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Heden, de zevende f eb ruari----
negentienhonderd een en negentig verschenen voor nij, Rio---
Joseph Theresia MERKXT flotaris ter slandplaats Heusden:
l.lde heer Robertus de Vaan, electrotechnisch tekenaar,

geboren te Heusden op zeven en twintig mei negentien-
honderd dertig, wonende Ee Drunen, KinsbergenstraaL 10;--

2.lde heer Laurentius Petrus KOUI{ENBERG, zonder beroepr-----
geboren te Vlijrnen op veer tien januari negentienhonderd--
negen en dertig, wonende te Vlijnen, Nieuwkuijksestraat--
l10a;

3. I de heer Leendert Johannes VAN OOIJEN, monteur, geboren te
Nederhemert op vijf oktober negentienhonderd vljf en-----
dertlg, wonende Ee Heesbeen, GroEestraaL 16; -

ten deze handelende a1s voorzLtter respectievelijk---
secretaris en penningmeester van de te Nieuwkuijk gevestlgde
verenigíng met beperkte rechtsbevoegdheid---
LANGSTRAATSE SCAUTÏERSBOND
Welke comparanten verklaarden, dat de te Nieuwkuijk---
gevestigde vereniging LANGSTRAATSE SCEUTTERSBOND werd
opgericht in januarl achttienhonderd acht en tachtig. ---
Dat genoend.e vereniging lot op heden geen statufen in een---
notarië1e akte heef t doen opnemen en dat genoemde vereniging
evenmin is ingeschreven in het verenigingenregistêÍr--------
gehouden bi j de Kamer van Koophandel en Fabrieken.--
Dat -blijkens een áan deze akte gehecht uittreksel uit de---
tijdens die vergadering gehouden notulen- in de algemene----
vergaderlng van gemelde vereniging, welke vergadering
is gehouden te I'laalwijk----
op vijf en rwlntig januari negentienhonderd êén en negentig-
en eraarvoor in acht zLjn genomen de reglementaire voor-
schriften, is besloten voor gemelde vereniging staËuten vasc
te stellen en deze notarieel te laten vastleggen.-----
Vervolgens verklaarden de comparanten, in hun kwaliteiten---
als gemeld, ter uitvoering van geneld beslult de statuten---
vast te srellen als volgt:------
NAAM EN ZETEL. __m
Oe verenfging draagt de naam: LANGSTRAATSE SCHUïTERSBONDT €fl
is gevestigd te Nieuwkuijk (gemeente Vlijmen)
DUUR EN VERENIGINGSJAAR
Artikel 2.

De TANGSïRAATSE SCtrUTTERSBOND is opgericht 1n januari----
achttienhonderd acht en tachtig en duurt voor onbepaalde-
ti jd voort.--
HeË verenigingsJaar loopt van éên januari tot en mel éên-
en dertig december. --
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DO EL
Rrtikel 3. --

De LÀNGSTRAATSE SCHUTïERSBOND heeft ten doel de--
bevorderlng van de schietsport in het algemeen en van het
schieten op de wip in het bijzonder.----
Zij trachL haar doel te bereiken door alle r{eÈtige-
middelen, onder andere door: -------
a. lhet organiseren en doen organiseren van schiet-

lwedsErijden;-
I

L.
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het begeleiden van leden bij de organisatie van-
s chie tï^reds t rt jden ; ------
het bevorderen van de onderlinge band tussen de 1edenl

LE DEN

3.

Artikel 4.--
t,eaen rran ae vereniging kunnen zijn gilden of scherp-
schuttersverenigingen, al dan niet in en rond de Langstraat-
geve s ti gd :-----
Een líd kan ín deze staEuten verder ook worden aangeduid als
schut teri j of gilde
Artikel 5.--
l.l De aanvraag om als 11d te worden toegelaten dient sclirif-

telijk te worden gedaan. De algemene vergadering beslist-
over de toelating
In het huishoudelijk reglement kunnen verdere regelen----
hieromtrent \"/orden vastges teld. ----
Het lidmaaEschap neemt een aanvang op de dag v/aarop door-
de algemene vergaderlng roË de toelating werd
beslist.--
Het bestuur houdt een register, waarin worden in-
geschreven de namen en adressen der leden; leden dienen--
hun adressen en wljz igingen daarin aan het bes Euur-
schriftelijk op te geven.--
Het register is ter ínzage van de leden
ikel 6. --

t. Het bestuur is bevoegd een schutterij of gilde te--
schorsen voor een periode van ten hoogste één maandr-----
ingeval de schut terl j of gilde blj herhaling in stri jd*--
handelt met de lldnaatschapsverplichtingen of door hande-
lingen of gedragingen het belang van de bond in erns tige-
mate heef t gesehaad. --
Gedurende de periode dat een schutterij is geschorst,----
kunnen de aan het lidnaatschap verbonden rechten niet
worde n ui tge oef end . --
Het lidmaat schap eindigt:
a. lwanneer een schutterij of gilde ophoudt te bestaan;---
b.f door opzegging door de schuttertj of gilde;---
c . I door ontz e ttlng. ---
0pzegging door de schutterij of gilde kan slechts tegen--
het einde van een vereniglngsjaar. Dit moet geschieden---
door een schriftelijke kennisgeving, welke vóór êén-
januari 1n hec bezlt van de secretaris moet zíjo. Deze ís
verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te-
bevestlgen. Is niet tijdig opgezegd, dan loopt heE lid-
maatschap door toC het einde van het volgende----
verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders beslist, of---
van de schut terl j of gtlde redeliJkerwi js nie E gevergd---
kan worden het lidnaatschap te 1a ten voortduren
Ontzettlng uiÈ het lidrnaatschap kan a1leen worden uitge--
sproken wanneer een schutterlj of gl1de in strijd met de-
sLatuEen, de regl-ementen of de bes luiLen van de--
verenlging handelt, de vereniging op onredelijke wíjz e*--
benadeelt, of na herhaaldelijke schrif telijke aanmaningen
niet vóór êên januarl aan de geldelijke verplichtingen---
heef t vo ldaan. -----
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De ontzetËing geschiedt door het bestuur dat de--
schut terij of gí1de ten spoedigste van het besluiE met---
opgave van reden(en) 1n kennis stelt, na de schutterij of
gilde op behoorlijke wíjze te hebben opgeroepen en--
gehoord te hebben, De betrokken schutterij of gilde is---
bevoegd binnen êèn maand na ontvangst van de kennisgeving
in beroep te gaan bi j de algemene vergade ring; gedurende-
de beroepstermijn en hangende het beroep is de schut terij
of gí1de geschorst.--
Het bes lult van de algemene vergadering tot ' ontzetting---
zaL moeten worden genomen met tenminste twee/derde van---
het aantal uitgebrachEe stemmen, waarbij een gewone meer-
derheld van sremgerechcigden aanwezig moet zljn
Na beslult van de algemene vergadering tot or'Ezetting----
gaat deze onmiddellijk in, maar deze zaL binnen veertien-
dagen schriftelljk worden bevestigd door het bes tuur.
Wanneer het lidmaatsehap in de loop van een verenigings--
jaar r ongeacht de reden of oorzaak eindigt, blljfÈ de----
schut teri j of gilde verplicht voor het gehele jaar aan---
zijr. geldelijke verplÍehtingen te voldoen.--
In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van--*-
artikel 36, 1id 3, van boek 2 van het Burgerlijk hretboek,
kan een schutterij of gllde zich door opzegging van zijn-
lidnaaÈschap niet onttr ekken aan een besluit krachtens---
hetwelk de verpllchtlngen van geldelijke aard van de-----
schutÈerij of gilde worden verzwaard, behoudens uiteraard
het in lid 3 van di E ar tikel bepaalde . ---
DMIDDELENGEL

ArtikeL 7.--
Oe--inkonsten van de LANGSïRAATSE SCEUTTERSBOND bestaan uit--
inschríjfgelden voor concoursen van de aangesloten schut te--
rijen of gilden, de eventueel opgelegde boeten, schenkingen,
subsidies en andere baEen.
BE STUUR. --
ArtÏÏeT 8. ----
IeT--festuur is belast met de leiding van de vereniging,
daaronder begrepen het houden van toezicht op en het waken--
over de naleving van de statuten, het huishoudelijk---------
reglement, hel wedsEriJdreglement en eventuele andere---
reglementen van de vereníging en de besluiten van het--
bestuur zelf en van de algemene vergadering. Het bestuur is,
nits met machtlging of goedkeuring van de algemene--
vergadering bevoegd te. beslulten tot het aangaan van---
overeenkomsten tot het verkrljgen, vervreemden of bezwaren--
van registergoederen
Artikel 9. ----
1. lHet bestuur van de verenlging besEaat uit een oneven-----

aantal van minimaal vijf personen, te r{reten een voorzít--
ter, een secretarls, een penningmeester en twee ledenr---
die gekozen worden door de algemene vergadering;-

2. lDe voorzitter wordt door de algemene vergadering in------
funct ie geko zen. Het bes tuur kan hiertoe een btndende
voordracht doen. Deze voordracht kan het bindende
karakter worden ontnomen, door een met tennlnste twee/-
derde van de ui tgebrachÈe stemmen genomen bes luiE van de-
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algemene vergadering, $/aarin tenmlnste twee/derde van de-
sÈemgerechtigden aanwezíg is. De leden kunnen een--
kandidaat voordragen. Deze voordracht moet schriftelijk--
geschieden. Dit kan tot voor de aanvang van de vergade-
ring en moet mlnstens de steun van twee steógerechtigden-
hebben en door hen zijn ondertekend
Door het bestuur worden de andere posten zoals secretaris
en penningmees ter onderling verdeeld. .Cumulatle van de---
functie van secretaris en penningmeester is toegestaan.--
Kandidaatstelltng voor het bestuur kan geschieden op-----
voordracht van heÈ bestuur, veerElen dagen van tevoren.--
De aangesloten schuEterijen of gilden kunnen
kandidaat( en) indlenen tot voor de aanvang van de--
algemene vergadering . Deze voordracht. moet schriftefijk-
gebeuren en door tenml-ns te twee stemgerechtÍgden in de---
algemene vergadering zíjn ondertekend. --
Zíj die deel uitmaken van heC bestuur moeten tenminste---
èén en tr^tÍntig jaar oud zíjn en lid zljn van een aan-
ges lot en schut teri j of gi lde . --
Van elk der aangesloten schutteri jen of gilden kan-
slechts êèn lid zittlng hebben in het bestuur. De benoe--
nlng reikt niet langer dan zijn /haar lidmaatschap van de-
schut teri j of gi lde
De bestuursleden zíjn bevoegd ten a1le tijd e zeLf hun----
ontslag te nemen, mlts dit sehriftelijk geschiedt, met---
een opzeggingstermijn van tenminste êén maand.--
De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of--
ontslaan lndien zíj daartoe termen aanwezig acht. Voor---
een vergaderlngsbesluit daartoe is een meerderheid ver-
eist van tenmins te twee / derde van de geldig ui tgebrachte-
steBmen, genomen ín een vergaderlng waarin tenminste een-
gel'rone meerderheid van de stemgerechtigden aanwezig is.--
E1k bestuurslid treedt volgens rooster elke drie jaar af-
en is Èerstond herkiesbaar. Een tussenÈijds gekozen--
bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats--
in van zíjrt voorganger / -ster.-----

f0l IndÍen het aantal bestuursleden daalt beneden het ver-
eiste aantal, blljft het bestuur bevoegd. Een ontstane---
vaca ture moeÈ op de eerstvolgende algemene vergadering---
worden aangevuld

ll {Het besEuur komt ninstens éènmaal per jaar in vergadering
bijeen; voorts worden bestuursvergaderingen gehouden; zo-
dikwijls zulks door. de voorzj-tter of door tenminste twee-
leden van het bestuur nodig wordt geacht. -

12{Beslulten worden met gelrone meerderheid van stenmen------
genomen. Indien nlet meer dan de helft van het aantal----
bestuursleden aanwezig is, kunnen geen rechtsgeldige-----
besluiten worden genomen.

t3lDe vereniging wordt in en buiten rechte vertegenvíoordigd-
door voorzítter en secreLaris tezamen, die zich door een-
gemachtigde kunnen 1aÈen bijstaan en vertegenr.roordigen.--

ALGEMENE VERGADERING
Artlkel
L. I Iedere schut

I

lvergadering
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in de algemene--
êén van na te noemen----
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afgevaardigden kan worden uitgebracht.----
Iedere schut teri j of gtlde kiest uit haar midden t\^/ee
personen, die als afgevaardigden zitting nemen in de-----
algemene vergadering; de namen van de afgevaardigden
dienen door de aangesloten schut terijen of gilden vóór de
opening van de vergaderlng schriftelijk bi j het bes tuur--
Èe zljn bekend gemaakt. ZoLang geen nieuwe afgevaardigde-
schriftelijk is aangeneld blijft als zodanig gelden de---
eerder bekendgemaakÈe afgevaardigde ;-----
de algemene jaarvergaderlng als bedoeld in lid 2 van diL-
artikel evenríe1 is toegankelljk voor ieder 1id van een--*
schutterij of gilder êo een leder van hen kan daarin het-
woord voeren.--
Binnen t\"/ee maanden na het af slui ten van elk boek jaar
wordr een algemene jaarvergadering gehouden. De--
uitnodíging of bijeenroeping moet tenmins te veer tien-
dagen van tevoren gebeuren
0p de jaarvergadering wordt door het besÈuur verslag-----
uitgebracht van het afgelopen jaar. 0ok wordt rekening en
verantwoording afgelegd over het afgelopen boekjaar.
Deze rekening en verantwoording wordt elk jaar door twee-
leden van een schut teri j of gilde gecontroleerd, die-----
daarna meteen aftreden
Goedkeuríng door de algemene vergadering van heE jaar
verslag en de rekening en verantqroordlng strekt het------
bes tuur Èot dêcharge . --
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het-
bestuur met. inachtneming van een ternijn van veertien----
dagen. --
De bljeenroeping geschledÈ door een aan a1le leden t.e----
zenden schriftelijke mededellng
Behalve de bedoelde jaarvergaderlng zu11en voorts---
algemene vergaderlngen worden gehouden zo dikwijls het---
bestuur dit ï^renselljk acht, alsmede zo dikwijls schrifte-
11jk met opgave van de te behandelen onder!/erpen wordt---
verzocht door tenminste een derde deel van de lid zijnde-
schutterijen of gilden. Na ontvangst van diL verzoek is--
het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene-
vergadering op een termijn van niet langer dan vier
weken. --
Indien aan heÈ verzoek toE bijeenroeping binnen veertien-
dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangenr geen----
gevolg wordt gegeve.n, zu11en de verzoekers .zelf toL die--
bijeenroeping kunnen overgaan op de wíjze waarop het-----
besEuur de algenene vergadering bijeenroept.--
Er kunnen geen bes lui ten worden genomen, indien er minder
dan een gewone meerderheid van de sremgerechtigden--
aanwezig zljn
Sternming over zaken kan mondeling geschieden, tenzij-----
iemand een schrÍftelijke stemming verlangE. Over personen
wordÈ schriftelijk gestemd.--
Het. aannemen van voorstellen bij acclamatie is nogelijk--
mits dlt geschiedt op voorstel van de voorzitLer.--
0ver a1le voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij
volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voor-
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zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van---
stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verv/orpen maar-
dit kan direkt \./eer in stemming gebracht worden. Bij-
stemming over personen is hij gekozen die de volstrekte--
meerderheid der ui tgebrachte stemnen op zlch heeft-*-----
verenigd.--
Indien niemand de meerderheid heeft verkregen, wordr een-
tweede stemming gehouden tussen de personen die het-
grootste aantal der uitgebrachte stemmen verkregen, en is
hij gekozen die btj de tweede stemming de meerderheid der
uitgebrachte stemmen op zLch heeft verenlgd. 0nder-------
stemmen worden verstaan geldig uitgebrachte stemmen. Niet
in aanmerking komen blanco en met de naam van het--
stemmend 11d ondertekende stemmen. Een ter vergadering---
door de voorzitter ultgesproken oordeel, dat een besluit-
ls genomen, is beslissend.--

Ar tikel l1
1.1 De voorzitter van heE bestuur leidt de vergadering. Bij--

zíjn afwezigheid of ontstentenis zaL een der andere--
bestuursleden als leider der vergadering oprreden
Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door-
de secretaris of een ander door de voorzi t ter aangewezen-
bestuurslid notulen gehouden.--
TUTEN!ÍIJZÍGING

Artikel 12.-----
Wíjziging van de statuten kan slechts plaats hebben na---
een bes luit van de algemene vergaderirg, die daarvoor----
wordt opgeroepen tenminste veertÍen dagen van Eevor€Dr---
met de mededeling van sta tuten\./l jzíglng. --
ZíJ die de oproeplng tot de algemene vergadering ter-----
behandeling van een voorstel tot staÈutenwijziging hebben
gedaan, moeten tenninste vijf dagen voor de dag van de---
vergadering een afschrift van dat voors tel, waarin de----
voorgestelde wíjzigÍng(en) woordelijk is (zíjn)-----
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats.voor de leden-
Èer ínzage leggen Èot voor de vergadering.----
Tot wijziging van de staluten kan slechts worden besloten
door een algemene vergadering rraar tenmins te t\"/ee /der de--
van het totaal aantal stemgerechtigden vertegenhroordigd--
is en $/aarvan tenminste twee/derde van het aantal--------
uitgebrachEe sremmen voor de wijziging Ís.--
Bi j gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter---
ve rga de r ing ve r te ge.nwo o rd i g de s t emge r ech ti g de n to t --
wí-jzÍging van de statuten worden besloten op een--
volgende, tenminste acht dagen doch ulterlijk dertig-----
dagen na de eerste te houden vergadering met een--
meerderheid van t$/ee/derde van hel aant a1 ui tgebrachte---
stemmen.--
ikel I 3. --
Statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat een---
notar ië1e akÈe daarvan is opgemaakt. --
De bestuurders zljn verplicht een authentiek afschrift---
van de wi"jziging en de gewijzígde statuten neer te leggen
ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabriekenr----
blnnen welker gebied de vereniging haar !Íoonplaats-------
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| (rutel) heef t.--
ONTBINDING EN VEREFFENING

1.lBêm;aens het bepaalde in artikel 50 van boek 2 van her--
Burgerlijk lletboek wordt de vereniging onÈbonden door een
bes 1ul t daar to e van de algemene vergade ring, genomen me t-
tenmins te twee/derde van het aantal geldig ui tgebrachte--
sËemmen in een vergadering waarin tenminste drie /víerde--
van de stemgerechtlgden vertegenwoordigd is.--
Blj gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter---
vergadering vertegen\^Toordigde st.emgerechtigden tot*-
ontbinding worden besloten op een volgende tenminste acht
dagen doch ui terlijk dertig dagen na de eers te Ee houden-
vergaderlng, mec een meerderheid van twee/derde van het--
aantal ui tgebrachte stemmen.--
Bij oproeping tot bedoelde vergadering za1- het voorstel--
tot ontbinding worden meegedeeld. De termíjn van--
oproeping tot bedoelde vergadering moet tenmlnste twintig
dagen bedragen
Indien bij een bes luit tot ontbinding te dien aanzien----
geen vereffenaars zijr, aangetrezen geschiedt de
veref fening door het bes tuur .

Een eventueel batig saldo zaL gelijkelijk worden verdeeld
onder de op het ogenblik der ontbinding aangesloten--
schut terijen of gilden.--
Het totale arehíef en andere bescheiden van de vereniging
zu11en op zo kort mogeltjke ternijn in bewaring en--
verzorging gegeven worden op een door de algemene--
vergaderlng aan te geven wLjz e en plaats, totdat een-
nieuwe verenlging met een zeLfde doel zaL zi-jn opgericht.
Terzake van bovenbedoelde 1n bewaargevlng zaL een--
noËar ië1e akÈe worden opgemaakt . ----
De bij de vereniging in berusting zijnde artikelenr--
boeken en bescheÍden, welke aan derden toebehoren, zu1len
door het bestuur in handen worden gesteld ván de--
rechtmatige e Ígenar en
Na onÈbinding b1ljft de verenlging voortbestaan,
voor zover di t tot vereffenlng van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blljven de bepalingen van de----
statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht.--
SHOUDELIJK REGLEMENT

Arcikel 15.--
t. I Sfi-Ïoor ae algemene vergadering vast Ee sÈ e11en--

huishoudeltjk reglement geeft voor zover nodig nadere----
regels omtrent weds tri jdreglemenl, contr ibutie s,
werkzaamheden van heÈ besÈuur, Ltettelijke Aansprakelijk--
heidsverzekering (het grondgebled van de Langstraatse----
SchuEtersbond) en verder a1le onderr{erpen }raarvan de-----
regeling haar gewens t voorkomt. --
Wíjziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden-
bij besluit van de algemene vergadering met een gewone---
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.--
Het huishoudelijk reglement za1 geen bepalingen nogen----
bevatten, die afwijken van of die in sÈrijd zijn mer de--
bepalingen van wet of statuten, tenzij die afwijking door
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lde wet of statuten wordt toegestaan
WEDSTRIJD REGLEMENT. -_

HêT-T;?;ETjdreglemenr zaL regels en bepalingen bevatLen,---
die do,or de algemene vergadering worden vastgesteld. Deze---
regels en bepalingen moeten in acht Ítorden genome n.
Het wedstrijdreglement zal geen bepalingen mogen bevatten'--
die af wÍ jken van of ln st ri Jd zi jn met de. bepalingen van \,/et
of statuten, tenzij die afwijking door de wet of sEatuten---
wordt toegestaan
Na aldus de staEuten der verenl-glng te hebben vascgesteld r--
verklaarden de comparanÈen: ---
dat het besËuur van genoemde verenlging Per heden is samen--
ge s t eld a1s vo 1g t : ----

voorzitter, de comparant sub 1; ------
secretaris, de comparant sub 2;-'--
penni ngmees ter , de comparant sub 3 ; --
bes tuurs leden: ----
de heer Adrianus Joannes Klerks, gemeente-ambtenaar, ------
geboren op tien november negentienhonderd een en dertig 

' --wonende te Drun'en, Lijsterbesstraat 9;-
de heer Henricus Adrianus Cristianus lÍommersteegt---
benzineponpbediende, geboren op negen november negentien--
honderd negen en dertig, wonende te Vlijmen' Nassaulaan---
65;-
nslotte verklaarden de comparanten voor de---

tenuiEvoerlegglng van deze akte l^roonplaats Ëe kiezen ten----
kantore van de notaris, bewaarder van deze minuut-akte.-----
De comparanten z7 jn ni j ' notaris ' bekend ' 

I^TAARVAN AKTE
IN MINUUT is verleden te Heusden op de datum in het hoofd de
zet akte vermeld.-
Na zakelljke opgave van de inhoud van deze akte aan de ver--
schenen personen, hebben dezen eenparig verkLaatd van de in-
houd van d.eze akte te hebben kennisgenomen en op volledige--
voorle zLng daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze
akte na beperkte voorlezlng door de comparanten en mij' nota
ris onderËekend.--
(getekend) R. de Vaan, L.P. Kouwenberg, L.J. v.0oijêfl,-----
R. Merkx.
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