Afschrift van de statuten van de Vereniging Historische Zweefvliegtuigen
(doss.12.413/CH/vH T-3007b(gew.)
Aan dit afschrift kunnen geen rechten worden ontleend

STATUTENVASTSTELLING
Heden, de achtste mei negentienhonderd vijf en tachtig, verschenen voor mij, JOHANNES GERHARDUS
WORTELBOER, notaris ter standplaats Veldhoven:
I. de heer JOHANNES ADRIANUS VAN BEUGEN, geboren te 's-Gravenhage op vier juli negentienhonderd
twee en dertig, technisch inkoper en wonende Mambostraat 30, 5802 LC VENRAY.
II. mevrouw PETRONELLA ADRIANA MARIA ADRIAANSEN, geboren te Huybergen op zeven december
negentienhonderd negen en dertig, huisvrouw, gehuwd met de heer JOHANNES TJIEPKE DIJKSTRA,
beiden wonende Westlanderstraat 1A, 5301 XH ZALTBOMMEL, volgens hun verklaring ten deze handelende
in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en secretaris/penningmeester van de te ARNHEM
gevestigde vereniging, VERENIGING HISTORISCHE ZWEEFVLIEGTUIGEN, verder ook wel te noemen "DE
VERENIGING", en als zodanig die vereniging ingevolge het bepaalde in haar statuten ten deze rechtens
vertegenwoordigende.

INLEIDING
De komparanten, handelende als gemeld, verklaarden het volgende: De vereniging is op een op twee
februari negentienhonderd vijf en tachtig gehouden oprichtingsvergadering opgericht, tijdens welke
vergadering tevens principe statuten werden vastgesteld, volgens welke de vereniging zal worden geregeerd
totdat de statuten in hun definitieve vorm zullen zijn geconcipieerd. De komparanten verklaarden, handelend
als gemeld, dat de definitieve statuten thans zijn vastgesteld en vanaf heden zullen luiden als volgt:

STATUTEN
NAAM EN ZETEL
ARTIKEL 1
De vereniging draagt de naam, VERENIGING HISTORISCHE ZWEEFVLIEGTUIGEN (bij verkorting
genaamd VHZ). Zij is gevestigd te ARNHEM.

DOEL
ARTIKEL 2
1. De vereniging heeft ten doel het behouden en het in luchtwaardige staat brengen of houden van oude
en/of historische zweefvliegtuigen, het opnieuw bouwen van zweefvliegtuigen met historische waarde en het
bevorderen van de kennis van de historie van het zweefvliegen, zulks in de meest ruime zin.
2. Zij tracht dit doel te bereiken - hetzij zelfstandig hetzij door samenwerking met soortgelijke verenigingen of
organisaties - door:
a. het bijhouden van een inventaris voor wat betreft de aanwezige oude en/of historische zweefvliegtuigen en
de onderdelen hiervan;
b. het geven van adviezen aan haar leden voor wat betreft onderhoud, herstel en restauratie van oude en/of
historische zweefvliegtuigen;
c. het bemiddelen bij en eventueel aankopen van oude en/of historische zweefvliegtuigen en de onderdelen
ervan indien dit noodzakelijk mocht blijken tot behoud van die zweefvliegtuigen;
d. het verzamelen van historische gegevens van oude en/of historische zweefvliegtuigen en van de
zweefvliegerij in het algemeen;
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e. het organiseren van vliegdagen, wedstrijden, demonstraties en tentoonstellingen ten behoeve van haar
leden;
f. het houden van nauwe kontakten met verenigingen die hetzelfde doel nastreven;
al hetgeen verder voor het bereiken van gemeld doel bevorderlijk kan zijn.

DUUR
ARTIKEL 3
De vereniging wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

LEDEN
ARTIKEL 4
De vereniging bestaat uit:
a. eigenaar-leden;
b. ereleden;
c. belangstellende leden;
d. begunstigers,
aan welke hiervoor sub a tot en met d genoemde categorieën de navolgende omschrijving kan worden
gegeven:
ad a. Eigenaar-leden zijn natuurlijke personen, die de leeftijd van zestien jaar of ouder hebben bereikt, die in
het luchtvaartregister als alleen-eigenaar of mede-eigenaar staat ingeschreven van een als zodanig erkend
oud en/of historisch zweefvliegtuig en die door het bestuur na aanmelding bij het bestuur als zodanig als lid
zijn toegelaten. Bij niet-toelating tot dit lidmaatschap kan de algemene vergadering alsnog tot toelating
besluiten.
ad b. Ereleden zijn natuurlijke personen, die de leeftijd van zestien jaar of ouder hebben bereikt, die zich op
een of andere wijze bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt ten opzichte van de vereniging en aan wie uit
dien hoofde na op voorstel van het bestuur of op voorstel van tenminste tien stemgerechtigde leden op een
algemene ledenvergadering door tenminste DRIE/VIERDE van het aantal stemgerechtigde leden als zodanig
te zijn gekozen, hun leven lang als bewijs van waardering het erelidmaatschap is aangeboden.
ad c. Belangstellende leden zijn natuurlijke personen, die de leeftijd van zestien jaar of ouder hebben bereikt
en die na een daartoe aan het bestuur gericht schriftelijk verzoek als zodanig door het bestuur zijn
aangenomen.
ad d. Begunstigers kunnen zijn natuurlijke- en/of rechtspersonen, die de vereniging met een jaarlijkse
minimum bijdrage steunen. Begunstigers - natuurlijke personen mogen bijeenkomsten, algemene
vergaderingen, vliegdagen, wedstrijden, demonstraties en tentoonstellingen bijwonen doch er niet aan
deelnemen.
Hetzelfde geldt voor de vertegenwoordigers van begunstigers - rechtspersonen. Begunstigers hebben geen
stemrecht en komen niet voor bestuursfuncties in aanmerking.

EINDE LIDMAATSCHAP
ARTIKEL 5
1. Het lidmaatschap eindigt:
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a. door overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging door het lid, welke moet geschieden aan de secretaris voor vijftien september
van het lopende verenigingsjaar;
c. door schriftelijke opzegging door het bestuur van de vereniging, deze kan geschieden, wanneer een lid
heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
2. Wanneer een lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse contributie
voor het geheel verschuldigd.
3. Het bestuur heeft te allen tijde de bevoegdheid de aan het lidmaatschap verbonden rechten geheel of ten
dele te schorsen, indien en voorzolang een lid in gebreke blijft in de nakoming van zijn financiële- of andere
verplichtingen jegens de vereniging.
Een schorsing, die niet binnen zes maanden gevolgd wordt door opzegging of ontzetting, eindigt van
rechtswege door het verloop van die termijn.

RECHTEN EN PLICHTEN DER LEDEN
ARTIKEL 6
1. De leden hebben het recht van de door de vereniging geboden faciliteiten gebruik te maken en deel te
nemen aan de door of namens haar georganiseerde evenementen en activiteiten. Een en ander moet
geschieden overeenkomstig de bestaande of nog te maken reglementen, besluiten en gebruiken en
eventueel onder de voorwaarden als door het bestuur ter zake zijn of zullen worden gesteld.
2. De door de leden verschuldigde contributie en overige bijdragen als entreegeld worden vastgesteld door
de ledenvergadering. De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende
contributie of bijdrage betalen.
3. Het bestuur houdt een register aan, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
4. Mits met goedkeuring van de ledenvergadering is het bestuur bevoegd in naam van de leden rechten te
bedingen en verplichtingen aan te gaan.

BESTUUR
ARTIKEL 7
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven leden.
De bestuursleden worden benoemd, geschorst of ontslagen door de ledenvergadering.
Een bestuurslid kan te allen tijde ook zelf ontslag nemen.
Het einde van het lidmaatschap houdt tevens het einde in van het bestuurslidmaatschap.
2. De benoeming van een bestuurslid geschiedt door en uit leden. Een te benoemen bestuurslid
moet meerderjarig zijn.
3. Jaarlijks treden twee bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
De maximale aaneengesloten zittingsduur per bestuurslid is zes jaren. Nieuwbenoemde bestuursleden
nemen op het rooster van aftreden de plaats van hun voorganger in.

4. De benoeming van bestuursleden kan geschieden uit een of meer bindende voordrachten
(kandidaatstellingen). Tot het opmaken van zodanige voordrachten zijn bevoegd zowel bestuur als vijf leden.
De voordracht door het bestuur wordt bij de oproeping voor de ledenvergadering medegedeeld.
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Een voordracht van vijf of meer leden moet tenminste drie dagen voor de betreffende ledenvergadering
schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
5. Bij een vacature in het bestuur wordt daarin voorzien in de eerstvolgende ledenvergadering. Indien
het aantal bestuursleden beneden het in artikel 7 lid 1 vermelde getal is gedaald, blijft het bestuur
bevoegd. Zodra het aantal bestuursleden echter is gedaald tot twee, is het bestuur verplicht zo spoedig
mogelijk een ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaatsen aan de orde komt
6. De voorzitter van het bestuur wordt door en uit de bestuursleden gekozen. De overige bestuursleden
verdelen onderling de functies van vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en lid/leden. Tevens worden
vervangers aangewezen voor de respectieve functies van secretaris en penningmeester.
De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door een persoon worden bekleed.
7. Bestuursbesluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.
Een geldig besluit kan slechts genomen worden, wanneer méér dan de helft van het aantal bestuursleden
aanwezig is.
Een bestuurslid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander bestuurslid doen uitbrengen. De
secretaris draagt er zorg voor, dat de genomen besluiten worden genotuleerd. Deze besluitenlijst wordt door
het bestuur vastgesteld.
8. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo vaak als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit nodig
vinden. Als regel wordt er elke twee maanden een bestuursvergadering gehouden.
9. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter,secretaris en penningmeester.

VERTEGENWOORDIGING EN BEVOEGDHEID
ARTIKEL 8
1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter te zamen met hetzij de
secretaris hetzij de penningmeester. Ter zake van het ontvangen en uitgeven van geld dient voor de interne
verhouding de vereniging vertegenwoordigd te worden door de voorzitter te zamen met de penningmeester.
Ingeval van ontstentenis van de voorzitter de secretaris of de penningmeester, treedt diens plaatsvervanger
op.
2. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de ledenvergadering, bevoegd tot het aangaan
van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 44 lid 2 -van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

COMMISSIES
ARTIKEL 9
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren
door commissies,die door het bestuur worden benoemd.

LEDENVERGADERINGEN
ARTIKEL 10
1. Tenminste eenmaal per jaar wordt voor een en dertig december van ieder jaar een ledenvergadering
gehouden (de jaarvergadering).
2. De agenda van de jaarvergadering bevat tenminste de volgende punten:
a. eventuele verkiezing van bestuursleden;
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b. jaarverslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar;
c. rekening en verantwoording door het bestuur over het beleid, zoals in het afgelopen boekjaar gevoerd;
d. verslag van de bevindingen van de kascommissie;
e. benoeming kascommissie;
f. rondvraag
3. De kascommissie moet bestaan uit tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt daarna aan de
ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.
4. Tevens worden in deze vergadering voorstellen behandeld, welke door het bestuur zijn gedaan of door
tenminste vijf leden (of zoveel minder als te zamen bevoegd zijn een tiende gedeelte van de stemmen in een
ledenvergadering uit te brengen). Laatstbedoelde voorstellen moeten tenminste tien dagen voor de
vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Een en ander geldt ook voor buitengewone
ledenvergaderingen.
5. Buitengewone ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit nodig oordeelt.
Buitengewone ledenvergaderingen kunnen ook worden gehouden op verzoek van tenminste tien leden of
zoveel minder als te zamen bevoegd zijn een tiende gedeelte van de stemmen in de ledenvergadering uit te
brengen. Zodanig verzoek moet schriftelijk aan het bestuur worden gedaan onder opgave van de te
behandelen onderwerpen. Het bestuur is alsdan verplicht tot het bijeenroepen van een buitengewone
ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken, bij gebreke waarvan de verzoekers bevoegd
zijn zodanige ledenvergadering zelf bijeen te roepen, doch uitsluitend ter behandeling van de onderwerpen in
het verzoek vermeld.
6. Ieder lid heeft toegang tot de ledenvergadering en heeft de bevoegdheid aldaar het woord te voeren en
voorstellen te doen.
7. Ieder lid heeft één stem.
8. Een stem kan door een schriftelijk gevolmachtigde worden uitgebracht.

WIJZE VAN BIJEENROEPEN VAN LEDENVERGADERING
ARTIKEL 11
1. De leden der vereniging worden tot alle ledenvergaderingen door het bestuur tenminste zeven dagen
tevoren schriftelijk opgeroepen. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens
het ledenregister bedoeld in artikel 6. De oproeping dient tevens de agenda der vergadering te vermelden
2. Indien aan een verzoek, als bedoeld in het voorgaand artikel onder 5, binnen veertien dagen geen gevolg
wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan overeenkomstig het bepaalde in het
vorige lid of bij advertentie in een ter plaatse, waar de vereniging is gevestigd, veelgelezen dagblad.
3. Ingeval van statutenwijziging gelden bovendien de voorschriften vervat in artikel 15.

ORDE VAN DE VERGADERING
ARTIKEL 12
1. De ledenvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur en bij zijn afwezigheid door
een der overige bestuursleden.
2. Alle besluiten van de ledenvergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen
behoudens het hierna in artikel 15 bepaalde.
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3. Ongeldige en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
4. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de voorzitter of de
ledenvergadering anders besluit.
5. Bij staking van stemming is het voorstel verworpen. Heeft bij stemming over personen niemand de
volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt een tweede stemming plaats tussen de twee personen, die de
meeste stemmen op zich verenigden. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot
6. Van het verhandelde in alle ledenvergaderingen worden door de secretaris van het bestuur notulen
gehouden

GELDMIDDELEN
ARTIKEL 13
De inkomsten der vereniging bestaan uit contributies, entreegelden, subsidies, opbrengsten van de te
ondernemen activiteiten en toevallige baten.

VERENIGINGSJAAR
ARTIKEL 14
Het verenigingsjaar loopt van een oktober tot en met dertig september daaraan volgende.

STATUTENWIJZIGING
ARTIKEL 15
1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de ledenvergadering, genomen met een
meerderheid van tenminste twee derde van het aantal der uitgebrachte stemmen.
2. Op de agenda van de betreffende vergadering moet zijn vermeld, dat aldaar wijziging van de statuten zal
worden voorgesteld.
De termijn van oproeping tot zodanige vergadering bedraagt tenminste zeven dagen.
3. Zij, die de oproeping voor die vergadering hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op
een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de
vergadering wordt gehouden.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan, nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

ONTBINDING
ARTIKEL 16
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ledenvergadering.
Het bepaalde in de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. Ingeval van ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo vastgesteld bij besluit van de
ledenvergadering. Tevens wijst de ledenvergadering de vereffenaars aan.

REGLEMENTEN
ARTIKEL 17

1. De ledenvergadering kan één of meer reglementen vaststellen, waarin huishoudelijke zaken en andere
onderwerpen worden geregeld, welke niet in de statuten zijn vervat of welke een nadere regeling behoeven.
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2. Zodanige reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch
met deze statuten.

SLOTBEPALING
In alle gevallen, waarin de wet, de statuten of de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.
WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Veldhoven, op de datum als in hoofde dezer gemeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de komparanten die aan mij, notaris, bekend zijn,
hebben de komparanten verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en op volledige
voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is na beperkte voorlezing deze akte door de
komparanten en mij, notaris, ondertekend Getekend: J.A.v.Beugen; N.Dijkstra; J.G.Wortelboer.
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