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<urner v Koo h ,.:oe achttiende novellÛnl;~ ---------------'---------------------. , p, en I·B~~egentienhonóerd achtentachtig - _
JOO' DelH en Omslrul<,e' erschenen voor mij, Plr Theodorus Johannes Hemallus DrÖge,

2 I, 1"1 candiaaat-notaria, wonende te VlaardIngen, hierna te noe- -
'~'" ~ WMI, 'J"J men: notaris, als plaatllvervanoer van dil met verzocht ver-
~~~ OELFT lof afwezige Alexander Bernardus Harie Bensmann, notaris --

ter standplaAts Delft: ------------------------------------1. mevrouw Ja ders, studente, wonende Van
volgens haar verklaring ge-

are eerdam op twintig maart negentienhonóerd zesen- -
zestig, -------------------•.-------------------------------
die ve~klaarde ten deze te handelen voor zich en als gevol
macht.lgde van de heer ,la ' iversl- 
tair docent, wonende
geboren te Delflop IC tentwintig deaamber negentien on
zesenveertig/ ---------------------------------------------2. ndr homeen , hoogleraar, wanendo ..

volgens zijn verklaring ge
boren te Ou orp op tweeöntwintig augustus negentienhonderdeenenveertig, k _

3 mevrDUW Yvonne Ve stUdente, wonende-.
volgens haar verkl~

ren Z81lentwlntiQ mei negentienhonderd zes-
~nzestig. -------------------------------------------------Van voormelde volmachtgevinQ blijkt uit een onderhandse ak-
to van volmacht, welke na vooraf door de comparant-gevol- 
machtigde, in tegenwoordigheid van mij, notaris, VODr echt
erkend en ten blijk. daarvan door di. beiden getekend te -
zijn, aan deze akte is gehecht. --------------------------De comparanten, handelend al. gemeld, verklaarden bij deze
een vereniging op te richten en daarvoor de navolgende sta-
tuten vast te stellen. ------------------------------------

I---------------------'NAAH &N ZET&L -----------------------
1~~t~~~~ni~1~~-d;;;~~-d;-~;;;;-;~;~;-~~;;-;~ik;h:i;;:;;i~~:-
IZij is gevestigd te Delft. --------------------------------

l ------------------~-------DOEL --------------------------
Artikel 2 -------------------------------------------------1. De verenig ing stelt zich te.1 doel het bevorderen van ---
contacten tussen diegenen die eOn opleiding volkshuisves- -
ting volgen en diegenen die werkzaam zijn in de praktijk -
van volkshuisvesting, alsmede het bevorderen van de'kwali
teit van de opleidin9 volkshuisvesting en het richting ge-
ven lln deze opleiding. ---..-------------------------------2. De vereniging tracht haar doel onder meer te ber~iken ---
door het organheren van studiebijeenkol'llllt:en en het v~rle

nen van steun en adv ie. aan de Onderwijscommissié Volk.- --
huisvesting. ---------------------------------------------
------------------------- LEDEN ---------------------------

IArtikel 3 -------------------------------------------------
\
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11. Lid van de vereniging kunnen worden: --------.----------
a. natuurlijke personen, die in de volkshuisvesting geInte-
ress~erd zijn, --------------------------------------------b. al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende organisa- -
ties en belangengroepen, die werkzaam zijn op het gebied --
van de volkshuisvesting. ---------------------------------
2. Het bestuur beslist over toelating tot het lidmaatschap
na aanmelding bij de secretaris van het bestuur. ---------
3. Bij niet-toelating tot lid kan de ledenvergadering als-
nog tot toelating besluiten. -----------------------------
4. Ieuer lid is verplicht een adreswijziging onmiddellijk -
schriftelI jk door te geven aan de secretari s. -------------
Artikel 4 -------------------------------------------------
1. Het lIdmaatschap eindig,: ------------------------------
a. wanneer een lid ophoudt te bestaan casu quo overlijdt: •
b. door opzegging door het lid: ---------------------------
c. door ,?zegging namens de vereniging: -------------------
d. door ontzetting. ---------------------------------------2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts
geschioden tegen het einde van een veren!~ingsjaar, ~et in
achtneming van een opzegtermijn van vier weken. Een opzeg
ging in strijd met het bepaalde in de vorige zin doet het 
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip -
volgende op de aatum waarteg~n was opgezegd. -------------
3. Opzegging namens de vereniging kan geschieden door het 
bestuur wanneer een lid heef.t opgehouden aan de in deze --
statuten vermelde vereisten voor het lidmaatschap te vol- 
doen, wanneer het zijn verplichtingen jegens de verenigin~
niet nakomt alsmede wanneer van de vereniging redelijker- 
wijs niet gevergd kan worden het lid~aatschap te laten ----
voortduren. -----------------------------------------------4. Ontzetting van het lidmaatschap geschiedt door het be- -
stuur en kan worden uitgesproken wanneer een lid in strijd
met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging
handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaat
schap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden 
van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit
te sluiten. -----------------------------------------------6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigings-
jaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage --
voor het geheel verschuldigd. -----------------------------
---------------------- GELDMIDDELEN ----------------------
Artikel 5 ...-----------------------------------------------1. De geldmicidelen van de vereniging bestaan uit: -.-------- ,
a. de contributies van de leden: --------------------------
b. donaties van de Technische Universiteit en andere onder-
wijsinstellingen; ------------.----------------------------
c. subsidies, donaties en andere bijdragen: ---------------
d. andere wettige baten en ontva.ngsten•• ------------------
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\2. De contributie wordt elk jaar op voorstel Van de pen- --

I~:~~~~~~:~:_~~~:_~~_~~~~n~~~~~g~r~~~_~~~:~~~:~~~~_:::::::::

Artikel 6 --------------------------------------.•----------1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf on ten hoogste --
elf natuurlijke personen, die door de ledenvergadering uit
de le~en worden geko~en uit een door het bestuur opgemaakte
voororacht • ----------------.•------,--------"'--------------
Tenminste vijf stemg~teehtigde leden kUnnen schriftelijk -
kanaidaten voorstellen tegen de door het bestuur opgemaakte
voordracht. -----------------------------------------------2. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in --
functie gekozen. ------------------------------------------ ~3. Bestuursleden hebben dtting voor de tijd van ~~n jaar. j.
Aftredl!:l1de bestuursl~den zijn tèrstond herkiesbaar. Wie in I
een tussentijose vacature wordt benuernó, neemt op het roos- I
ter de plaats van zijn voorganger in. ---------------------
4. Het beotuurslidmaatschap eindigt voorts door overlijden,
door bedanken of door een besluit genomen door de ledenver- ;
gade ring indien de2e van oordeel is dat voort2etting van -- I
het bestuurslidmaatschap van de betrokke~e onverenigbaar is

Imet de belangen van de verenig ing. ------------•.-----------

l t:t~~~~u~e~;-~;-b;;;;ki~;;~-;~i;;~;-~;-;;;t~t;~-i;-h;~-b;:-stuur belast m~t het bestuur van de vereniging. ----------
12. flet bestuur ','oert het algemeen beleid van de vereniging

len is daarvoor \'er'lntwoordiIl9 schuldi;l aan de ledenvergade
ring. Het voert de besluiten van de ledenvergadering uit. -

1------------------- VeRTEGENWOOR~lGING-------------------
Artikel a -------------------------------------------------De verenIging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd --
door de voorzitter gezamenlijk met de secretaris of de pen-
ningmeester. ----------------------------------------------
-------- JAARVERSL~G, REKENING EN VERANTWOORD:~~ ----------

1~~t~~~lv;r;~i~1~;;;;;;-;~~;;-~~;k;;;;-î~~;;-~;;-ï6~-;';;ii-:
to~ en met eenendert~9 maart daaraanvolgend. ------------~
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van Q~

verenillinç zodanig aantekening te houden, dat daaruit te -.'
allen tijde ha~r rechten en verplicntingen kunnen worden --
gekend. ---------------------------------------------------3. Het bestuur brengt binnen twee maanden na aflo~p van een
verenigingsjaar zijn ja~rverslag uit en doet, onder over- 
legging van een balans en een stRat van baten en lasten, -
rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boek
jaar gevoerde bestuur. Na afloop van dez~ termijn k3n ieder
lid deze rekening en verantwoording in rechte van het be- -
stuur vorderen. ---~---------------------------------------4. De ledenvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie,
bestaande uit tenminste twee personen, die geen deel mogen
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uitmaken van het bestuur. Dez~ kascommissie onderzoekt de 
rekening cn verantwooraing van het bestuur en brengt aan de
leoenvergaoering verslag uit van haar bevinaingen. -------
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording
bijzondere boekhou~Kundige kennis, dan kan de kascommisGie
zich door een deskundige doen bijstaan. ------------------
Het bestuur ls verplicht aan de kascommissie alle door haar
gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de -
kas en de waarde" te "ertonen en inzage van de boeken en -
bescheiden van de verenl.~ing te geven. -------------------
6. Oe opdracht aan de kascommissie kan te allen tijde door
de ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door be
noemi.lQ van een andere commissie. ------------------------
7. Goedkeuring door de ledenvergadering van het jaarverslag
en de r~kening en verantwoording strekt het bestuur tot dé
charge over alle handelingen voorzover-die uit de rekening
en verantwoording blijken. --------------------------------
8. Het bestuur is verplich~ de bescheiden als bedoeld in de

jleaen 2 en 3 tien jaar lang te bewaren. -------..-----------

1

-------------------- LeOe~VERGADERING ---------------------
Art 11:e1 10 - ..----------------------------------------------
J. Jaarlijks, uiterlijk twee maanden na afloop van een ver
enigingsjaar, wordt de jaarvergadering gehouden, waarin de
bestuursleden worden ge~ozen alsmede de jaarrekening en een
begroting worden gepresenteerd. ---------------------.----
2. Ande~e ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls --
het bestuur dit wenselijk oordeelt. ----------------------
3. De ledenvergaderingen worden bijeengeroepen met inacht
neming van een termijn ?an tenminste twee weken. De bijeen
roeping geschiedt schriftelijk met vermelding van de onder-
werpen die behandeld worden. -----------------------------
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek VAn ten- -
minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uit
brengen ~an 6én/tiende oeaeelte der stemmen, verplicht tot
het bijeenroepen van een ledenvergadGring op een termijn -
van niet lange~ dan vier weken. Indien aan het ver~oek bin
nen twee weken geen gevolg wordt gegeven, kunnen de Verzoe
kers zelf tot bijeenroeping overgaan. De verzoekers kunnen
alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de loiding -
van de vergaaering un het hoUden van oe notulen. ----------
,Artikel 1] ------------------------------------------------1. Ieder lid heeft 66n stem. Stemmen bij volmacht is niet -
toegestaan. -----------------------------------------------2, Tenzij anders in deze statuten is bepaalo , worden be- --
sluiten genomen met volstr~kte meerderheid der uitgebrachte
I. temme n. ----------------•._--------------------------------
3. 81anco stemmen worden beschouwd als niet te ~ijn uitge-

bracht. ---------------------------------------------------4. stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij de --
voorzitter of ter.minste vijf stemgerechtigde leden schrii-
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,telijke stemming wensen. ---------------------------------.
IS. Stc~mingen over personen geschieden schrifteli~~. -----
Indien bij een 5te~ing over personen bij de eerst~ stem- 
ming niemand de volstre~t& meerderheid der uitgebrachte --
stemmen heeft verkregen, dan wordt herstemd tussen de per
sonen die het hoogste en het op êEn na hoogste aantal stem
men op zich hebben verenigd, totdat bij deze of een latere
stemming iemand de volstrekt~ meerderheid der stemmen heeft
verkregen. Indien echter de stemmen voor een tweede maal --
staken, beslist het lot. ---------------------------------6. Het ter ledenvergadering uitgesproken oordeel van de ---
voorzitt.er dat door de "ergadering een besluit is genomen,
is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een geno
men besluit, voorzover gestemd wordt over een niet schrif-
telijk vastgelegd voorstel. ------------------------------
Wordt echter onmiddellijk na het uitsp~eken van het oordeel
van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt 
een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de 
vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet --.
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde

'aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemminy vervallen
.oe rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. --------
! --------------- -------- PERSONEEL - ..--------------••-------
IArtikel 12 ------------------------------------------------IHet bestuur kan ten behoeve van de werkzaamheden van de ---
,vereniging personeel in dienst nemen en ontslaan. --------
IHet bestuur stelt de instructies vast voor het personeel ~~

Ibepaalt ce salarissen. -----------------------------------1------------------- STATUtENWIJZIGING ----------------7----
IArtikel 13 ------------------------------------------------11.. De statuten kunnen slechts woraen gewijzigd door een be-
Isluit van de ledenvergadering, waartoe wordt opgeroepen met
lae mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal wor-

Iden voorgesteld. In deze mededeling dient tevens aangegeven
te zijn waar eeo afschrift van de voorgestelde wijziging --
opvraagbaar is.·-------------------------------------------
2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste ---
twee/derde Vdn de uitgebrachte geldige stemmen in een ver
gadering waarin tenminste de helf.t van het aantal leden --
aanwezig is. Is niet de helft van de leden aanwezig, dan -
wordt tenminste êên en ten hoogste vier weken daarna een -
tweede VerQadering gehouden, waarin het voorstel zoals dat
in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht 
het aantal aanwezige leden, kan worden besloten mits met -
een meerderhei~ van tenminste twee/derde van de uitgebrach-
te stemmen. -----------------------------------------------3. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat --
hiervan een notari~le akte is opgemaakt. -----------------
Ieder bestuurslid is tot het doen verlijden van deze akte -
bevoegd. ----------------------------- _
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i----------------------- ONTBINDING -----------------------
'Artikel 14 ------------------------------------------------1. De verenig in? wordt ontbonden door een besluit van de --
algemene vergadering. Het bepaalde in artikel 13 is van ---
oveleenkomstige toepassing. ------------------------.-----
2. Indien er bij cen besluit tot ontbinding geen verette- -
naars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het --
bestuur. ---------------••---------------------.-----------3. Ingeval van ontbinding wordt de bestemming van een even-
tueel batig saldo vastgesteld bij besluit van de ledenver-
gadering. ------------------------------------------------
---------------.------ REGLEMENTE~ -----------------------
Artikel 15 ------------------------------------------------.De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement ---
alsmede een of meer andere reglementen vaststellen of wij-
zigen. -------------------------------~--------------------
Een reglement ~ag niet in strijd zijn met de wet of deze --

:statuten. ----.~--------------~-----~---------------------
-------~--------------SLOT8EPALING ----------------------
Artikel 16 ------------------------------------------------In alle gevallen waarin deze statuten of de reglementen ---
niet voorzien, beslist het bestuur. ----------------------
In afwijking van het vorenstaande treden voor de eerste ---

Imaal als bestuursleden op: --------------------------------
l;o~~z~~~~r~·::-:~~~~:~~-~~-~~~~~~~~:-~~~-~-~:~~:~~~-~:~-:::
1- de heor Cornelius Lucretius van der Flier, universitair 
ldocent, wonende Prans van t1ierisstraat 42, 1071 RV AAster
;dam, geboren te Amsterdam op drietintwintig november negen
,tienhonderd vijftig, als secretaris: ---------------------
,~ de heer pietQr Jacobus Nagel, automatiseringsadviseur, -
!WOn~nde Burgemeester Hogguerstraat 1121, 1064 EJ Amsteroam,
;geboren te Hilversm op tweeöntwintig september negentien- 
ihonderd achtenvijftig, als penningmeester; ---------------
,- de heer J.C. 't Mannetje, oe volmachtgever sub 1 genoemd,
lals lid, en --~--------------------------------------------

1
- mevrouw Elisabeth Christine Wedema, studente, wonende ---

.Diepenbrockstraat 63, 2625 XH Delft, geboren te Gr.oningon 
!OP tweetintwintig juli negentienhondero vierenzestig, als --

ilid. ------------------------------------••-----------------iWaarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Delft, --
Iton dage als in de aanvang dezer is gemeld. --------------
De comparanten zijn mij, notari~, hekend. ----------------
Na zakelijke opgave van de inhOUd van deze ukte aan de com
paranten hebben dezen eenparig verklaard van de inhOUd van
deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorle- 
zing daarvan geen prijs te stellen. ----------------------- i
Vervolgens is deze akte na beperkte- voorlezinlJ door de --- j'
comparanten en mij, notàris, ondertekend. -----------------
(getekend) J.B. Sanders; A.P. Thomsen; Y.Verzijden;T.Dr8ge.
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