STATUTEN VERENIGING
d.d. 21 maart 2001
nr.

Heden eenentwintig maart tweeduizend een verschenen voor
mij, mr. HERMAN JOSEPH MARIA ERWIN MATHIJSEN, notaris te
Venray:
1.de heer Jacobus Gerardus Elisabeth Antonius Swinkels,
paspoort N34038865, geboren te Venray op negenentwintig juni
negentienhonderdachtenveertig, wonende Stationsweg 38, 5802
AB Venray, gehuwd;
2.de heer Henri Antonius van Els, paspoort N81997031,
geboren te Venray op achttien juli
negentienhonderdvierendertig, wonende Engelenstraat 8, 5801
RT Venray, gehuwd.
HOEDANIGHEID
De comparanten verklaren te dezer zake te handelen voor en
namens de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid:
Lokaal Historisch Platform Venray, hierna te noemen:
"het Platform", gevestigd te Venray,
kantooradres Engelenstraat 8, 5801 RT Venray.
INLEIDING
De comparanten, handelend als gemeld, verklaren dat te
Venray sedert vijftien juni negentienhonderdnegenennegentig
op informele wijze een federatie tot stand is gekomen van
organisaties, genaamd Lokaal Historisch Platform Venray, die
tot doel heeft het onder gemeenschappelijke noemer
propageren van de plaatselijke en de streekgeschiedenis, de
volkscultuur en de cultuurhistorie van en voor de lokale
bevolking.

In de vergadering van het Platform gehouden te Venray op
vijf maart tweeduizend een zijn de hierna vermelde besluiten
genomen.
Voor voorbedoelde ledenvergadering zijn alle leden van het
Platform uitgenodigd met een oproepingstermijn van meer dan
zeven dagen met mededeling dat in die vergadering zal worden
voorgesteld de statuten vast te stellen en op te nemen in
een notariële akte, zodat het Platform volledige
rechtsbevoegdheid zal verkrijgen.
Het tekstvoorstel van de statuten heeft meer dan vijf dagen
aansluitend vóór die vergadering en de gehele dag van die
vergadering voor de leden van het Platform ter inzage
gelegen.
In voorschreven algemene ledenvergadering is met algemene
stemmen overeenkomstig de voorschreven voorstellen besloten
en tevens besloten om het bestuur opdracht te geven de
statuten zonodig in overleg met de juridisch-adviseur
tekstueel gewijzigd vast te stellen.
Het verlag van voormelde vergadering wordt aan deze akte
gehecht.
De comparanten, handelend als gemeld, verklaren bij deze,
ter uitvoering van voormeld besluit, voor het Platform de
navolgende statuten vast te stellen:
STATUTEN
Naam en zetel
Artikel 1.
1.
De vereniging draagt de naam:
Lokaal Historisch Platform Venray, hierna te noemen:
'Platform'.
2.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Venray.
Inrichting
Artikel 2.
Organen van het Platform zijn:
=

de algemene vergadering,
=
het bestuur,
=
de commissies die krachtens de statuten door de algemene
vergadering of door het bestuur belast zijn met een nader
omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene
vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.
Duur en boekjaar
Artikel 3.
1.
Het Platform is opgericht op vijftien juni
negentienhonderdnegenennegentig te Venray.
Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2.
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Doel
Artikel 4.
1.
Het Platform stelt zich ten doel het bevorderen van de
kennis van, en het stimuleren van de belangstelling voor de
plaatselijke en de streekgeschiedenis, de volkscultuur en de
cultuurhistorie van en voor de lokale bevolking, en het
bevorderen van het gezamenlijk werken aan activiteiten op
dit werkterrein.
Tot het doel behoort het fungeren als platform voor overleg
tussen en het vormen van een coördinatiepunt voor
organisaties die de belangen van het historisch besef in
Venray behartigen.
Het Platform zal daarbij oog hebben voor die belangen
in al hun verschijningsvormen.
Daarbij stimuleert, ondersteunt en organiseert het
Platform activiteiten voor het propageren van het
historisch besef in Venray.

Het Platform streeft na door samenwerking de
erfgoedsector als geheel te versterken, alsook die van
de aangesloten organisaties, zulks met respect voor hun
eigenheid.
Het Platform heeft de intentie voor derden een
algemeen aanspreekpunt te zijn inzake belangen die
voortvloeien uit haar doelstellingen.
2.

Alles te doen wat tot het in lid 1 genoemde doel
bevorderlijk kan zijn, zulks in de ruimste zin van het
woord.

Leden
Artikel 5.
1.
Als lid van het Platform kunnen worden toegelaten
stichtingen, verenigingen met volledige
rechtsbevoegdheid en verenigingen zonder volledige
rechtsbevoegdheid, die het doel van het Platform
onderschrijven en aan het bereiken daarvan medewerking
geven.
Het ledenbestand kan uitgebreid worden met adviserende
leden, dit kunnen personen zijn die op persoonlijke
titel zitting nemen.
Een adviserend lid heeft het recht van toegang tot de
algemene vergadering, daar het woord te voeren en
gevraagd en ongevraagd advies te geven. Een adviserend
lid heeft geen verdere lidmaatschapsrechten.
2.

3.

De algemene vergadering neemt op voorstel van het
bestuur de beslissing over de toelating tot het
lidmaatschap.
Op voorstel van het bestuur kan de algemene
vergadering een persoon wegens zijn bijzondere
verdiensten voor het Platform het predicaat ere-lid
verlenen. Ere-leden hebben uitsluitend het recht van
toegang tot de vergadering en geen verdere
lidmaatschapsrechten.

Verplichtingen
Artikel 6.
1.
De leden van het Platform zijn verplicht zich te
gedragen in overeenstemming met de strekking van de statuten
en reglementen van het Platform, de besluiten van het
bestuur en de algemene vergadering.
2.
Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit
waarbij andere verplichtingen dan van geldelijke aard
zijn verzwaard, met inachtneming van het bepaalde in
art. 8 lid 4, door opzegging van het lidmaatschap te
zijnen opzichte uitsluiten.
3.

De leden van het Platform aanvaarden binding aan de
door het Platform namens de leden van het Platform
gemaakte afspraken, convenanten en overeenkomsten,
indien tot die binding in de algemene vergadering is
besloten.

Geldmiddelen
Artikel 7.
De geldmiddelen van het Platform bestaan uit subsidies,
schenkingen, erfstellingen, legaten, en andere inkomsten.
Einde lidmaatschap
Artikel 8.
1.
Het lidmaatschap eindigt:
a. wanneer een lid ophoudt te bestaan;
b. door opzegging door het lid;

2.

c. door opzegging door het Platform;
d. door ontzetting (royement) als bepaald in lid 5.
Opzegging namens het Platform kan geschieden wanneer
een lid heeft opgehouden aan de in deze statuten
vermelde vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, of
wanneer het zijn verplichtingen jegens het Platform
niet nakomt, alsmede wanneer van het Platform
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren.

3.
4.

5.

De opzegging wordt uitgesproken door de algemene
vergadering.
De uitvoering berust bij het bestuur.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of het
Platform kan op ieder gewenst moment geschieden.
Een opzegging als bedoeld in artikel 6 lid 2 dient te
geschieden binnen een maand nadat het bedoelde besluit
aan het lid is bekend geworden of is medegedeeld.
Ontzetting (royement) kan alleen worden uitgesproken
indien een lid in ernstige mate in strijd met de
statuten, reglementen en/of besluiten van organen van
het Platform handelt, of het Platform op onredelijke
wijze benadeelt.
Ontzetting (royement) kan slechts worden uitgesproken
door de algemene vergadering.
Nadat tot ontzetting (royement) is besloten, wordt het
betrokken lid ten spoedigste door middel van een
aangetekend schrijven van het besluit, met opgave van
redenen, in kennis gesteld.
Het betrokken lid is bevoegd binnen een maand na
ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij
de algemene vergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is
het lid geschorst, met dien verstande dat het betrokken
lid voor het voeren van verweer toegang heeft tot de

6.

eerstvolgende algemene vergadering en bevoegd is aldaar
het woord te voeren.
Het betrokken lid is tevens bevoegd zich in bedoelde
vergadering door een raadsman te doen bijstaan.
In alle gevallen waar in toepassing van de statuten en
reglementen aanleiding geeft tot een geschil omtrent de
uitlegging en/of onderlinge volgorde daarvan, kan de
meest belanghebbende partij het geschil schriftelijk
voorleggen aan de algemene vergadering, die

overeenkomstig het daartoe in een afzonderlijk
reglement bepaalde uitspraak zal doen.
7.
De algemene vergadering kan de aan haar in dit artikel
toegekende taken en bevoegdheden opdragen aan een
daartoe speciaal te benoemen commissie.
Commissies
Artikel 9.
1.

2.

De algemene vergadering kan commissies in het leven
roepen die een bij het instellingsbesluit omschreven
opdracht toegewezen krijgen.
De algemene vergadering kan bepaalde bevoegdheden aan
een commissie delegeren.
De algemene vergadering neemt de besluiten tot
benoeming en ontslag van de leden van de commissies.
Bij het besluit van benoeming van leden van de
commissie wordt de functie bepaald en kan vastgesteld

worden dat de benoeming plaatsvindt voor een bepaalde
periode.
De algemene vergadering kan een rooster van aftreden
vaststellen.
Bestuur
Artikel 10.
l.
Het bestuur bestaat uit ten minste vijf meerderjarige
personen.
Het aantal leden van het bestuur wordt door de
algemene vergadering vastgesteld.
Tenminste vier leden van het bestuur worden door en
uit de algemene vergadering gekozen.
Één lid van het bestuur wordt door de algemene
vergadering gekozen in de funtie van voorzitter.
De overige functies van het bestuur, zoals
vice-voorzitter, secretaris en penningmeester, worden
door het bestuur verdeeld. De functies van secretaris
en penningmeester kunnen door een persoon worden

2.

waargenomen.
Tot uiterlijk drie weken voor de algemene vergadering,
waarin in de vacatures van het bestuur dient te worden
voorzien, kunnen door het bestuur of door ten minste
drie afgevaardigden kandidaten voor de functie van lid
van het bestuur worden gesteld.
Vindt geen kandidaatstelling plaats dan is de algemene

3.

vergadering vrij in haar keuze.
In geval er slechts één kandidaat is gesteld, kan die
bij acclamatie worden gekozen.
Ieder lid van het bestuur treedt vier jaar na zijn

4.

verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken
rooster.
Aftredende leden van het bestuur zijn terstond
herkiesbaar.
In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk binnen

5.

6.

7.

tien weken voorzien.
Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op
het rooster de plaats van zijn voorganger in.
In zijn eerste vergadering na een verkiezing verdeelt
het bestuur in onderling overleg de overige functies en
stelt voor elk lid van het bestuur diens taak vast en
doet hiervan mededeling aan de leden van het Platform.
Ieder lid van het bestuur is tegenover het Platform
gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem
opgedragen taak.
De algemene vergadering kan een lid van het bestuur
als lid van het bestuur schorsen of ontslaan indien zij
daartoe termen aanwezig acht.
Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid
vereist van ten minste twee/derden van de uitgebrachte
geldige stemmen.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd
wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het

verloop van die termijn.
Taak van het bestuur
Artikel 11.
1.
Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het
bestuur belast met het besturen van het Platform.
2.
Indien het aantal leden van het bestuur beneden vijf
is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.
Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk
een algemene vergadering te beleggen waarin de
voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan
de orde komt.
Vergadering van het bestuur
Artikel 12.
1.
Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het
bestuur wanneer de voorzitter of twee andere leden van
het bestuur dit verlangen.
2.

3.

4.

5.

Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten
nemen, indien geen lid van het bestuur zich tegen deze
wijze van besluitvorming verzet en alle leden van het
bestuur aan deze besluitvorming deelnemen.
Daarnaast kan het bestuur aan een of meer van haar
leden in voorkomende gevallen mandaat verlenen tot het
nemen van besluiten.
Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als
bedoeld in lid 2, worden genomen met meerderheid van de
uitgebrachte geldige stemmen, mits voor wat de in
vergadering genomen besluiten betreft de meerderheid
van de in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig
zijn.
Blanco-stemmen zijn ongeldig.
Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling
gestemd, tenzij de voorzitter of een lid van het
bestuur anders wenst.
Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het

bestuur een besluit heeft genomen, 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
de eerste zin bedoelde oordeel de juistheid daarvan
betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit
schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming
plaats, indien een lid van het bestuur dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen
van de oorspronkelijke stemming.
6.

Van het verhandelde in elke vergadering worden door de
secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist
notulen gemaakt, die door het bestuur worden
vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en
de secretaris worden getekend.

Vertegenwoordiging
Artikel 13.
l.
Het Platform wordt - behoudens procuratie - in en
buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur of door
twee tezamen handelende bestuursleden.
2.
Uitsluitend het bestuur is, mits met voorafgaande
goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot
het sluiten van overeenkomsten tot het kopen,
vervreemden of bezwaren van registergoederen, het

3.

sluiten van overeenkomsten waarbij het Platform zich
als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor een schuld van een derde
verbindt.
Personen, aan wie hetzij krachtens deze statuten,
hetzij krachtens volmacht
vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen
deze bevoegdheid

niet uit dan nadat tevoren een Bestuursbesluit is genomen,
waarbij tot het aangaan van de betrokken rechtshandeling of
rechtshandelingen is besloten.
Overtreding hiervan kan noch door, noch aan het
Platform of de wederpartij worden tegengeworpen.
Rekening en verantwoording
Artikel 14.
1.

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van
het Platform zodanig aantekening te houden dat daaruit
te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen
worden gekend.

2.

Het bestuur brengt - behoudens verlenging van deze
termijn door de algemene vergadering - binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar op een algemene
vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder
overlegging van de nodige bescheiden rekening en

3.

4.

verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar
gevoerd bestuur.
Bij gebreke hiervan kan, na verloop van de termijn,
iedere afgevaardigde deze rekening en verantwoording in
rechte van het bestuur vorderen.
Tenzij de algemene vergadering op een andere wijze in
het toezicht op het bestuur heeft voorzien, kiest de
algemene vergadering een financiële commissie,
bestaande uit drie afgevaardigden, die geen deel mogen
uitmaken van het bestuur.
De leden van de in de vorige zin bedoelde commissie
worden gekozen voor de duur van drie jaar en treden
volgens een op te maken rooster af.
Zij zijn aansluitend slechts een maal herkiesbaar.
De financiële commissie 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 commissie alle door

6.

haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar
desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en
bescheiden van het Platform te geven.
De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door
de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts
door de verkiezing van een andere commissie.
Goedkeuring door de algemene vergadering van het

7.

jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het
bestuur tot décharge voor alle handelingen, voorzover
die uit de rekening en verantwoording blijken.
Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in

5.

de leden 1, 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.
Algemene vergadering
Artikel 15.
1.
Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het
boekjaar een algemene vergadering worden gehouden.
2.
3.

4.

5.

De onderwerpen welke op de agenda ter sprake komen
zullen worden geregeld in het huishoudelijk reglement.
De leden van het Platform zijn tot uiterlijk twee
weken voor de in lid 1 bedoelde vergadering bevoegd om
voorstellen aan de agenda toe te voegen.
Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo
dikwijls het bestuur of twee leden dit wenselijk
oordelen.
Het bestuur is op schriftelijk verzoek van ten minste
een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het
uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen
verplicht tot het bijeenroepen van een algemene
vergadering op een termijn van niet langer dan vier
weken.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen
gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die
bijeenroeping overgaan met inachtneming van het
bepaalde in het volgend lid.

6.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door
het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten
minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die
van de vergadering niet meegerekend.
De bijeenroeping geschiedt middels een aan alle
afgevaardigden te zenden schriftelijke kennisgeving,
zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda.

Samenstelling algemene vergadering
Artikel 16.
1.
De leden van het Platform worden in de algemene
vergadering vertegenwoordigd door een afvaardiging.
De algemene vergadering bepaalt het aantal personen
van een afvaardiging.
Het aantal van de afgevaardigden behoeft niet voor elk
lid van het Platform uit een gelijk aantal personen te
bestaan.
2.

3.

De afgevaardigden hebben in de algemene vergadering
zitting, zolang zij daarin overeenkomstig het in lid 3
bepaalde de leden van het Platform vertegenwoordigen,
doch voor ten hoogste vier jaar.
Na verloop van de periode van vier jaar worden door
elk lid van het Platform opnieuw afgevaardigden voor
een volgende periode van vier jaar benoemd.
De afgetreden afgevaardigden zijn onbeperkt opnieuw
benoembaar.
Bij tussentijdse benoeming treedt de nieuw-benoemde in
de plaats van degene in wiens plaats hij komt.
Een lid van het Platform is verplicht zich te laten
vertegenwoordigen door het in lid 1 bedoelde aantal
natuurlijke personen.
Deze natuurlijke personen dienen bij voorkeur lid te
zijn van het bestuur van het lid van het Platform dat
vertegenwoordigd wordt.
De leden van het Platform kunnen (een)

plaatsvervangend(e) afgevaardigde(n) aanwijzen, die in
de algemene vergadering vertegenwoordigen bij
ontstentenis of belet van de eerste afgevaardigde(n).
Een afgevaardigde kan zich niet anders door een andere
persoon laten vertegenwoordigen, behoudens in het geval
van stemming op de wijze als bepaald in artikel 17 lid
3.
4.

5.

Een afgevaardigde of een plaatsvervangend
afgevaardigde treedt af:
a. indien van het lid van het Platform redelijkerwijs
niet kan worden gevergd, dat hij zich langer door de
betrokken afgevaardigde laat vertegenwoordigen;
b. indien de afgevaardigde voor deze functie bedankt.
Indien zich een van deze bepalingen voordoet en het
lid van het Platform daardoor niet in de algemene
vergadering is vertegenwoordigd, zal door het lid van

het Platform zo spoedig mogelijk in de vacature worden
voorzien.
De aldus gekozen afgevaardigde neemt op het rooster
van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
Toegang en besluitvorming algemene vergadering.
Artikel 17.
1.
De afgevaardigden van de leden hebben toegang tot de
algemene vergadering.
De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan anderen
2.
3.

4.

dan leden van het Platform.
Elke in artikel 16 lid 1 bedoelde afvaardiging brengt
één stem uit.
Iedere afvaardiging is bevoegd zijn stem te doen
uitbrengen door een schriftelijk gemachtigde andere
afgevaardiging, die echter in totaal niet meer dan één
stem krachtens volmacht kan uitbrengen.
Tenzij anders in deze statuten is bepaald, worden
besluiten genomen met een meerderheid van de

5.

6.

uitgebrachte geldige stemmen.
Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van
de uitgebrachte geldige stemmen.
Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over
personen schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder
tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van
stemmen bepaalt of toelaat.
Ingeval van meerdere vacatures wordt voor iedere
vacature afzonderlijk gestemd.
Indien bij een stemming over personen bij de eerste
stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte
geldige stemmer heeft verkregen, wordt een tweede
stemming gehouden.
Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de meerderheid
van de uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt
herstemming plaats over de personen, die het hoogste
aantal stemmen hebben verkregen.
Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen
verkregen, dan vindt herstemming plaats over hem en
degene die het op een na hoogste aantal stemmen heeft
verkregen.
Zijn er meer personen die het op een na hoogste aantal
stemmen hebben verkregen, dan vindt over hen eerst een
tussenstemming plaats om uit te maken wie de kandidaat
wordt voor de herstemming.

7.
8.

Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming(en)
is hij gekozen die de meerderheid van de uitgebrachte
geldige stemmen heeft verkregen.
Staken bij deze stemmingen de stemmen, dan beslist het
lot.
Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de
verkiezing van personen betreft, dan is het verworpen.
Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken
oordeel, dat een besluit is genomen, 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
onder a bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist,
dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk
vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer
de meerderheid der vergadering, of indien de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of
schriftelijk geschiedde, een afgevaardigde dit
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Bevoegdheden algemene vergadering
Artikel 18.
Aan de algemene vergadering komen in het Platform alle
bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de
statuten aan het bestuur of andere organen zijn
opgedragen.
Leiding en notulering algemene vergadering
Artikel 19.
1.
De algemene vergaderingen worden geleid door de
voorzitter van het bestuur.
Bij afwezigheid van de voorzitter, treedt een ander
door het bestuur aan te wijzen lid van het bestuur als
voorzitter op.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap
voorzien, dan voorziet de algemene vergadering daar
in zelf.
2.
Van het verhandelde in elke algemene vergadering
worden door de secretaris of een door het bestuur
aangewezen notulist notulen gemaakt.
De ontwerp-notulen worden ter kennis van de leden van
het Platform gebracht en worden in de eerstvolgende
algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan

door de voorzitter en de secretaris getekend.
Reglementen
Artikel 20.
1.
De organisatie, alsmede taken en bevoegdheden, zowel van het
Platform en van andere organen kunnen nader worden geregeld
in afzonderlijke reglementen.
2.
3.

4.

De in lid 1 bedoelde reglementen worden vastgesteld en
gewijzigd door de algemene vergadering.
Nieuwe reglementen, alsmede wijzigingen in reglementen
treden in werking op de eenentwinstigste dag na de dag
waarop de algemene vergadering het besluit tot
vaststelling of wijziging van het reglement heeft
genomen, tenzij anders zal worden bepaald.
Van iedere vaststelling of wijziging van de statuten,
alsmede van een reglement wordt mededeling gedaan aan

de leden van het Platform onder vermelding van de datum
van inwerkingtreding, met letterlijke weergave van de
tekst van de aangenomen bepaling(en).
5.
De in lid 1 bedoelde reglementen mogen niet in strijd
zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht
bevat, noch met de statuten.
Statutenwijziging
Artikel 21.
1.
De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit
van de algemene vergadering, waartoe werd
opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de
statuten zal worden voorgesteld.
2.
Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter
behandeling van een voorstel tot statutenwijziging
hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een

daartoe geschikte plaats voor de leden van het Platform
ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de
vergadering wordt gehouden.
Bovendien wordt de voorgestelde wijziging ten minste
veertien dagen voor de vergadering gepubliceerd en
wordt een afschrift hiervan aan alle afgevaardigden
toegezonden.
3.

Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste
twee/derden van de uitgebrachte geldige stemmen, in een
vergadering waarin ten minste twee/derden van de leden
van het Platform vertegenwoordigd is.
Indien geen twee/derden van de leden van het Platform
vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een
tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin
over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering
aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige

of vertegenwoordigde afgevaardigden, een besluit kan
worden genomen, mits met een meerderheid van ten minste
twee/derden van de uitgebrachte geldige stemmen.
4.
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat
hiervan een notariële akte is opgemaakt.
Ontbinding en vereffening
Artikel 22.
1.
Het Platform wordt ontbonden door een daartoe
strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen
met ten minste twee/derden van het aantal uitgebrachte
geldige stemmen in een vergadering waarin ten minste
drie/vierden van de leden van het Platform vertegenwoordigd
is.
2.
Het bepaalde in de leden 2 en 3 van art. 21 is van
overeenkomstige toepassing.
3.
Indien bij het besluit tot ontbinding geen
vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening
door het bestuur.

4.

5.

Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan de
leden die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid
van het Platform zijn, maar aan een dan door de
algemene vergadering aan te wijzen doel.
Na de ontbinding blijft het Platform voortbestaan voor
zover dit tot vereffening van zijn vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de
statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van het Platform
uitgaan moeten aan zijn naam worden toegevoegd de
woorden "in liquidatie".

SLOTBEPALING
1.
Met ingang van heden bestaat de afvaardiging van elk
lid van het Platform in de algemene vergadering uit
twee leden, met uitzondering van Veldeke Venray, welke
afvaardiging thans uit drie leden bestaat.
2.

Het bestuur is voor de eerste maal samengesteld als
volgt:
=
de heer Jacobus Gerardus Elisabeth Antonius
Swinkels, geboren te Venray op negenentwintig juni
negentienhonderdachtenveertig, wonende Stationsweg 38,
5802 AB Venray, gehuwd; afgevaardigde van de stichting
Stichting Kruisen
en Kapellen;
=
de heer Petrus Johannes Maria Kienhuis, geboren
te Amsterdam op vier november
negentienhonderdzesendertig, wonende Rochusstraat 30,
5801 RR Venray, gehuwd;
afgevaardigde van de stichting museum 't
Freulekeshuus;
=
de heer Eduard Theodor Marie Messemaeckers,
geboren te Venray op zevenentwintig mei
negentienhonderdnegenendertig, wonende Van Venrodelaan
7, 5801 HT Venray, gehuwd;

afgevaardigde van Veldeke Venray, kring van
Veldeke Limburg;
=
mevrouw Gertruda Jacoba Hendrika
Raaijmakers-Janssen, geboren te Sevenum op vijf
december negentienhonderdeenenveertig, wonende Hanna
van de Voortplein 8, 5865 BH Tienray, gehuwd;
afgevaardigde van LGOG, kring Venray e.o.;
=

de heer Henri Antonius van Els, geboren te Venray
op achttien juli negentienhonderdvierendertig, wonende
Engelenstraat 8, 5801 RT Venray, gehuwd;
afgevaardigde van Stichting Stadspark Venray.
3.

Als voorzitter treedt voor de eerste maal op de Heer
J.G.E.A. Swinkels voornoemd.
Als secretaris treedt voor de eerste maal op de Heer
H.A. van Els voornoemd.
Als penningmeester treedt voor de eerste maal op de

Heer E.T.M. Messemaeckers voornoemd.
Als vice-voorzitter treedt voor de eerste maal op
mevrouw G.J.H. Raaijmakers-Janssen voornoemd.
GEREGISTREERD PARTNERSCHAP
De vermelding in deze akte van een (on)gehuwde staat
impliceert dat geen sprake is van een geregistreerd
partnerschap.
VERTEGENWOORDIGING
Ingevolge het bepaalde in artikel 2:45 lid 1 van het
Burgerlijk Wetboek kan een vereniging rechtsgeldig
vertegenwoordigd worden door het bestuur.
De comparanten handelen te dezer zake in hun genoemde
hoedanigheden als bestuursleden van het Platform.
De comparanten handelen bovendien als schriftelijk
gevolmachtigden van alle overige bestuursleden van het
Platform zijnde de hiervoor onder slotbepaling 3. genoemde
overige eerste bestuurders van het Platform.
De comparanten kunnen derhalve ingevolge het bepaalde in de

wet het Platform rechtsgeldig vertegenwoordigen.
Deze statuten worden ten kantore van het register, gehouden
door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker
gebied de vereniging haar zetel heeft gedeponeerd.
VOLMACHT
Blijkende van gemelde volmachten uit een onderhandse akte
van volmacht welke aan deze akte wordt gehecht.
Van het bestaan van deze volmachten is mij, notaris,
genoegzaam gebleken.
SLOT
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
De identiteit van de comparanten is door mij, notaris, aan
de hand van de daartoe bestemde documenten vastgesteld.
Deze akte is in minuut verleden te Venray op de datum in de
aanhef.
Na zakelijke opgaaf van de inhoud van deze akte aan de
verschenen personen, hebben dezen verklaard van de inhoud
daarvan kennis genomen te hebben en op volledige voorlezing
geen prijs te stellen.
Onmiddellijk na zakelijke opgaaf van de inhoud en beperkte
voorlezing, is deze akte door de comparanten en mij,
notaris, ondertekend.
(Getekend: volgen handtekeningen)
Uitgegeven voor AFSCHRIFT.

