties, subsidies en giften,

het afhandelen van de financiéle verplichtingen van de vereniging,

het doen van rekening en verantwoording van het financiéel beheer over
het afgelopen boekjaar, in de algemene vergadering.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 mei 1990

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

-



1
STATUTEN van de VERENIGING VAN AIRBORNE VRIENDEN. ,1,

(ingeschreven bij Kamer van Koophandel Eindhoven
onder nummer V 236329).

\

Heden de vierde ]zlj-------»----------------------»---«»--

negentienhonderd negenenzeventig, verschenen voor mij,Neeltj

Pieternella ijlstra, notaris ter standplaats Opheusden:---

l. Franciscus Antonius Louis Kortie, geboren zes januari ne

gentienhonderd twintig, gemeente ambtenaar, wonende te Eind

hoven, J, van Eyckqracht 63;-------------------------------
2. Mathias Hubertus Gerardus_Alphons vanLuyt, geboren eenen

dertig december negentienhonderd eenendertig, direkteur,wo

nende te Lieshout, Lankelaar l9;---------------------------

volgens hun verklaring ten deze handelende respectievelijk 

als voorzitter en secretaris van de Vereniging van Airborne

Vrienden, gevestigd te Eindhoven; en aldus genoemde vereni

ging rechtsgeldig volgens de statuten vertegenwoordigende;-

• Welke comparanten verklaarden, in hun gemelde hoedanigheid,

zulks ter uitvoering van het met algemene stemmen genomen be·

sluit van de algemene ledenvergadering de dato vijfentwintig

april negentienhonderd negenenzeventig, de statuten van ge

noemde vereniging te willen wijzigen en voor het vervolg vas

te Ste]en als go[qtt-------------------------------------

-----------------------S T AT UT EN----------------------·

----------------------]] F,] [,FF[,-------------------

--------------------------ARTIKEL 1--------------------------

De vereniging draagt de naam: "Vereniging van Airborne-Vrien

den".--------------------------------------------------------

Zij is gevestigd te Eindhoven,-------------------------------

------------------------- --DOEL----------------------------·

--------------------------ARTÎKÈL 2--------------------------

De vereniging heeft ten doel de bevordering van de vriend-' 
schappelijke relaties tussen de veteranen van de l0le ?irborn

Division en de inwoners van de gemeenten die door deze Di- 
vision in negentienhonderd vierenveertig bevrijd zijn.------

------------------------- ·--DUUR----------------------------·

--------------------------ARTIKEL 3-------------------------

De vereniging is opgericht, een juni negentienhonderd zes- 
enzestig, voor de tijd van negenentwintig jaren, en wordt -

1\

thans aangegaan voor onbepaalde tijd.---------------------

-----------------------[[?[JES,[P---------------------

--------------------------A~TIKEL 4------------------------
De vereniging bestaat uit:----------------------------------

-



]y /@2Kende ]eden;---»-+---------------,,------»---

2. ereleden;-----------·------------------------------------

} begunstidende ]eden----------------------------------

--------------------------ARTIKEL 5 ------------------------

Werkende leden zijn zij, die als werkend lid zijn toegelaten

overeenkomstig het bepaalde in artikel 7,------------------

Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten--

jegens de vereniging daartoe zijn benoemd.-----------------

Begunstigende leden zijn zij, die zich verbinden tot het -
storten van een jaarlijkse bijdrage in de kas der vereniging

en als begunstigende leden zijn toegelaten overeenkomstig he

peDaalde jn artikel ]-------------------------------------
------ -------------------A~TIKEL 6-------------------------·
Uitsluitend aan de werkende leden komt het recht toe te stem

Ileh 0el Zaken. en DeISOnen,------------------------------·

Ereleden en begunstigende leden kunnen ten aanzien van zaken·

een adviserende stem hebben,------------------------------

------------------ -------ARTIKEL 7--------------------------
Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene·

VerTader]nq benoemd---------------------------------

Als werkend of begunstigend lid kan men worden toegelaten --

door aanmelding bij het bestuur, dat over de toelating be- -

slist.------------------------------------------------------·

--------------------------ARTIKEL 8--------------------------

Het lidmaatschap eindigt door overlijden van het lid, door -

opzegging door het lid, door opzegging namens de vereniging-

of door ontzetting.-----------------------------------------·

Opzegging door het lid geschiedt door schriftelijke kennisge

ving, welke vóór de eerste juni in het bezit van de secre- -

taris moet zijn, die verplicht is de ontvang·st binnen acht--

da[en te De/est]Ten---------------------------

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt -
het lidmaatschap door tot het einde van het volgende jaar.--·

Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging geschied

l.q door het bestuur op de gronden bij het huishoudelijke --
+ l

reglement vast te stellen, behoudens beroep op de algemen

ledenvergadering, welke alsdan de beslissing neemt;-----

2., door besluit van de algemene ledenvergadering genomen met

tenminste twee/derden van het aantal geldig uitgebrachte-

-



f stemmen.------------------------------------·-------------·

Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitge- ---

sproken wanneer een lid in strijd met de statuten,reglementen

of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op -

onredelijke wijze benadeelt.De ontzetting geschiedt door het-'

bestuur dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit

met opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene is be

voegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in--

beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de be

roepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.---

----------------------SF,[[][BBE[E]----------------------

--------------------------ARTIKEL 9-------------------------

De inkomsten der vereniging bestaan uit contributies der le

den, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten en toeval-

lige baten.-------------------------------------------------

---------------------------BESTUUR---------------------------

-------------------------ARTIKEL 10-------------------------

net bestuur bestaat uit maximaal zeven personen, van wie drie

de functies vervullen van onderscheidenlijk voorzitter, secre

taris en penningmeester, terwijl de functies der overigen in

het huishoudelijk reglement worden geregeld.----------------

Het bestuur wordt gekozen op een algemene vergadering uit en

door de werkende leden.-------------------------------------

Twee bestuursleden treden jaarlijks volgens een door het be

stuur op te maken rooster af. De aftredenden zijn terstond---

herkiesbaar.---------------------------------------------- -.-

De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ·ont

slaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een be- -

sluit daartoe is een meerderheid vereist van tenrninsten twee/

derden der geldig uitgebrachte stemmen.---------------------

De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag-

te nemen, mits schriftelijk geschiedt met een opzegtermijn--

7ah tenminste drie maanden,--------------------------------

--------»--lF?'k[,], []---------------

De voorzitter en de secretaris van het bestuur vertegen- ---

voordien de vereniging in en buiten rechte.-----------------

ij kunnen zich daarbij ieder door een schriftelijke ge- ---

machtigde doen vertegenwoordigen,---------------------------



Voor het beschikken over saldi bij banken of girodiensten is

de handtekening van voorzitter en penningmeester vereist.---

Voor het aangaan van geldleningen, voor het kopen,vervreemde

bezwaren of huren en verhuren. van onroerende goederen voor 

overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofde·

lijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk

maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een de

de verbindt, behoeft het bestuur machtiging van de algemene

[/el[ef][]-------»--»-»+»--»-»-»-----

------------------ALGE[ENE-LEDENVERGADERIG-----------------

--------------------------ARTIKEL 12------------------------·

Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een al

gemene-ledenvergadering gehouden.Het bestuur brengt in deze

vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging

van de, nodige bescheiden, rekening----- verantwoording van-

zijn in het afgelopen jaar gevoerd bestuur.----------------

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen..door het be

stuur met inachtneming van een termijn van minstens acht --
dagen.------------------------------------------------------

--------------------HUISHOUDELIUKREGLEMENT-----------------

--------------------------ARTIKEL 13-----------------------
Een door het bestuur vast te stellen huishoudelijk reglernen

geeft nadere regels omtrent het lidmaatschap, het bedrag der

contributie en entreegelden, de wijze van verkiezing en af

treden van het bestuur, de werkzaamheden van het bestuur, de

vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht en

alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling hen gewenst--

voorkornt.---------------------------------------------------

Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten in

Strijd met deze Statuten,----------------------------------

Bij stemmen der algemene ledenvergadering over personen en 

zaken is de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen vol

doende.-----------------------------------------------------

Stemming over personen geschiedt steeds schriftelijk.------

-----------------------[VFRFN[S[]GSJpR--------------------

--------------------------AP-TIKEL 14-----------------------

Het verenigingsjaar loopt van één januaritot en met éénender

tig decenber.---------------------------------------û _

--------------------WIJZIGING DER? ST/TUTEN------------------

---- -- ------ --------------ARTIKEL 15------------------------

Tot wijziging van de statuten kan worden besloten door de al



gemene ledenvergadering met een meerderheid van tenminste--

twee/derden van het aantal uitgebrachte geldige stemen.---

---------------------l]TB[]],----------

--------------------------ARTIKEL 16------------------------

De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden, indien op

een algemene ledenvergadering tenminste twee/derden van het

aantal stemgerechtigde leden der vereniging zich daarvoor -

verklaren.-------------------------------------------------

Bij gebreke van dit aantal kan eerst tot ontbinding worden 

besloten op een volgende, tenminste acht dagen na de eerste,

te houden vergadering met een meerderheid van twee/derden va

het aantal uitgebrachte geldige sternmen.-------------------

Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit 

tot liquidatie te zijn. Indien bij zodanig besluit te dien

aanzien geen andere regelingen zijn vastgesteld, geschiedt-

liquidatie door het bestuur.-------------------------------

Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de

algemene ledenvergadering te bepalen zodanige doeleinden, al

het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.-------

Vervolgens verklaarden de comparanten dat het bestuur thans-

bestaat uit.------------------------------------------------

de comparant sub 1, voorzitter;----------------------------

de comparant sub Z, Secretaris;----------------------------

H.G.M. Gils, geboren te Eindhoven vierentwintig april negen

tienhonderd achtentwintig, direkteur, wonende te Eindhoven,

Ministerlaan 3, penningmeester;y ---------------------------

H.G. Ninteman, geboren te Wildervank drie september negen- 

tienhonderd zeventien, administratief medewerker G.A.B..,wo

nende te Waalre, Fresia]aan 3, lid;------------------------

P.M. Pulles, geboren te laalre zestien juli negentienhonder

vierentwintig, administrateur-verkop, wonende te Eindhoven,

pets1ulaan d,]jd;---------------------------------

C.A.J. Wittebrood, geboren te Alkmaar acht januari negentier

honderd twintig, journalist, wonende te Son en Breugel, ---
pennijnenlaan l, lid; en-------------------------------

G.J. van de Kaay, geboren te Sint-Oedenrode zeven juni neg

tienhonderd dertien, huisschilder, wonende te Sint-Oedenrode

H]g(rat ],[]]------------»---»-»»+----»-------

-



De comparanten zijn mij, notaris, bekend.------------------

Waarvan akte,in minuut verleden te Opheusden, op de datum in

het hoofd dezer akte vermeld.------------------------------

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de ver

schenen personen,hebben deze eenparig verklaard van de inho

van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorl

zing daarvan geen prijs te stellen.------------------------

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de compc

ranten en mij, notaris, ondertekend.-----------------------

(getekend) F.A.L Kortie, M van Luyt, NP Zijlstra,------

-


