Afschrift
oprichting
Vereniging van Gepensioneerden van het
Algemeen Pensioenfonds Wegener

Akte d.d. 19 oktober 2006

I Ref: 2006.3149.0l/we/evd/epe

OPRICHTING
Heden, negentien oktober tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. Constantijn Frans Wery,notaris, gevestigd te Dordrecht: -----------------------1.

de heer Johannes Henricus Maria BRADER, wonende te 4851 AM Ulvenhout, Jachtlaan 11, geboren te Breda op éénentwintig maart negentienhonderdzesendertig, zich---legitimerende met zijn paspoort, nummer NH4358819, uitgegeven te Breda op dertien december tweeduizend vier, gehuwd; -------------------

2.

de heer Johannes Albertus Josephus ZEGVELD, wonende te 3332 VA Zwijndrecht,-Grevelingen 32, geboren te Rotterdam op vier mei negentienhonderdachtendertig, zichlegitimerende met zijn paspoort, nummer NH4069647, uitgegeven te Zwijndrecht op zes december tweeduizend vier, gehuwd. -------------------

De comparanten verklaarden bij deze een vereniging op te richten en daarvoor vast te stellen de navolgende ----------------------------STATUTEN:--------------------------NAAM EN ZETEL -----------------------Artikel 1--------------------------------1.

De vereniging draagt de naam: Vereniging van Gepensioneerden van het Algemeen Pensioenfonds Wegener (bij afkorting genaamd VvG-APW). -----------

2.

Waar in deze statuten wordt gesproken over de Koninklijke Wegener en/of Algemeen Pensioenfonds Wegener dient tevens gelezen te worden "of hun rechtsopvolgers". --De vereniging is gevestigd in Apeldoorn. ------------.----

3.

DOELSTELLINGEN ----------------------Artikel 2--------------------------------1.

De vereniging stelt zich ten doel:--------------------a.

2.

de behartiging van de belangen van haar leden en van degenen die lid kunnen zijn, in het bijzonder met betrekking tot de huidige of toekomstige aanspraken op --pensioen uit het Algemeen Pensioenfonds Wegener (hierna te noemen 'het ---pensioenfonds'); -------------------------

b. het bevorderen en instandhouden van contacten tussen de leden.-------De vereniging kan haar doelen bereiken door: -----------a.
het, waar nodig, verstrekken van advies aan haar leden;--------·--b.
c.

het (bevorderen van het) verstrekken van informatie aan haar leden betreffende--pensioenzaken; -------------------------het beleggen van vergaderingen; ---------------------

d.

het realiseren van medezeggenschap in het pensioenfonds voor de door de---vereniging vertegenwoordigde groepen van belanghebbenden en het op de ---geëigende manier invulling geven hieraan; ----------------

e.

het onderhouden van contacten met (daartoe aangewezen vertegenwoordigers van)het pensioenfonds;------------------------
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f.

het samenwerken met andere verenigingen en groepen, welke een gelijksoortige-doelstelling hebben casu quo bevorderlijk kunnen zijn voor het bereiken van het-doeI van de vereniging en zo nodig het verkrijgen van het lidmaatschap van --zodanige verenigingen/groepen; --------,--------------

g.

alle andere activiteiten welke bevorderlijk kunnen zijn voor het bereiken van de -doelstellingen. -------------------------

LID~TSCHAP------------------------Artikel 3------------------------------------------------1.

Lid van de vereniging kunnen zijn: --------------------a.

pensioengerechtigden van het pensioenfonds;---------------

b.

zij die vervroegd zijn uitgetreden op basis van de arbeidsvoorwaarden van de ---Koninklijke Wegener N.V. of haar rechtsopvolger. -------------

2.

Het bestuur beslist over toelating van leden. Aanmelding voor lidmaatschap geschiedt -schriftelijk bij het secretariaat van de vereniging. ----------------

3.

Weigering van het lidmaatschap wordt binnen twee (2) maanden na aanmelding ---schriftelijk en gemotiveerd aan de betrokkene meegedeeld. Bij niet-toelating kan de -algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. ---------------

4. Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk.--------------EINDE LID~TSCHAP----------'
Artikel 4---------------------------------------1.

Het lidmaatschap eindigt:-------------------------a. door overlijden van het lid; --------------------b. door opzegging van het lid; -------------------------c.

door opzegging door het bestuur namens de vereniging, wanneer een lid niet (meer) aan de gestelde vereisten voor het lidmaatschap voldoet, wanneer hij zijn------verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of wanneer om andere redenen -redelijkerwijs van de vereniging niet gevraagd kan worden het lidmaatschap te latenvoortduren.------------------------------------------

d.

door ontzetting door het bestuur namens de vereniging, in het geval een lid in strijdmet de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de verenigingop onredelijke wijze benadeelt. ---------------------

,2.
I
3.

Opzegging geschiedt met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier -weken. Het bestuur kan in de gevallen genoemd onder lid 1 c en d het lidmaatschap --onmiddellijk beëindigen. -----------------------Tegen een besluit tot opzegging of ontzetting als bedoeld onder lid 1 c en d kan---betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving beroep aantekenen bij de
algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid-geschorst, waardoor de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet kunnen worden-uitgeoefend. -----------------------------
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4.

Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar blijft de contributievoor dat lopende jaar verschuldigd.--------------------

CONTRIBUTIE
Artikel 5--------------------------------------------------------De leden en aspirant-leden zijn gehouden tot betaling van een jaarlijkse contributie, die door de algemene vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld. -------------BESTUUR--------------------------Artikel 6--------------------------------------------------------1.

Het bestuur bestaat uit tenminste vier (4) en ten hoogste zeven (7) personen, die door dealgemene vergadering uit de leden worden benoemd. De algemene ledenvergadering .--bepaalt het aantal met inachtneming van het voorgaande. De voorzitter wordt in functie ~
De benoe~ing van de bestuursleden geschiedt uit één of meerde~~voordrachte;)waartoebevoegd ZIJ.D:
~~.

2.

/

a.

hef 'stu~ij

b.

yijfentwintig(25))an de stemgerechtigde leden, voor aanvang van de vergaderingschriftelijk aan het bestuur mede te delen, voorzien van een akkoordverklaring van betrokkene. ----------------------------

'-----~

oproeping voor de vergadering mede te delen;---------

3.
4.

Is er geen voordracht opgemaakt, dan is de algemene vergadering vrij in de keuze. ---Voorzitter, secretaris en penningmeester en hun eventuele plaatsvervangers vormen --tezamen het dagelijks bestuur.-----------------------

5.

Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of--geschorst. Een schorsing die niet binnen drie (3) maanden gevolgd wordt door een besluit
tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. -------------"

6.

7.

"""~'''''-~'\~'''-",,-

Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier (4) jaar il~zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster'vah:;:-à1trede~De aftredende)s tweemaal herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn --voorganger.
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: -----------------a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; -----------b. door het bedanken als bestuurslid. -------------------

FUNCTIES EN TAKEN VAN HET BESTUUR -------------Artikel 7---------------------------------------------------------1.

2.

...----._--- - -- -_.-

Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Ook kunnenplaatsvervangers worden aangewezen. Een bestuurslid kan meer dan één functie ---bekleden.---------------------------..'

Van e~kevergadering. worden d09r~deseère~is notulen opgemaakt, die door de
voorzitter en secretans worden ondertekend. ,,\-----------------

.

I

(

\~

-----..

.-/

/

,

J
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3.

Het bestuur kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen als tenminste meer dan de helft vanhet aantal bestuursleden aanwezig zijn bij de bestuursvergadering of schriftelijk hun stemhebben uitgebracht. -------------------------

4.

Bij door de algemene vergadering vast te stellen huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van en besluitvorming door het bestuur worden---

5.

gegeven.
Indien het aantal bestuursleden beneden vier (4) is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarinde voorziening in de vacature(s) aan de orde komt. -----------~----

6.

Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn-taak te laten uitvoeren door al dan niet uit leden bestaande commissies, die door het -besmurzijnbenoemd.
--------------------------------

7.

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De vertegenwoordigingsbevoegdheid
mede toe aan twee (2) gezamenlijk handelende bestuursleden.---------------

komt -

VERANTWOORDING--------------------Artikel 8------------------------------1.

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand

van de vereniging zodanige ----

aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen+wordengekend.-----------------------------------2.

Het bestuur brengt op een algemene ledenvereniging binnen zes (6) maanden na afloop -van een kalenderjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ---vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overleggen van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar--

3.

gevoerd bestuur..
/ ..~ .-.- 'I.
. .
.
De algemene vergadenng benoemt'jaarlijksuit
de
leden
een
kascommissie
van
tenminste-:
- ~J_."""
twee (2) personen, die geen deel uit mogen maken van het bestuur. Deze kascommissie -onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht aan de----kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen. ------------

4.

Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in lid 2 en 3 gedurende zeven (7) jaar-te bewaren_--------------------------------------

ALGEMENEVERGADERlNGEN
-------------------

I Artikel

9-------------------------------

1.

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. ------------

2.

Binnen zes (6) maanden na afloop van een kalenderjaar wordt een jaarvergadering
gehouden. Hierin komen aan de orde: -------------------------

---

a.

het jaarverslag en de rekening en verantwoording, alsmede het verslag van de --commissie als genoemd in artikel 8; ---------------------

b.

de benoeming van de commissie voor het volgende verenigingsjaar;---------
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c.

voorziening in eventuele vacatures; -------------------

d.

voorstellen van bestuur of leden, aangekondigd bij de oproeping voor de ----vergadering.----------------------------

3.

Algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk-oordeelt. -------------------------------

4.

Het bestuur is verplicht tot het bijeen roepen van een algemene vergadering op verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende (111Oe) deel van de stemmen. Hieraan moet binnen veertien (14) dagen gevolg gegeven -

5.
6.

worden, anders kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroep~
overgaan.
De datum en agenda voor een algemene Verga~ing-;OrdOO minimaal zeven (7) dagen vooraf bekend gemaakt door het bestuur, via een brief. _,.L/
_
Tot de algemene vergadering hebben alle lede~began(.Over
beslist het bestuur. --------------------------

toelating van anderen--

7.

Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is heeft één stem.-----------

8.

Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten uitbrengen. Een lid kan voor ten hoogste vijf(5) andere leden als gemachtigde optreden. -----

9.

De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of diens plaatsvervanger,
danwel een door het bestuur aan te wijzen ander bestuurslid. Wordt niet in het----voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf. --------10. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt. --------------BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING -----------Artikel 10---------------------------I.

2.

-

Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de---vergadering een besluit genomen is, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een
genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel dejuistheid 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--stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.-------

3.

Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de--algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte --stemmen.-------------------------------

4.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht. -------------

5.

Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft verkregen, vinden herstemmingen plaats. --------------------------

6.

Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet een persoon betreft, dan is het ---

7.

verworpen.
Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming wenst of één der stemgerechtigden dat voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming
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geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk,tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. Een niet ter vergadering -aanwezig of vertegenwoordigd lid kan zijn stem schriftelijk uitbrengen, mits dp"e---betreffende verklaring voor aanvang van de vergadering bij het bestuur is -----binnengekomen.--------------------------STATUTENWIJZIGING
Artikel 11-----------------------------1.

In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat een wijziging van de statuten wordt voorgesteld. -----------------

2.

Zij die een voorstel tot wijziging van de statuten hebben gedaan, moeten minimaal vijf (5)
dagen voorafgaand aan de vergadering dit wijzigingsvoorstel bekend maken door -----toezending aan de leden of publicatie in het verenigingsorgaan. ----------

3.

Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft tenminste twee/derde (2/3e) van de-uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat het bestuur hiervan een notariële akte heeft laten opmaken. ------------------------

4.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 12--------------------------------------------------------De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarinonderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.ONTBINDING VERENIGING
Artikel 13------------------------------De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het-bepaalde in artikel 11 lid 1, 3 en 4 is van overeenkomstige toepassing. --------Over de bestemming van een na vereffening overblijvend batig saldo beslist de algemene-vergadering tegelijk met het besluit tot ontbinding, met dien verstande dat de bestemming -zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de vereniging.-----------SLOTBEPALING------------------------1.

Voor de eerste maal zijn tot bestuursleden benoemd: -------------de heer Brader, voornoemd, als bestuurslid; --------------de heer Zegveld, voornoemd, als penningmeester; ------------de heer Abel Antonius Anno BRATTINGA, wonende te 7323 CV Apeldoorn, -Rigolettostraat 14, geboren te Apeldoorn op twaalf september-I--------------negentienhonderdvierendertig,

zich legitimeren de met zijn paspoort, nummer ---

NH4569804, uitgegeven te Apeldoorn op zeventien december tweeduizend vier,-ongehuwd en geen geregistreerd partner, als bestuurslid;----------de heer Martinus VAN DEN BRINK, wonende te 3708 BC Zeist, Julianalaan 77,geboren te Zeist op twintig juli negentienhonderdnegenendertig,
zich legitimerende met zijn paspoort, nummer NB40 16162, uitgegeven te Zeist op tweeëntwintig---
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januari tweeduizend twee, gehuwd, als secretaris; ------------de heer Johannes Bernardus Antonius RABELINK, wonende te 7573 CP Oldenzaal,
Klieveriklaan 32, geboren te Doetinchem op drie augustus ---------negentienhonderdzevenendertig, zich legitimerende met zijn paspoort, nummer-NC5475378, uitgegeven te Oldenzaal op éénentwintigjuni tweeduizend twee,--gehuwd, als voorzitter.----------------------2.

De bestuursleden hebben verklaard de afgelopen vijf jaar niet door de rechtbank als -bestuurder van een vereniging ontslagen te zijn op grond van artikel 2:298 Burgerlijk-Wetboek en hun bestuurslidmaatschap te aanvaarden. -------------

3.

Het eerste boekjaar van de vereniging eindigt op éénendertig december tweeduizend--

zeven.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.-------------------WAAR VAN AKTE in minuut is verleden te Dordrecht op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.-------------------------------De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparanten medegedeeld en toegelicht. ----Daarna hebben de comparanten verklaard van de inhoud van deze akte te hebben ----kennisgenomen en daarmee in te stemmen.------------------I

Onmiddellijk na beperkte voorlezing van de akte, is deze door de comparanten en mij, notaris,ondertekend om Ve.e:r f~ v....
~~
Volgt ondertekening.
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

r-----------~---------
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AMER VAN KOOPHANDEL
VELUWE EN TWENTE

Dossiernummer:

Blad 00001

08151991

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel
Deze inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel
De Veluwe en Twente
Rechtspersoon:
Rechtsvorm
Statutaire

naam

Verkorte naam
Statutaire zetel
Adres
Telefoonnummer
Eerste inschrijving
handelsregister
Akte van oprichting

voor

:Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
(statuten in notariële akte)
:Vereniging van Gepensioneerden van het
Algemeen Pensioenfonds Wegener
:VvG-APW
:Ape ldoorn
:Julianalaan 77, 3708BC Zeist
:030-6921619

.
.
.
.
.
.
.
.

:23-10-2006
:19-10-2006

.
.

in het

----------------------------------------------------------------------------

Bestuurder(s):

:Brader , Johannea Henr-Lcue Mar ia
:21-03-1936, Breda
:Jachtlaan 11, 4851AM Ulvenhout
:19-10-2006
:Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s),
zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Infunctietreding
Bevoegdheid
Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Infunctietreding
Titel
Bevoegdheid

:Zegveld, Johannes Albertus Josephus
:04-05-1938, Rotterdam
:Grevelingen 32, 3332VA Zwijndrecht
:19-10-2006
:Penningmeester
:Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s),
zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Infunctietreding
Bevoegdheid
Naam
Geboortedatum

en -plaats

-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

- ••••

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

:van den Br ink, Martinus
:26-07-1939, Zeist

.
.

Blad 00002 volgt .

••••••••••••••••••••••••••••

.

:Brattinga, Abel Antonius Anno
:12-09-1934, Apeldoorn
:Rigolettostraat 14, 7323CV Apeldoorn
:19-10-2006
:Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s),
zie statuten)

24-10-2006

• -

.
.
.
.

- •••••••••••••

-

••••••••••••••••••••••••••••••••

"

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ü ••••••••••••

.

KAMER VAN KOOPHANDEL
VELUWE EN TWENTE

Dossiernummer:

08151991

Adres
Infunctietreding
Titel
Bevoegdheid
Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Infunctietreding
Titel
Bevoegdheid

Alleen

geldig

Blad 00002
:Julianalaan 77, 3708BC Zeist
:19-10-2006
:Secretar is
:Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s),
zie statuten)

.
.
.

:Rabelink, Johannes Bernardus Antonius
:03-08-1937, Doetinchem
:Klieveriklaan 32, 7573CP Oldenzaal
:19-10-2006
:Voorz itter
:Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s),
zie statuten)

.
.
.
.
.

indien door de kamer voorzien

Apeldoorn,

van een ondertekening.

24-10-2006

Voor uittreksel

Mw. D.C.M. Boers-Lichtenberg

.

.

