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Heden vierentwintig april negentienhonderdvijfennegentig ver
scheen voor mij: Mr. Theodorus Henri Maria rixxsns] Notarisstandplaats Bergen op Zoom: ---

de heer .]oz_ef corlerius Í,Iillem Marie GREUSEN, opbouwwer]<e.
wonende te Roosendaal (postcode 4706 JT)- Flintdijk 48, v(gens zijn verkraring geboren te Heerlen op eenent*intig
maart negentienhonderdnegenenveertig, paspoort nummer
X089131, gehuwd r --

die verklaarde hierbij te handelen als gevolmachtigde van d.everenigring: wïJKcoMl,trssrE DE BEBGSE-PLÀAT gevestigá te Bergerop Zoom, uin cÉt nfi3Ét ui_t het .deze akte te hechten stuk, €D derhalve d.eze verenigj-ng conforhaar statuten ten deze rechtsg:eldig te vertegen*ooidigen
De comparant in zíjn gemelde hoedanigheid, verkraarde voorts:
== dat op zeven november negentj-enhonderdvierenne.gentig te Begen op Zoom een alg'emene ledenvergadering van voornoemde vereniging is gehouden,.
== dat die vergadering en de door haar genomen besruiten vol-doen aan aIle statutaire eisen i -- -:---dat op voormerde vergadering een besluit tot wijziging derstatuten van de voornoemde vereniging werd genomen, van welkbeslui-t blijkt uj-t een aan deze akte gehecht uj-ttrekse]- uit dnotulen van bedoelde vergadering.
vervoJ-gens verklaarde de comparant, ter uitvoeringr van voorneb-*sruit van de algemene redenvergadering, de statuten van d.evereniging, *"! toepassing van de vastgestelde wijzigingên, a.volgt vast te leEgen: ---
NAAM EN ZETEL
Art-tkel 1.;-=----=--_1: De vei.eniging draagt de naam: WIJKCOMMISSIE DE BERGSE PLAÀ:2. Zíj is gevestigd te Bergen op Zoonr.
3: zíj is iverkzaam in de wijk "de bergse plaar" te Bergen op

, zoom, T"t als begrenzing de binnenscherde en de spoorrijn' (racordementspoor/spirituslijntje) .

DOEL
Artikel 2..-_--=-1. De vereniging stelt zich ten doel: ---

a. het bevorderen en behartigen van de woon- en leefsituati
I in de wijk in de breedste zj.n van het woord;

b. het informeren van de wijkbewoners over haar aktivj-teiteL

I en overige speci_fieke wijkaangelegenheden;
c. me.dewerking te verlenen en uitvoering te geven aên so-

I ciaal--kurturele aktiviteiten binnen áe wijk, voor zcver
I hierin niet door andere stedelijke stjchtingen enlof verI enigingen wordt voorzien.

De vereniging tracht haar doel- te bereiken door: ---a: middels voortdurende kontakten.met ce rvijkbewoners de
I problemen die er zijn op te sporen en met deze bewoners
I handeJ-end op te treden om deze problemen op te lossen; -b. het stimuleren van de betrokkenheid der burgers bij het
I maatschappelijk gebeuren;
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aand.edemokratiseringvandeplaatselijke

maatschappelijke vaardigh:id' ze:-'f'-
,r"i..rt*oàia"ri3 kheid van reden en -het bevorderen van de

werkzaamheid en eigen
groepen in de wijk i ---:--.
het steun verlenán aan de bevolking bij het verwerken van

de ontwikkelingen en veranaeringen-welÉe zich in de rvijk

en de plaatselíiX" samenleving voordoen; --
het stimuleren i'an de totstanákomJ-ng van aktiviteiten en

voorzieningen met de betrokken bevolkingr;

n! ;:;';:;;;;:;"""'"""-n"i-doo'"ichtis zijn ten behoeve van -
I l-\ar wê1z. i;-;à" de bevoiXit'tg .rat á" maatschappelijke en
I ilgL YYe:!+J_-

I 
"tg""isatórische 

verba"g:"1 
^ ;^:;-::-;--;-.;..-,"".-oetrek-

"" ?:?3:ï;il;'ËË!ïiti"páI"n""aerend op te treden met betrek-

king tot vragen rond a" *oon- àn leetsituatie van een straat

of buurt wanneer bewoners van die straat of buurt hierom

vragien
De vereniging beoogt niet-het maken van winst' noch het doen

van uitkeringen .tá httt leden
DUUR
Artlkel 3.
ne-íeiêffii-ns
LIDMAATSCIïÀP

werd oPgericht voor onbePaalde tijd'

Artikel 4.
1: Lid kunnen zíjn die Personen

van de vereniging
die woonachtig zijn
zoals omschreven in

binnen het
artikel I -

werkgebied
Iid 3. -'- _-
Lid is hij die zich bij de sekretaris aanmeldt en zíclt

verklaard met de statuten en het
schriftelljk akkoord heeft

-J
4
5

huishoudelijk reglenent'
De algemene -t"tgáAuting kan nieuwe leden weigeren

De ,/ereniging-ÁËft g"tÁ kontributie van de leden

De leden zíjn verpri-cht een-á..a*"rkerijke bijdrage te le-

veren aan het wijkcommissiewerk' voor zover oat in hun ver-
I veren aan het wrJKCoIIu[[l-:s5J-€ws!^/r ::::- ;;;*

6i 
"!ï=ïtà*3àt="n.P 

eindist: --rlsu ; , .
;l door de dood van het lid'
bi door oPt"ggitg door het lid'
cl. door opt"g'óit'ti ooot de vereniging ' ---
d t door ontzeiting' -----:-;:-:::,;;;;;-;;--

":i:'::?;':;.;:;';,Jï.ria*.-tschapopzegigeI:in{egevalIeninde statuten senoemd, voorts wanneer ""t' Ii-d'1::::"::flï1"Ï31"---
::"=;:'ïiï"r3ïen door de statuten voor het rid.naatschap se-

steId, tê .rorào"^, alsook *árrnr.""r redelijkerwijs van de vere-

niging nj-et gevergd kan worden het lidmaatschap te laten

voortduren- De opzegging geschied'L door het beêtuur' Het Iid

wordt ten =p"JalË=iË-="Étirtg]ijI ""1,1:t 
besluit' met opqave

vanredenen,i,.'-Ë"''nisgesteld.Hemsiaat,behalve\.Ianneer
krachtensde;;"ilt;;nátn"=iuitdoordeA1gemeneWijkverga-
d.eringisgenomen/binneneenmaandnaontvaÀgstVandekennis-
geving van nei besluit' n"to"p áp O" Algemene wijkvergadering
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de beroepstermijn en hangende het beroep is het

BESTUUR

z
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Artikel 5
I tiit en door de -iaarlijkse Algemene wijkvergadering wordt een

bestuur gekozen, bestaande uit tenminste drie leden
Voorzitter, sekretaris en penningmeester én hun plaatsver-
vangers worde,n in funktie benoemd door de Algemene Wj-jkver-
gadáring. De funkties van voorzitter, sekretaris en penning-
áeester zíJn onderling onverenigbaar. Over onverenigbaarheid
van andere funkties beslist de Algemene Wijkvergadering
De bestuursleden worden telkens voor twee jaar gekozen met
dien verstande dat elk jaar de helft aftreedt, hetgeen tel-
kens zaL geschieden op de jaarlijkse Algemene Wijkvergade-
ring. Aftredende bestuursleden zijn herkiesbaar'
Het bestuur heeft een bel eidsvoorbereidende en belei-dsadvi-
serende taak.
Het bestuur heeft een beperkt mandaat,
stetd door de Alg'emene Wijkvergadering'
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten
rechte.
De vertegenwoordigingsbevoegdhej-d komt bovendien toe aan de
voorzitter met de secretaris tezamen ( en bij ontstentenis
hun plaatsvervangers). --:--
Voor het beschikken over bank- en giro saldi is de handteke-
ning van de penningmeester voldoende.
Vooi het aangaen van geldJ-eningen, alsmede voor het kopen,
vervreemden, bezwaren, huren, of verhuren van onroerenie
goederen, voor overeenkomsten waarbij de verenj-ging zich als
Éorg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, behoeft het
bestuur de goedkeuring van de Algemene Wj-jkvergadering:
De Algemene Wijkvergaáering kan een bestuurslid schorsen of
ontsláan indien zíJ daartoe termen aanwezig acht
De bestuurders zLjí bevoegd te allen tijde zeLf hun ontslag
te nemen.
Het bestuur vergadert zo vaak als nodig is '
Een extra bestuursverqadering kan worden bijeengeroepen als--
één van de leden van het bestuur dit wenst'

SAMENI/IERKING MET ANDERE WIJKCOMMISSIES
Artikel 6.
Voorzitter en secretaris vertegrenwoordigen de verenigring in het

zoals nader vastge- -

stuur van de Vereniging Jelqnwerkende ryr]l9-q[-!f:g]99.-_-J-::<

" ", 
.rà, 

" 
r. i g i n g. -wm'd-sa6=ïaT e - t e c iríi s c h e h a n -

lingen .t-á .Ít. aangesloten wi-jkcommissies en met het behar-
g'en van overiqe gezamenlijke belangen

B

9

be
DE
de
ti
ALGEMENE WI JKVERGADERINGEN
Artikel 7.

Wijk-vergaoering is het hoogste gezag van de1: De ATgemene
I vereniqing.

2. De Algemene
I maand, trlêt

Wij kvergadering
uitzondering van

vergadert tenminste
de vakanti-ePeriode.

éénmaal per
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kvergaderingien worden
inachtneming van een

bijeengeroepen door de
termijn van acht en

veertig uur.
De bijeenroePing geschiedt door
schriftelijke mededeling waarin
datum, alsmede de agenda
Een extra Algemene Wi3kvergadering dient te worden bijeengie-
roepen op scÉriftelijÉ verzoek van tenminste een zodanig
aantal leden als bevóegd is tot het uitbrengen van een/tien-
de (L/LO) gedeelte der stemmen in een algemene wijkvergade-
rini,'dan irel, indien 6it aantal minder is, op schriftelijk
verioek van tenminste vij f leden
De Algemene Wj.jkvergadering vergadert- openbaar'
Binnen zes *a.áden Àa afloóp van elk boekjaar wordt de jaar-
lijkse Algemene wijkvergadering gehouden. Het bestuur brengt
in deze vergadering zijn jaarverslag uit- en.doet' onder
overlegging van de nodige bescheiden, rekeningr en verant-
woord1-ng van zíjn in hei afgelopen boekjaar gevoerd bestuur'
Tevens worden o! deze jaarvergaderingen de bestuursleden
benoemd, casu quo herbenoemd
De Algemene Wijkvergadering benoemt jaarlijks, doch uiter-
Iijk áertig Oalen .róot O" jaarlijkse Algemene Wijkvergade-
ring, een commissie van tenminste twee leden, die geen deel
*ogán uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de reke-
ning en verantwoording over het lopende, casu quo laatstver-

een aan de leden
vermeld plaats,

te
tij d

zenden
en

6

I streken boekjaar.
lO.Goedkeuring áoor de jaarlijkse Algemene Wijkvergadering van

r het Saarveislagi en dá rekening en verantwoording strekt het
I bestuur tot decharge

ll.Tenminste drie maanden voor het begin van een nieuw boekjaar
IsteltdeAlgemeneWijkvergaderingeenbegrotingvoordat
I roekjaar vast

STEHMINGEN
Ar +r l-^1 QL-IACI U.

AÍG-féden hebben toegang tot de Algemene Wi- j kvergaderingen
en hebben daar ieder óén-stem. Ieder lid is bevoegd zíjn
stem te doen uitbrengen door een schriftelÍjk daartoe ge-
machtigd ander lid.
omtotg'eldigebesluj.tentekunnenkomendienttenminste
een-derd.e van het aantal leden ter vergadering aanwezig te
zijn.Indienditaantalnietgehaaldwordt,kanoverhet
betreffende voorstel op de eeistvol-gende vergadering alsnog
een geldig besluit woráen genomen onafhankelijk van het aan-
tal aanwezige leden
Stemmingen over zaken geschieden mondeling; over personen
schriftel-ijk, Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is
mogelijk, áit= dit geschiedt op voorstel van de voorzitter-
Over alle voorstellán betreffeáde zaken wordt beslist bij
volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen/ voorzover
de statuten niet anders bepalen' Bij staki-ng van stemmen

wordt het voorstel geacht te zijn ver'dorpen'

Á
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Bij stemming over personen is hii grekozen, die de volstrekte
meárderheid der uj-tgebrachte stemmen op zích heeft verenigd.
Indien niemand die meerderheid he'.-ft verkregen wordt een
tweede stemmingi gehouden tussen de persone,n, die het
grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en
L= hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerCerheid
aer uitlebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij
de tweede stemming de stemmen staken, wordt het voorstel op
de eerstvolgende vergadering opnieuw in stemming gebracht. -
Onder stemmen wordt in dit artikel verstaan geldig uitge-
brachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en
met de naam van het lid ondertekende stemmen
Een ter vergad.ering door de voorzitter uitgesproken oordeel
dat een besluit is genomen, is beslissend'
Indien echter onmidáelfijk na het uitspreken van dit oordeel
de juistheid ervan word.t betwist, vindt een nieuwe stemmJ-ngt

plaats wanneer de meerderheid de,r vergadering 9f, ^in$ien de
àor=prorrkerijke stemming nj-et hoofdelijk of schriftelijk ge

schiedde, een stemgerechtigd aanwezige dit verlangt
GELDMÏDDELEN
Arti-kel 9.

oe geldmiddelen van de vereniqing bestaan uit
a I subsÍdi-es;
b: all-e overige
Het boekjaar van

bijdragen, baten
de vereniging is

en inkomsten.
gelijk aan het kafender- -2

J
J aar
óe pennl-ngmeester is befast met het beheer varr de financién

dragen.
Zij, die
behandeli
gedaan, m

dering ee
de wij zig
daartoe g
na de afl
qehouden.
Tot wijzi
door een
gedeelte
of verteg
twee/derde gedeelte van het aantal ui-tgebrachte stemmen

Artikel 11.

STATUTEI.N^IIJZIGING
Artikel 10.
1nïi7lging van de statuten kan slechts plaats hebben na een

OeÉfuít van de Algemene Wijkvergadering, waartoe werd opge-
roepen met de medèaeli-ng dat daarin wi-j ziging van de statu-
ten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot
een zodaniqe vergadóring moet tenminste veertien dagen be-

2. de oproeping tot de Algiemene Wijkvergadering ter
ngi van een voorstel tot statutenwíjziging hebben
oáterl tenminste vi-j f dagen vóór de dag der verga-
n afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestel-
ing(en) woordefijk is (zijn) opgenomen/ op een
esófrikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot

"::-:i:-11-i19: -:1::::-::-:::f 1:::::g-:::1- - - - : : - : :
gingvandestatutenkanslechtswordenbes].oten
Átgá*"n" Wijkvergadering waar tenminste twee/derde
,raá h"t totàa1 aántal tàden der verenigj-ng aanwezig
enwoordigd is, met een meerderheid van tenminste

Het in artiket 10 bePaalde is
Algemene Wijkvergadering alle

niet van toePassing indien ter
leden aanwezig of vertegenwoor- -
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digd zijn en
stemmen wordt

het beslui-t
aangenomen.
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tot statutenwij ziging met algemene

Artikel L2.
ïi'ËË=ffitenwij zi-ging treedt niet in werking dan nadat daar-

j van een notariele akte is opgernaakt'
2'. De bestuurders zijn verplicËl ""tt ""tl"i:l:: ::=ï::::: ï:: -i: ;ïj;ïil;'ár, aá sewijzisde statuten neder te lessen ten

kantore van de famei t"t' fóophandel en, Fabrieken binnen

welker gebied dà verenigir'tg-taar woonpraats (zeter) heeft' -
Artikel 13.
---...--------.-Eenbepa]-rngdezerstatuten,welkedebevoegdhei-d'totvlijziging
van een of meer andere n"p"íi"óen beperkt, kan sfechts worden

gewij zígd met inachtneming van gelijke beperking
OPHEFFING EN ONTBINDING
Artikel L4. --:--
ïiïiffiigingwordtontbondendoor":i'b::1:1:-::"::::,x::";

3: Xil:Ïàïà"iltikversaderins senomen I"t ::'*i::::^:"eelderde
gedeelt" 'r.n nál --áttt g"Íaig ui-tgebrachte stemmen r-n een

vergadering waarin tenm:-nsie árie/iierde gedeelte van de le-

den aanwezigt of vertegenwoordigd j-s ' - ---
Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter ver-

gadering aanwezige oi .r"rt"g""ruooidigd." leden tot ontbinding
worden besloten op een votiË;à", ten-áinste acht dagen doch

uiterlijk dertig dagen 'tt á" eerste' te houden vergadering'
met een meerderáeid--"^ t*e"/áerde go-deelte van het aantal
uitgebrachte stemmen
Bij de oproepi.tó tot de in de leden I en 2 van oit artikel
bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter ver*

gadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden'

De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moeten

tenminste veertiti atg"tt bedragen
Indien bij een besluit tot ontËinding te dien aanzien geen

vereffenaars zijn a-^g"t"""tt' gesch'f ádt de vereffeningi door

het bestuur
Een eventueer batig saldo en de aanwezige goederen zurlen

worden aangewend vóor door de Algemene wijkvergadering te

bepalen "oA.nig* 
doeleinden als het meest met het doel der

vereniging oveieenstemmen'
Na de ontbindi"ó-nfi:ft de vereniging voortbestaan voor

zove. dit tot váreffáning van haar vermogen nodig is' Gedu-

rende de vereffening blijven de beparingen van de statuten
en reglementen voor zover Áogefijk van.kracht' In stukken en

aankondisingen die van de veienisins "il?:"ï; ^Ï?::ïï"?""-:::

6

rru
-Èt!

ISHOUDELIJK REGLEMENT

+Fh#";;-;;;;;;;;;;;;;;g := ?it-i:t:::::"'Èt-.::ï:ïï:;:3:.::3"Ï3Ï3t!'É!;;;';;;;J"ï n". 1iámaatschap, de toeratinss-
procedure, ae ierkzaamheden van het bestuur' de vergaderin-
gêfl, de eventueel in te stellàn projekt- of werkgroepen' de

wLlze van uito"i".ring van iràt stàmrácht, het instellen en --
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regelen van de werkwijze van de stemkommissj-e, de royements-
procedure, het geven van mandaat aan het bestuur, de taakom-
schrijving van de bestuursledgqr, Èg ,rgfgt+e van-de .vereni-
ging tot andere wijkkommissies -en-afJ-e verdere onderwerp€D,
waarvan de regeling haar gewenst voorkomt
Wijzigingr van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij
besluit van de Algemene Wijkvergadering j-ndien dit schrifte-
lijk wordt verzocht door tenminste een/derde gedeelte van de
leden der vereniging.
Het hui.shoudelijk reqlement zal green
ten die afwijken van of die in strijd
van d.e wet of van de statuten, tenzij
wet of de statuten wordt toegestaan.

SLOTBEPALING ;-_-- ----:_
Arti-kel'16.... ;---:---- -------:
In á11- gévau-en waarin de statuten of het huishoudel.ijk regle-
mentniet'voorzi-en,.besIistdeA1gemeneWijkvergadering
De comoarant is mi-

- t.:

WÀARVAN AKTE in mi
op de datum, in he

j, notaris, bekend.
nuut is verl-eden te

bepalingen mogen bevat-
zijn met de bepalingen
de afwijking door de

Berg'en op Zoom
t hoofd dezer akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de
comparant heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te
hebben kennisgenomen en op volledige voorlezíng daarvan g'een
prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na
comparant en mij, notaris,

beperkte voorlezing door de
ondertekend.
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