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Bijvoegsel tot de

I)insilag
N ederland:sclte Staatscottrant van
7 JtrrrrriLri 1.9i_iti, n".4.

\TEItEENT(}ING: \-ereeniging i.oor Lichameiijlie en
Geestelijiie Ontrvil;lteling (cle lfazenliamp). ge\_es-
tigci te Ni.imegen.

Natrm en zetel.

-{r.t. l. I)e ver,eeniging is ge,aamrl : \,ereeniging voo' Lic, r_rneiijiie cn Geestetijk; ö,rt,,,Íir"ii"À ia. 
^iiàïË;ii.;ïï, ".,1, t.gelestigd te Nijmegen

Grondslag en doel.
-\r.t. l. De ver.eeuiging rvrl rie. mogelijkheid scheppen omieíl er.. die z i ct r aa,mel cli'u,,n i..Àli;',:i"ïitiís 

-;;., "tt*iJir.irg
1:;, 1:::-q^.1' I,.^t, t:. 1 e v e. sir o,rciir's.. ài.' ;9k 1.i,, 

""prt"ii" 
1lïí^r, 

"t'' leugdrei'en in ar zijn uitinsen .iir,àrl"àiiï"'t,;;í"il'l:",àï"aoo.
I r et Er-a.s.et i e r.n n 

" 
Jez,r r. öriri Ji, *' rà"a".,Ëï';ilï-.i;";:;.;", _li jhe 

,olelirr,iging r an ,t" r.ci",, àJr: ílr".n,g,ng rvorclt eeëischt.-1r't B' De ve.eenigi,g- stt,rt zicrr ten aouï r,?t u"ràia?ïï a".liciiunretijke en .geest"erijï. "ri..iii r,"ri"g.,,te 
-i;;iï"ïr.ïrr,og

ir:rr.er. leclerr en rlén on,llrlirrgerr g=ii,..,rr"trnpszin op bor.errge_nuerr:rlel 3r.orrdsla g.
Zii tracl:t lraar,ïoel te ber.eiken lrrngs r,r.ettigen \.eg err u.ej' door' ]ret orcanisee.en 

'an crr's.ssen .;oor gcesteri.ike ontwikke-iirrg en_ clooi lret bc;;fe;;;r,",f"r"ör., in algenieerien zin onderlrevoegrle,.Ieirling, zoowel ro",: *à'"i.lijke ais vr.ourveliike Ieclen.- 
1:::,1:,\,ï],i,,1.:. ":i t,,rrler.e * t,ttis" ,,ii,r,iÀi'"", ài. ;;;'i;.i,ïrïJi',,.-

.-r oróeliijk 'lrrrnlen 
ziJn.

Duur.
Alt. 4. lJe r.ereerriging is aanEregaan voot, een tjjclvak r.an29^jar;rr'. te r.,,lit,rrerr r nrr"cl*ï, ,lrS i;i 

"ï,;;lrting. ziincle .) Febr,rrari1928.

Lidmaatschap.
Art. 5. De l,ereeniging bestaat uit :t.t. stemgerechtigde-leàen;
b. gewotre ll-erkende leden;c. buitengelvone rverkencle'leden;
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d. adspilant ge\\'one en èrdspirant buitengewone leclen;c. eereleden;
l. commissarissen;

í g: begunstigers.
I Fret lirrnnen zoo*'er mannerijke als r-rou*-erijke per.sonen zijn.Art. 6. Dc in lret vorig artikel onder o tot àn Àet / ge_noemde personen moeten -sympatlrisee'en met du^ g.on'drï"g

der. r'ereeniging, omsclrreuenin àr.t. J. -- --- - ë

Alt.7. Stèmgereclrtigtle Ieden zijn cle ge\r.one en br.riten_
,, ge*-olà. rverke,de ]qden," die den teetti;a ,ín -Is 

ioír. f ,à:UU.r,
/ be'eitt; ourl-e's van -niet stemgei'eclrtigrl"e, adspirànt" e€r,one e,

r' adsprrant buitengeuone leden krrilïeÀ oori sfe-mger.öt,ifi.a ua .z4n. T,t1n de ge*.onF en briitenge*.o.e u.e.kende ier.len fB iÀ, -ge*o'den. dan kunneu outle's"stemgerecJrtigd Ià U1l;""",' ofhun d zr artoe gé d a aï veÍz o'ek-,' tèr -i, 
"drd "ëUÍ, 

g? i rà* I Ëi^'U 
" 
*trr.,".

Art. 8. Gewone werksnde ieden zijn zij, clie het recht hebbenaan alle werkzaamheden der vereenigin§.' cleel te ,À_err, de,leeftijd van 17. jaar helben tei'eiiit eï cïe corrtrilr"ii" 
-u"triÀ",

dre 'ooi' lren rij .lrrrisLorrrleJijk .egrenrerrt is r-astqesteld. zi;
r ggven z.ich op_ bij lret bestr.ri'.' Het"besturri. beslisí ,ïà.-à" t""1I ol /.,1i latrng. behorrdens goedlierri'i,g de' algerireerre ledenvergaÀ"ri"g,
,i,l,n', bi"i:,] eeu u'eek na het toelritirrgsbàsirrit 

-van lret beJtuur, op
Aii, aan\-i'itge van ten minste 10 stemgereclrtigde leden.-jry 

, art. g. Brritenge*-one rverkendï r"ae"?'ijn-ri1l àie tret recrrt
,eDDen ann alre \\'erkzailmrreden rler. r'er.eerrigiirg-rleel te nemen,met r-ritzondering r.gn de 

_ 
sportbe.oeferi.gi cie, l.eftij.l ;;17 ja,ar _hebbeg bèreilit en cre-contrib.tie b"ettrràri. aàióo" t 

"obij Jruislrotrclelilli i'e-grement is vastgestettl. zii ee\len-zich op biihet bestrrui'. Het l.ristrrur beslist ör.ei. tle toËliiir;, ï;ii";à"#
goeclkeuring dei' alger,eene ledenver.gaclei,irrg. Èir,rrï,, Ër, *e"kna rret toelatingsbesrrrit van lret bestrrr.rr., cÉ arrnrr.age van tenminste 10 stemgei,eclrtigde Iederr.

Ai't. 10. Aclspir.ant g"e,rone en adspir.ant brritengerrone ledenzijn z_íj.,- die, vooi zoor-e} zulks naar 1ièt oorcleel -]"fi n.t^t ".trr*mogelijk.is,. cleelnemen aan de r,verkzaamrreclen dàr "..""rigilg;zooals die in de ai.tt. 8 en g respectiel.glijk voàr àà- g"ruorru ..-
werkende 1ede, eir de buitengeuoird*-erkenciË r.aL" o*.ó..o"o
ïij".,Dg aclspirant ge\l one le"den moeten aen teàiti;a rn" S íuo*,de.rr(tspuant.btrÍtengerrone leden den leeftiid van 1) iaaïbeieikíherLren. Zij betalen de conti'ibrrtie. die voór. rró" rrï'i,irr*rroude-
{!k 'eglement, 

is._r'astgestertl. Zij ge'en zicrr op bij ïret bestur-rr.rret bestrrrr' beslist óver de toeËting. ber,ouier's 
-gà.dk"r.irg.

de' alg-em.eene leden'ergadering. binrien ..., "àól ïa'let toe-latingsbesluit. van het- Íestu.{ op aanvrage van ten minste10 stemgerechtigde leclen.
.A.r't. I I. Eereleden zijn zij. die zich ten opzichte van clevereeniging bijzonder', r ei'dierrst"eli jk rrebberr gemaakr àn op roor-stel 'au lret bestrrur bij meertlerri'eid vnn stc"mmen cloo. à'e utge-

meene lcdenvergaclering u-or,den benoemd.li t,
*;í ru'{l,ilrJ",tl
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Alt. 12. pe.gulstigels zijn zij, die de vereenisinq steunenmer een raar-Irrksche brldrage, \\'ailrvar rret miniinirm-bi1 rrrris- rlÍ-,houdel ijk reglement u-oïrit "vastgestelà.

lJesttrrrr..
Art. 13. Ifet bestuur bestaat uit ten minste 5 leden, clie

. stemgerechtigd lid rie' ve.eeniging.rnoelen ,i;" À"-a"" ià2ruJa
yn",3J jaar moeten hebben "ueËltt. Oe u,jorrilt";-,,;;Jl ,"Í-y"!6 veffiozenl cle oveïige frrncfies rvorderr o"a"iri"g ve:i'ile-erd.
zu- rnogen geen best*urslitL eeneí gymrastiekveréënieïns ziirr.' feder jaar. tïeedt-ëën-gedeelte iËerleden rófg:Àí.'.ïàriJ.,,i,v zoodanig, da-t. in.tu-ee j"aar allen-qenmaal zi,jnïie=tiàd.". Zii
z rln .terston ( t l r erki esbaar. De u erkzatrrÀl r eden 

-der: 
b1s-tu ursl ederirvorde. in het huishouderijk regiement 

"nd"" àÀ*"i;.;;;.'
Trrsscirentrl cls ontstane vacatrïres r.rorcren t"; ;p;;àig*"t.' r..-vuld.

.De verkiezihg 
'air den 

'oorzitter. 
en \-irn deri secretai,is-nen-

,rngmeestei' belroeÍt de goedk-e-rrr.ing van derr itrad .n,,- 
"ofr'Ài._sarlssen.

a't. 14. Het bestrru' i-e'tegenu'oo'digt de ve'eenigins in enbrriten i'eclrten en is bevoegd tït alte aoÍ",, ,rri f-.tËr." "'
\-ooi. lret aàngàan va,r geldle*ningen terr ir.tÀ a"r: ,".eeniging

er1 voo' ,itgaven ur eens voor. somrnen r.a, Í 2uu of À..i. l§ a"goedkeuring 
.ee_ner.- algerrre.ne r.er.gacleiing verelsclrt_ 

---"'- "
\''oor alle dadeïr vaÀ-ejger:,c1onr Ë"etroefíïret b.-éstr-ttu cle machti_ging'a.-den_i' art. 16 6ecloeiden raad 

'an commissarisseir.art' 15. rret bestuur.is bevoegcl commissies uit àï ieàe" teberroerren voo'het,o^rgtrniseei'err vin feestjes. ,"iit;;ri"g;;;;;:"à: ,r^*;y',*7 :**tstlijderr en dergelijke.
r'n ee. ,a...gàïijt;, commissie moet te, rninste één bestuur,slicl 1 Í

i,^t^tllq],:bbe., en hun besl,iten moeten de goeciiierring.vaiihet
DestlliU' \\'egdragen.

' art- 16. E, il".r",rc":ïïï;'ïï"or,misstr'issen, die tor
- 

taak lreeft de vereenlging m-et zijn steun eu a{vies l" tl.Oirro".Íeze Ëad ían ioàmiósa.i§-sen" 
" 

ó,.,1t g"uàr-à- J;r- Í;ài";"_
stuur. van een hii. ,Lot"ol,S.Jg_akte op te rïchterr .tÈl,ti"g. 

-

i"ïJ#;ïï ï:' n:r-','*r :[jfl;",ï?;'i",'I,":",i"iilill.::t,,,
eenigrng, zijn de 

'oo.zitter'"en <le sec.etaris-p.""iiin-à"JË.'aï, .*1./.,11
vereeniging- tLit lrooÍde r-arr rru, Irructie leden van ;;; .;;í ,.uï ', -*i/í
colnmlSSanssen.

Art. 17. Dc r-ei,eeniging als zoodanig zal geen eigendommen
I 
nog.e.t bezitterr.. belro,ctenÉ zoodanige Iïquicle" *iaa"iÀ", 

"i, 
^iur.

be-t'eiliing van haar'.gi'ondslag en dóei ei te,. r-ordoenins riarer
adngeg.an-e f inancieele rerpl icl rtingen noodzakel iitr ruUÀn iiin. i,edien einde zullen door. liaar alià bezittingen,'".fir.-r;r.-i"ó.f,t
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vei'lirijgen,_ \volden overgeclragen ai1r1 cle stichting, hiervoor in
alt. 16 bedoeld.

}Iet zal aan den raad vtrn comrnisstrrissen vrij staan om cle
door liem te verleenen machtiging tot verl<riiging 1-arr eigendom-
men afhankelijk te steiien van de voor\\-tltrrcl'e, aàt de ovérdracht
dattlvan aan cle stichting zal plaats liebben.

Art. 18. Ter vervuliing van een plaats in clen ra:rcl van com-
missarissen biedt c1e raad aan het bestuur cler vereeniging eeu
vooldlacht van tu-ee personen a;rn, \itarlït ile nïgèinèËtà r-er.-
grrrlelrng er één kiest.

I{et bestutu: is verplicht, binnen tr.r-ee u'el<en na deze aan-
biecling een alg-emeene leclenvergadering bijeen te roepen ter
voorziening in de bestaande -,-acatures.

131ijÍt de algemeene vergadering in geblelie gedurende drie
u-eken_ neclat clit punt voor cle eerste rltrirl in èen algerrreene
vergtrclering ter sprarlie is geiioriren orlr eeil lieuze te cloen, drtn
is lret sticlitingsbestuur bevoegcl zicb zelf aan te .vu11en.

Hebben beicle vermelde candidaten evenveei sternmen op zich
veleenigcl. zoo zal. cie oudste in jaren geacht rl.'oiden tè zijn
gelioz en.

Ai't. 19. Cornmissarissen heblren steec.[s toega.ng tot alle
bi.jeenlionrsten. cul'slrssen en oefeningerr iíarr de ïre"enig-rng. --

Alt. 20í De lanír'an conrrt-rssatissen Íegelt ,ëÍf ilín".,,r'Ë,,t-
rr ijzru

Conttrctcomurissie.

Ài't. 21. Een atrntal leclen. clie te zamen een cursus volgen
oÍ gemeenschappelijk een ttrli lan spolt Leoefenen. r-ormen éen
groep. Elke gi'oep lan werliencle leclen lian r-iit haar midden
til.ee oÍ drie leden aant-ijzen. n'elke de gi'oep r-ertegenn,oolcligen.
'Ie zamen volirler cleze r-ertegenl-oorcligencle leclei de contict-
commissie.

Art.22. De taali r.an c1e coirtactcommissie is clen bt-lncl
tussciren het bestriur en de overige leden zooveel mogelijli te
versterlien. Om dit doel te bereiken, l-ordeir, zoo vaak-hei be-
strrul zullis nooclig oorcleelt, cloclr ten minste tu-eematrl per jarrr,
gemeenschappelijke vergaderingen van het bestuur en cle con-
tactcommissie gehouden.

Ài't. 23. De leden der contactcommissie ti.eden elk liaiend.er-
jaar bij de eerste samenkomst van hnn groep aÍ. cloch zijn
onmiddellijk helkiesbatrr.

hr 
. 
tusschentijclsche l,trcatules ri'or:dt zoo spoedig mogelijk

\:oor'Zten.
De leden van c1e conttrctcommissie van een groep u.ijzen één

hunner als cortespondent aan, clie verpliclrt is van elke n ijziging
in cle samensteliing der conta,ctcommissie, yoor zooïer zr-rlks liuir
groep betreÍt, onmidciellijli iiennis te geven airn deil secretaris.

I



Geldmiddelen.

Àr't. 24. De inkomsten der vereeniging bestaan uit:
a. contributie cler stemgerechtigcle gewone en buitengewone

§erliencle leden, adspirant geu'one en buitenge'"vone leden;
1). bijclragen van begunstiget:s.

Vergaderingen.

Ài't. 25. IIet aantal algemeene ledenvergacleringen rvorclt
gei'egeld bij huishouclelijli reglement. Op een met ledenen om-
i,leeà 

"erróeh 
van mirxtens 10 stemgerechtigcle leden is het

bestuur verpiieht, binnen een maand na ontvangst van l-let ver-
zoek, een algemeene leclenvergtrcleling te beleggen. Het bestuur
roept cle stelngereclrtigcle leden ten minste 7 dage-ry 1eór: bst
tiidstip eenei' algemeene leclenvelgaclering pel' convocatie op.

Wijzigingen.

Ài't. 26. Besluiten tot rvijziging clezei' statuten rnceten r'vor-
tlerr genomèn met een meerclerheid van ten rninste 2i3 der uit-
gel-, r',ichte geldi ge stemmen, b ehoriclens I(oninirlij ke- g-oedkeuring.- (ieen voórsteilen tot rviiziging liunnen in behancleling rvorden
geuorlerl, rrellie niet op_de convocirtie 1]ln i.'e1meld

Hr-rishoud elijk reglement.

-\rt. 27. Aan cleze statnten is een huishoudelijk reglement,
tor!Ë\'negd, clat geen lrellalingen zirl bevrrtten. in sttijtl rnet deze
st;rirrturr,- €'n 1i n;;'in ,le ir.'clrten en pliclrtelr r[ei' stemgeleelttigde
s-e\\'one en br.ritenger-one t'erkende, aclspirtrnt Sewone en br-riten-
*i".,',r,re leden. eeÉleclen en begunstigers naclei' zijn omschleven.

Slotbepalingen.

-\rt. 28. Ifet vereenigingsiaai' loopt vau l Januari tot en
met .i1 December, eerstmaal vilnàrf clen clag cler oprichting tot,
err rlet 31 December 1928.

Het lidmazrtschap vervalt cloor':
tt. lreclanken;
L. overlijden;
(. r'ovement.
RoleÉent heeft scltrifteliik plaats dool het bestuur, rnet

opgoiit van Íedenen, inclien een ild de belangerr der vereeniging
sólia,rclt of tegenu-erkt, oÍ een handeling pleegt, in strijd rnet de

v7

sttrtrrten o{ huishouclelijk i'eglement, met recht van beroep op
r'le eelstvoloende a,lpemeeire lerlelversaderine. De sewezen ledencle eelstvolgende algeméene lèclenvergadering. De gewezen leden
verliezen alle a,rnspralien op de eiqendommen der vereeniging.verliezen alle a,rnspralien op de eigendommen der vereeniging.

Art. 29. De .vereeniging lran te allen tijde rvorden ontbon-
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den. Het besluit claartoe moet worden genomen, onder Eoed-

*Ï"'ls;'míï rt1",f,t4*ff*tffi * ií*l
mrssie belast met de,vereffening van de zaken rleï vereeniging.
Na het betalen van alle schurdeí en rasten ,*r t.,ói-or"rÈr1,'""""ï"
saldo, -met inachtneming van art. 1702 van ti"t- S"rnàrÍiË ffi_

byo.k_,. komen te:l bate dér vereeniging tot op.i"f.U.re';i*t*"a-
7 houdmg een_e_r Protestantsch Clrristelijke school in iret Willems_I kwartier te Nijmegen.

(V olo en ile ond,,e rte tl;etr,iít rt tnt,. )

Goedgekeurd bij Koninklijk besruit dd. 22 November 1985 no. 4g-

Mij bekend,

De Minister oan Justitie,
Narnens den Minister,

De B ecretaris-Generaal,

J. P. de NIeijere.


