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extract uit het Koninklijk besluit van clen Zl,rrtrUJOrr/í{Wl
Voor de plaatsing van de goedgekeurde

statuten in de Nederlandsche StaotscouranÍ wordt door de Regeering

zorg gedragen. Zii zullen verkrijgbaar zijn bij den ,,Directeur

van de Algemeene Landsdrukkerij", mits zoo spoedig mogelijk

het verlangde aantal afdrukken aan genoemden ambtenaar (adres:

Fluweelen Burgwal's-Gravenhage) worde opgegeven.

De kosten bedragen 25 cents per exemplaarvan ten hoogste l6

bladzijden druks, benevens 25 cents voor elke volgende l6 bladziiden.

De Minister von Justitie,
Namens den Minister,

De Secreta ris-Generaal,
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VEREENIGIIíG: Vereeniging voor Lichame-
lijke en Geestelijke Ontwikkeling
(de Hazenkamp), gevestígd. te Nijroegen.

Naam en zetel"
Art.1" De vereeniging is genaamd: Vereeni-

ging voor Lichamelijke en Geestelijke Ontwik-
keling ( O" Hazenkamp) , en is gevestigd te
Ni jmegen,

Grondslag en doe].
Art.2. De vereenigi-ng vril de mogelijkheid

scheppen om ieder, die ztclt aanmel-dt, van
vvelke ricirting ook, Lfl aaYrraking te brengen
met de levenshouding o.ie ook ten opzich'be van
het jeugdleven in al zLJrL uitÍngen en benoef-
ten bepaal-cl r,vorclt cloor het Evan.elie van Jezus
Christus, zor'der dat dit als persoonli- jke
overtuiging van o.e l-ed.en i.er vereeniging worcl.t
geëischt.

Art"3" De vereeniging stelt zich ten doef
het bevord"eren d.er l-i-chamelijke en geestelJ.jke
ontvuikketing, de karaktervorming harer leden
en den onderlingen gemeenschapszT-YL op boven-
genoemden grondslag.

Zij tracht haar doel te bereiken langs vret-
tigen weg en wel- door het organiseeren van
cursussen voor geestelijke ontvriikkeling en
door het beoefenen van sport in algemeenen zLn
onder bevoegde Ieiding, zoowel voor mannelijke
als vrouwelijke leden toegankeliik, €r andere
r,vettige middelen, d"ie aan lret doel bevorderlijk
knnnen zLJn 

Du,r
Art " 4 " De vere"rrr*rrrG- aangegaan voor een



tijdvak van 29 jaar, te rekenen van den dag der
opriclrting, zijnde 2 Februari 1928.

l,i$na?tqch?p_.
Àrt"5. De vereenÍging bestaat uit:
a" stemgerechtigde ledeny v
b" gewone werkende leden;
c" buitengelvone werkende leden;
d" adslcirant gelvone en adsplrant buitengelvone

leden;
e " eereled.enl
f " c ommj- s sari ss en i
g. begunstigers.
Het kunnen zoowel mannelijke als vrouwelijke

personen zLJn
Art"6. De in het vori-g artikel ond,er a tot en

net f genoencle personen moeten sympathiseeren met
den grondslag d.er vereeniging, omschreven tn art"2"

Art"7" Stemgerechtígde leden zLJn de gewone en-iruitengewone werkende 1eden, die den leeftljd van
18 Jaar hebben bereikt; ouders van niet stemgerech-
tigde, adspirant gewone en ad,spirant buitengewone
leden kunnen ook stemgerechtigd 1ic1 zLJn" Ztin de
gevvone en buitengewone werkende Ieden 18 iaar ge-
wor:den, dan kunnen ouders stemgerechtÍgd lid blíi--
\ïerre op hun claartoe gedaan verzoek, ter beoord.eling
van het bestuur.

Art"B" Gewone werkende leden zrjn zLJt die het
recht hebben aan afle werkzaamheclen cter vereeniging
deel te nemen, den leeítijd van lJ jaar hebben be-
reikt en CLe contributie betalen, d.ie voor hen bij
huishoudeli-jk reglement is vastgesteld" Ztj óeven
ztclt oir bij ]ret bestuur" Het bestuur besli-st over
de toelating, behoudens goedkeuring der algeneene
leden vergadering, binnen een week na het toela-
tingsbesluit van het bestuurr op aanvrage varl ten
minste 10 stemgerechtigde leden"

Art.9" Buitengeï',rone werkencle leden ztJn zajg die
iret recht hebben aan alle :tverkzaamhed,en der veree-
niging deel te nenen, met uitzondering van de sport-
beoef ening, den leeftÍ jd van 1l Jaar hebben berej-kt
efi cle contributie betalen, die voor hen bij huishou-
d"elij1', reglement is vastgesteld " Zíj geven ztclt ol:)
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bij het bestuur" Het bestuur beslist over de
toelating, behoudens goedkeuring der algemeene
ledenvergaclering, blnnen een week na het toe-
latingsbesluit van het bestuur, o! aanvrage van
ten minste 10 stemgerechtigd.e 1eden"

Art"10" Adspirant gewone en adsplrant buiten-
gewone leden zíjn zij, dle, voorzoover zulks naar
het oordeel van het bestuur mogelijk is, deel-
nemen aan de werkzaamheden der vereeni-ging? zoo-
als die in de artt. B en 9 res,oectieveli jk voor
de gerivone lverirend.e leden en de buitengewone vver-
kende leden omschreven zijn, De adspirant gewone
leden moeten d.en leeftijd van B jaar, de adspi-
rant buitengewone leden den leeftijrl van 12 jaar
bereikt hebben " Zíj betalen de contributie, die
voor hen bij huishouclelijk reglement is vastge-
steld " Zij geven ztch op bij het bestuur. Het be-
stuur besli-st over de toelating, behoudens goed-
keurlng d"er algemeene. ledenvergad,erlng, blnnen
een week na het toelatlngsbeslult van het bestuur,
op aanvrage van ten minste 10 stemgerechtigde
1eden.

Art.11" Eereleden zLJn ztj, die ztclt ten op-
ztchte van de vereeniglng bílzonder verdlenstelijk
hebben gemaakt en o1l voorstel van het bestuur bij
meerderheid van stemmen door de algemeene leden-
vergadering vrorden benoemd "Art.12" Begunstlgers zLJn zljt d,ie de vereeni-
ging steunen met een jaarlijksche bijdrage, waar-
van het minlmlrm bij huishoudelijk reglement wordt
vastgesteld "

Bes_tuur "-

Art"1l. Het bestuur bestaat uit ten minste 5
leden, d.íe stem.'erechtigd lid der vereenlging
moeten ztjn en den leeftijd van 27 jaar moeten
hebben bereikt " De voorzitter vrordt 1n functie
verkozen, de overige functÍes word,en onderling
verd,eeld. Zij mogen geen bestuursliiI. eener gym-
nastlekvereeniging zt jn"

ïeder jaar treedt een gedeelte dezer leden
volgens rooster àf , zoodànÍg, d.at in twee jaar'
allen eerrmaal- z,-jn afgetreden" Zij z:-Jfi terstoncl
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herkiesbaar. De werkzaamheden der bestuursleden
worden in het huishoudelijk reglement nader om-
schreven.

Tusschent:-jd-s ontstane vacatures worden ten
spoedÍgste vervuld "De verkíezing van d"en voorzttter en van den
secretaris-penni-ngmeester behoeft d.e goedkeuring
van den ra,l.d van commissarissen"

Àrt"14. I{et bestuur vertegenwoordigt de ver-
eeniging in en buiten rechten en is bevoegd" tot
alle claden van beheer"

Voor het aa:ngaart van gelclleeningen ten laste
der vereeniging en voor uÍtgaven in eens voor
sorlnien van f "2OO"- of meer is de goedkeuring
eener algemeene vergadering vereÍscht.

Voor a1le dad,en van eigend,om benoeft het be-
stuur d.e machtiging van den in art. 16 bedoelden
raad van commisssrlssen.

Àrt"15. Het bestuur is bevoegd commissies uit
de leden te benoemen voor het organiseeren van
feestjes, ultvoeringen, wedstrijden en dergelijke.

In een dergelijke commissie moet ten mj-nste één
bestuurslÍd z:-tt:-ng hebben en hun besluiten moe-
ten de goed"keuring van het bestuur r,vegdragen"

C onrmi s sari_ s s en .

Àrt"16. Er bestaat een raad vail commissarissen,
die tot taak heeft de vereeniging met zLJn steun
en i:.dvies te helpen"

Deze raad, van commissarissen word.t gevormd. door
het bestuur van een bij notarieele akte o;o te
richten sticirting 

"ne raad telt ten minste 5 en ten hoogste 10
c olnmis sari ss en 

"Ingeval door de stichting steun word.t verleend
aàn de vereeniging, zíjn d,e voorzitter en de se-
cretaris-pennlngmeester der vereeniging uit hoofde
van hun func'bie l-ed.en van den raad. van commissa-
rissen "lr.rb.1l" De vereeni-gin6 als zoodanig zal geen
eigendoninen moEen bezltten, behoudens zoodanige
liqulde middelen, als ter bereiking van haar
grond.slag en d"oel en ter voldoenlng harer aange-
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gane financieele verplichtingen noodzakelijk
zullen zLJn" Te dien einde zull-en door haar alle
bezittingenr i,rielke z7.j mocht verkrijgen, worden
overgedragen aan d.e stichting, hiervoor in art.
16 bedoel-d "

Het zal Éran d"en raad van commissarlssen vrij
staan om de door hem te verleenen machtiging tot
verkrljgíng van eigendommen afhankelijk te stel-
l-en van d.e vooryraardte, dat de overdracht d.aarvan
aan de stichtlng zal plaats hebben.

Art"l-8. Ter vervulllng van een plaats in den
raad. van comrrissaríssen biedt d.e raad aan het
bestuur der vereeniging een voordracht van twee
persorlen aarr, waaruit de algemeene vergadering
er één kiest"

Het best'"rur is verplicht, binnen twee weken na
d.eze aanbieding een algemeene ledenvergadering
bijeen te roepen ter voorziening in de bestaande
vacature s "BIijft d.e algemeene vergadering in gebreke ge-
durende d.rie weken nadat dit purrt voor de eerste
maal in een algemeene vergadering ter sprake is
gekomen om een keuze te doen, dan is het stich-
tingsbestuur bevoegd ztcn zeLf aan te vuIlen"

Ilebben beide vermeld"e candidaten evenveel stem-
men op ztcLt vereenigd, zoo zal d"e oudste in jaren
geacht worden te zLJn gekozen"

Art"19 " Comrnissarissen hebben steeds toegang
tot all-e bijeenkomsten, cursussen, en oefenlngen
van de vereeniging.

Art.20" De raad van cornmissarlssen regelt zelf
zl)n werkwijze"

Contactcommfssie "

Art"21" Een aantal feden, die te zamen een cur-
sus volgen of gemeenscirappelijk een tak van sport
beoefenen, vormen een groep. Elke groep van !ver-
kende led,en kan uit haar midden twee of dri-e Ie-
den aanwlJzen, welke de groep vertegen!ïoordigen"
Te zarra{L vormen deze vertegenwoord"igende leden de
cOntactcomrnissie "Art"22" ne taal< van de contactco:nmi-ssie is den
band tusschen het bestuur en cle overlge leden
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zooveel mogelijk te versterken" 0m dit doel te
bereiken, word"àn, zoo vaak het bèstuur zulks
noodig oordeelt, doch ten minste tweemaal per
jaare gemeenschappelijke vergaderingen van het
bestuur en d.e contactcoflmissle gehouden.

Art.23. De leden der contactcommissie treden
elk kalend.erjaar bii d-e eerste samenkomst van hun
groep af , doch zLJn oitmiddelli jk herkresbaar"

In tusschentijdscire vacatures wordt zoo spoedig
mogelijk voorzÍen"

De leden van cle contactcommÍssi-e van een Sroep
vrijzen één hunner als correspond,ent aanl die ver-
1:J-i-clr.t is van elke wijzÍging in de samenstelling
cler contirctcoiri-rni-ssie, voor zoJver zulks hun groep
be-breÍt, onnidci.elli jk kennis te geven aan d.en
secre iaris "

Geldmiddelen "

Àr'b " 24
uit:

De inkomsten der vereeniging bestaan

a. contributie der stemgerechtigde gev/one en
buitengewone vserkende 1ed"en, adspirant SeYvone en
buitengevrone leden,

b" bijdragen van begunstigers"

Vergq4eringen -

Art"25. Het aantal- algemeene ledenvergaderin-
gen wordt geregeld bij huishoudelijk reglement.
0p een met redenen omkleed' verzoek van minstens
I0 stemgerechtigde leden is het bestuur ver-
plicht, binnen een maand na ontvangst van het
verzoek, een algemeene ledenvergadering te be-
leggen. Het bestui.rr roept de stemgerechtigde
teden ten mlnste 7 dagen vóór het tijrlstip eener
algemeene ledenvergad,erÍng per convocatie op"

fli j ziginge_n"
Art"26" Beslulten tot wijziging dezer statuten

moeten lvorden genomen met een meerderheld. van
ten minste 2/3- d.er uitgebrachte stemmen geldige
stenmen, behoudens Koninklijke goedkeuring"

Geen voorstellen tot vrijziging kunnen in behan-
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deli.ng worclen genomen, welke niet op de convoca-
tie zt jn vermeld..

Hu:sLgs*gliiE:rseÀ9se-&
Ayt"27 " Aan deze statuten is een huishoud.elijk

reglement toegevoegd, dat geen bepalingen za!
bevatten, in stri jd met d.eze statuten, en waarin
de rechten en plichten der stemgerechtigde gelvo-
ne en buitengewone vtrerkende, adspirant gewone en
buitengevrone ].eden, eereleden etr begunstigers
nader zLJn omschreven"

Slotbepali-ngenr-
Art " 28 " ]iet vereenigings iaar loopt van 1 Janu-

arl tot en inet 31 December, eersti,taal vanaf den
dag der oprichting tot en met 31 necember L928.

Ilet l-iclmaat schap rrervalt d oor :

a" bedanken,
b. overlijden;
c " royement.
Royement heeft schrifteli jli plaats c1oor. het

bestuur, met opgaaf van redenen, lndien een l-id
de belangen der vereeniging sehaaclt of tegen-
werkt, of een handeling pleegt , Lfr strijd met
de statuten of huishoudelj-jk reglement, met
recht van beroep op de eerstvolgende algemeene
ledenvergaderi-ng" De gev\rezen leden verliezen
alle aanspraken op d,e ei-gendommen der vereeni-
oinrr

Lrt"29, ne vereenigíng kan te allen tijde wor-
clen ontbonden" Het besl-uit d"aartoe moet worden
genomen, onder goedkeuring van ten nlnste 2/3
der stemgerechtigde 1eden" In geval van ontbin-
ding is het bestuur of een daarvoor gekozen
comraissie belast met de vereffening van de za-
ken der vereeniging" Na het betalen van alle
schul-den en lasten zal lnet overblijvende sa1do,
met j-nachtnemi-ng van art " L7O2 van het Burger-
lijk Wetbcek, komen ten bate der vereeniging
tot oprichting en instandhoudi-ng eener Protes-
tantsch Christelijke school in het ''íilleuskwar-
tier te Nijmegen" (volgen de oncterteekeningen)
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Goed"gekeurd bij Koninkliik besluit dd" 22 Novem-

ber 1935 no. 48.

Mij bekend,,

De }llinister van Justitie,
Namens den Minister,

De Secretaris-Generaal,
J"P" d"e Meijere.


