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Heden negentien mei tweeduizend negen verscheen voor mij,
Mr Lambertus Theodorus Maria Spoormakers, notaris te Helmond:
de heer Wilhelm Friedrich Johannes Elgers, geboren op acht november negentienhonderd eenenveertig te Wernigerode (Duitsland) (houder van - het rijbewijs met nummer 4358320108, afgegeven door de gemeente
Helmond op drie april tweeduizend zeven), wonende Paterslaan 6A, 5701 NZ Helmond, gehuwd, ten deze handelend in hoedanigheid van secretaris van het bestuur van de te statutair te Amsterdam gevestigde vereniging —
met volledige rechtsbevoegdheid "Vereniging Dragers Bronzen Leeuw - en Bronzen Kruis", kantoor houdende Paterslaan 6A, 5701 NZ Helmond, dossiernummer handelsregister Kamers van Koophandel 140530540 en - tevens ten deze handelend als daartoe gemachtigd door de algemene
vergadering van voornoemde vereniging van drieëntwintig april
tweeduizend negen.
Historie vereniging
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde het navolgende:
de vereniging is als vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid opgericht op vijf mei negentienhonderd zeventig en is daarna bij Koninklijk Besluit —
nummer 69 goedgekeurd op negentien augustus negentienhonderd
eenenzeventig.
De statuten van de vereniging zijn sinds haar oprichting laatstelijk gewijzigd
en voor het eerst bij notariële akte vastgelegd, bij akte op drieëntwintig juli tweeduizend een voor Mr. S. J.G. Bongaerts, destijds notaris te Boxmeer -verleden.
De statuten van de vereniging zijn sindsdien niet meer gewijzigd.
Door de algemene vergadering van de vereniging is in haar voormelde
vergadering besloten tot statutenwijziging; de notulen van de betreffende - vergadering, vervat in een betreffende onderhandse akte, worden aan deze
akte gehecht.
Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarde de comparant vervolgens de
statuten der vereniging, partieel, te wijzigen, zodanig dat met inachtneming •
van de wijzigingen, de statuten van de vereniging met ingang van de dag -na heden, komen te luiden als volgt:
STATUTEN
NAAM. ZETEL EN BEGRIPSBEPALING.

Artikel 1.
a. De Vereniging draagt de naam: "Vereniging Dragers Militaire
Dapperheidsonderscheidingen"
b. Zij heeft haar zetel te Amsterdam.
c. Zij wordt in de statuten aangeduid met de naam "Vereniging".
d. Het kalenderjaar is het boekjaar.
DUUR.

Artikel 2.

a. De Vereniging is opgericht op vijf mei negentienhonderd zeventig voor onbepaalde tijd onder de naam "Vereniging Dragers Bronzen Leeuw en
Bronzen Kruis" en heeft bij besluit van haar algemene vergadering van zeventien april tweeduizend acht besloten tot wijziging van haar naam, zoals deze thans luidt.
b. Het Verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
c. Het eerste Verenigingsjaar loopt van de dag van oprichting tot en met - eenendertig december negentienhonderd zeventig en zo alleen het —
eerste jaar.
DOELSTELLING.
Artikel 3.
De Vereniging stelt zich ten doel:
a. nadrukkelijk aanwezig te zijn bij nationale herdenkingen en
manifestaties, waarbij veteranen in het algemeen en/of de Vereniging in het bijzonder betrokken zijn;
b. het onderhouden van goede relaties met alle geledingen van de
krijgsmacht;
c. het onderhouden en bevorderen van kameraadschappelijke
verhoudingen tussen de leden.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
1. Tenminste een maal per jaar een bijeenkomst te houden, waarop een - algemene vergadering zal plaats vinden;
2. Het houden van reünies en overige bijeenkomsten;
3. Het verlenen van immateriële ondersteuning en eventueel verwijzing; -4. Het verlenen van sociale ondersteuning zoals huis- en ziekenbezoek en
in geval van overlijden van een der leden.
LIDMAATSCHAP.
Artikel 4.-a. De Vereniging kent leden, ereleden en buitengewone leden:
1. leden zijn Dragers Bronzen Leeuw en/of Dragers Bronzen Kruis
en/of Dragers Kruis van Verdienste en/of Dragers van het
Vliegerkruis;
2. ereleden;
3. buitengewone leden zijn weduwen en weduwnaars van overleden - (ere)leden;
b. Ereleden zijn zij die zich bijzonder verdienstelijk voor de Vereniging
hebben gemaakt en op grond daarvan als zodanig zijn benoemd;
c. Een voorstel tot benoeming tot erelid wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Een voorstel daartoe - kan komen van het bestuur of schriftelijk worden ingediend door
tenminste vijf leden;
d. Ereleden en buitengewone leden hebben dezelfde rechten en plichten als gewone leden;
e. Ereleden zijn geen contributie verschuldigd;
f. Het lidmaatschap is persoonlijk.
BEËINDIGING LIDMAATSCHAP.
Artikel 5.
a. Het lidmaatschap eindigt:
1. door het overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap door de weduwe of weduwnaar, als buitengewoon lid kan worden
voortgezet;
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2. door opzegging van het lid;
3. door opzegging door de Vereniging.
b. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden - tegen het eind van het boekjaar maar voor één januari. Dit geschiedt - schriftelijk aan het secretariaat.
c. Opzegging van het lidmaatschap namens de Vereniging kan tegen het einde van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:
1. Wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn
aangemaand op één december niet of niet volledig aan zijn
geldelijke verplichtingen, jegens de Vereniging, over het lopende —
boekjaar heeft voldaan;
2. betaalt men alsnog binnen één maand na dagtekening van de
afvoeringbrief dan wordt men in zijn volle rechten als lid hersteld;
3. het bestuur heeft de bevoegdheid om in uitzonderlijke gevallen het lidmaatschap te continueren waarbij uitstel van betaling wordt
verleend.
d. De opzegtermijn is tenminste vier weken.
ROYEMENT.

Artikel 6.
a. Het bestuur kan ter beslissing van de algemene vergadering voorstellen
doen tot royement van leden, indien door gedrag of handelswijze in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten daar aanleiding toe
bestaat.
b. De opzegging kan evenwel onmiddellijk beëindiging van het
lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de
Vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten
voortduren.
c. Beroep hiertegen is alleen mogelijk in de eerstvolgende algemene
vergadering.
d. De jaarlijkse bijdrage, door het lid verschuldigd, eindigt onmiddellijk.
GELDMIDDELEN. VERANTWOORDING EN FINANCIEEL BEHEER.
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Artikel 7a.
Geldmiddelen
a. De geldmiddelen van de Vereniging bestaan uit contributies en andere inkomsten.
b. leder lid is jaarlijks contributie verschuldigd. Leden kunnen daartoe in -categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen op
voordracht van het bestuur.
c. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de
algemene vergadering.
d. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke - ontheffing van de verplichting tot het betalen van de bijdrage te
verlenen.
VERANTWOORDING EN FINANCIEEL BEHEER.

Artikel 7b.
a. Het bestuur is verplicht van de geldmiddelen van de Vereniging zodanig
aantekening te houden dat daaruit te alle tijde haar rechten en plichten worden gekend.
b. De in de vorige algemene vergadering benoemde kascommissie van - drie leden, controleert tijdig de rekeningen en verantwoording van de - penningmeester. Zij doet hiervan verslag op de algemene vergadering. -

c. Het bestuur legt zo spoedig mogelijk na één april doch uiterlijk veertien dagen voor aanvang van de algemene vergadering van elk boekjaar —
rekening en verantwoording af aan de leden over zaken betreffende de •
Vereniging.
d. Goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering strekt •
de penningmeester tot kwijting en decharge over het desbetreffende —
boekjaar (jaarverslag). Daarbij worden overlegd de door de
penningmeester opgestelde balans en staat van baten en lasten
(jaarrekening).
e. Bij het verslag over het afgelopen boekjaar en de daarbij behorende —
jaarrekening wordt tevens de begroting van baten en lasten over het —
lopende en/of komende boekjaar gepresenteerd.
f. Het bestuur is verplicht de financiële bescheiden tien (10) jaar lang te - bewaren.
HET BESTUUR.
Artikel 8.
a. De algemene - en dagelijkse leiding van de Vereniging berust bij het - bestuur, dat voor zijn verrichtingen aan de algemene vergadering
verantwoording schuldig is.
b. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden, uit en - door de algemene vergadering te benoemen, en kunnen zowel als
college als individueel worden ontslagen casu quo geschorst.
De algemene vergadering besluit tot schorsing of ontslag met een
meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
c. De functies worden door het bestuur verdeeld. Zij kiezen uit hun midden
een voorzitter, vice-voorzitter, een eerste secretaris en een eerste
penningmeester. Ten hoogste twee functies kunnen in een persoon
worden verenigd.
d. Indien het aantal bestuursleden beneden het minimum van drie is
gedaald blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is dan verplicht zo
spoedig mogelijk een buitengewone algemene vergadering te beleggen
waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
e. De algemene vergadering kan besluiten dat een lid van het bestuur
buiten de leden wordt benoemd.
f. Het bestuur is belast met het besturen van de Vereniging en
vertegenwoordigt de Vereniging in en buiten rechten;
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt eveneens toe aan twee (2)
gezamenlijk handelende bestuursleden.
g. De kosten van de uitvoering van het bestuur komen voor rekening van de Vereniging.
h. De bestuursleden zijn onbezoldigd.
ROOSTER VAN AFTREDEN.
Artikel 9.
a. Een bestuurslid treedt af volgens het door het bestuur op te stellen
rooster. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar.
b. Tussentijdse vacature(s) worden op de eerstvolgende algemene
vergadering aangevuld.
c. Hij die ter vervulling ener - buiten periodieke aftreding - open gevallen tot lid van het bestuur is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop
degene in wiens plaats hij is benoemd had moeten aftreden.
VERGADERINGEN. TOEGANG EN STEMRECHT.
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Artikel 10a.
Vergaderingen.
a. In elk kalenderjaar wordt tenminste één algemene vergadering
gehouden.
b. Indien vijf of meer leden dat schriftelijk aan het bestuur kenbaar maken is het bestuur verplicht binnen dertig dagen na ontvangst van deze
aanvraag een algemene vergadering uit te schrijven.
Op de agenda van deze vergadering moet vermeld worden het punt of de punten waarom voornoemde leden deze vergadering wensen.
c. Alle vergaderingen dienen tenminste veertien dagen voor de datum van
de vergadering aan de leden schriftelijk te worden bekend gemaakt
onder toevoeging van de agenda. Alleen over de/het punt(en) op deze agenda vermeld kan de vergadering rechtsgeldige beslissingen nemen.d. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter of, bij diens - afwezigheid door de vice-voorzitter.
e. Stemmen over personen geschiedt schriftelijk; over zaken bij
handopsteking of schriftelijk, ter beoordeling van de voorzitter.
Onduidelijke stembriefjes of stembriefjes met ongevraagde
toevoegingen zijn ongeldig. Stembriefjes worden geteld door een ad —
hoc commissie van drie leden.
Wordt bij een stemming bij handopsteking de juistheid naar het oordeel •
van de voorzitter omtrent de uitslag van de stemmen betwist, dan vindt een nieuwe schriftelijke stemming plaats, indien tenminste drie
stemgerechtigde aanwezigen dit verlangen. Door deze nieuwe
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.
f. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen
gehouden door de secretaris of diens plaatsvervanger.
Artikel 10b.
Toegang en stemrecht.
a. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de
Vereniging, en het bestuurslid dat geen lid van de Vereniging is.
b. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden. c. Over toegang van anderen dan de in lid 1 bedoelde personen beslist - het bestuur.
d. leder lid van de Vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem. Het - bestuurslid dat geen lid van de Vereniging is, heeft een raadgevende - stem.
e. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.
STATUTENWIJZIGING.
Artikel 11.
a. Wijziging van statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van - de algemene vergadering.
b. Wordt door het bestuur een algemene vergadering uitgeschreven
waarin een voorstel tot statutenwijziging wordt behandeld, dan moet —
tenminste veertien dagen voor de vergadering, de agenda, waarin
opgenomen de woordelijke tekst van de voorgesteld wijziging, aan de -leden worden toegezonden.

c. Tot wijziging van de statuten kan, door de algemene vergadering,
slechts worden besloten met een meerderheid van tenminste
twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
d. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële
akte is opgemaakt.
e. leder van de bestuursleden die bevoegd is, kan de akte van de statuten
doen verlijden.
f. Met in achtneming van artikel 13 en 38 burgerlijk wetboek 2 kunnen
leden, die geen gevolg kunnen geven aan de oproep tot de algemene •vergadering, een ander lid schriftelijk volmacht verlenen om namens —
hem of haar te stemmen.
g. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van
de statutenwijzigingen, een volledig doorlopende tekst van de statuten, •
zoals deze na de wijziging luiden neer te leggen ten kantore van het —
door de Kamer van Koophandel gehouden register.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 12.
a. De vereniging houdt op te bestaan:
1. als aan de doelstelling van de Vereniging, zoals verwoord in artikel 3, niet meer kan worden voldaan;
2. het besluit tot ontbinding dient met gewone meerderheid te worden genomen.
b. De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit
de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in
overeenstemming met het doel van de Vereniging.
c. De vereffening geschiedt door het bestuur of door het bestuur aan te - wijzen personen met dien verstande dat de penningmeester een vaste plaats inneemt in de ontbindingscommissie.
d. Na de ontbinding blijft de Vereniging voortbestaan voor zover dit tot
vereffening van haar vermogen noodzakelijk is. Gedurende de
vereffening blijven bepalingen van de statuten indien uitvoerbaar, van - kracht.
e. In de stukken en aankondiging die van de Vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd, de woorden "in liquidatie".
f. De Vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan
haar, dan wel aan de vereffenaar(s) bekende baten meer aanwezig zijn.
g. De vereffenaar(s) doet(n) van de beëindiging opgave aan het in artikel 1 genoemde register bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
h. De boeken en bescheiden van de ontbonden Vereniging moeten
worden bewaard gedurende tien aren na afloop van de vereffening.
Bewaarder is degene die door de vereffenaar(s) als zodanig is
aangewezen.
REGLEMENTEN.
Artikel 13.
Algemeen.
De algemene vergadering kan één of meer reglementen vaststellen en
wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin statuten niet of niet volledig voorzien.
Artikel 14.

a. Het huishoudelijk reglement zal nadere regelingen geven omtrent de - artikelen van deze statuten, voor zover voor zulks voor de Vereniging - van belang. Hierin dient te worden geregeld:
1. het functioneren van de Vereniging;
2. de onderlinge verhoudingen tussen het bestuur en de leden. —
b. Het huishoudelijk reglement wordt bij gewone meerderheid vastgesteld.GESCHILLEN.

Artikel 15.
In gevallen waarin deze statuten niet voorzien en bij verschil over de uitleg van een bepaling beslist het bestuur behoudens beroep op de algemene - vergadering.
SLOTBEPALING

Artikel 16
Aan de algemene ledenvergadering komen in de Vereniging alle
bevoegdheden toe, die niet door wet of de statuten aan andere organen • - zijn opgedragen.
SLOT

De comparant is mij, notaris, bekend.
De identiteit van de comparant is door mij, notaris, aan de hand van het —
hiervoor vermelde en daartoe bestemde document vastgesteld.
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Helmond op de datum in het —
hoofd van deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van- en toelichting op de inhoud van deze akte aan de
comparant, heeft dezen verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte —
van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen, daarmee in te
stemmen en op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen. —
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing
achtereenvolgens door de comparant en mij, notaris, ondertekend.
Volgen handtekeningen.
VOOR AFSCHRIFT

