
~~N K ~~~ S T A T U T E N 

'~~=~' y`~ ------------------ NAAM EN ZETEL ------------------------
z a -------------------- Artikel 1. -------------------------

;~-;:~~a; ~ De vereniging draagt de naam: DELTA-NATUUR hierna to -

~
•,~~1.-.~~~~ 

..~.: noemen: de vereniging -----------------------------------

F sRo~° Zij heeft haar zetel in de gemeente Vlissingen. ---------- 
-----------------------DOEL ----------------------------- 

------------------- Artikel 2. --------------------------

i De vereniging heeft ten do21: ---------------------------- 

De bevordering van een gezonde lichamelijke, zedelijke en 

morele ontwikkeling door een naturistische levenswijze. --
Zij tracht dit doel to bereiken door: -------------------- 
a. het organiseren en instandhouden van gelegenheden voor 

naaktrecreatie; ---------------------------------------
b. haar toetreding tot de Nederlandse Federatie van ------

Naturistenverenigingen; -------------------------------
c. het geven van voorlichting en het organiseren van -----

bijeenkomsten voor leden en genodigden; ---------------

d. het uitgeven van een verenigingsorgaan; ---------------
e. alle andere wettige middelen Welke het doel van de ----

vereniging kunnen bevorderen. ------------------------- 
-----------------------DUUR ----------------------------- 
-------------------- Artikel 3. --------------------------
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. ------
2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. -- 
------------------- LIDMAATSCHAP ------------------------- 
-------------------- Artikel 4. --------------------------
1. De vereniging kent leden en aspiranten. Leden zijn zij 

die zestien jaar of ouder zijn; Aspiranten zijn -------
personen die de zestienjarige leeftijd nog niet bereikt 
hebben en deel uitmaken van een gezin of een ----------

samenlevingsverband van een lid. Zij worden alszodanig 

toegelaten tot de vereniging overeenkomstig het in ----
artikel 5 bepaalde. ----------------------------------- 

2. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden of lid 
worden/wordt daaronder verstaan towel de leden als de -
aspiranten, tenzij het tegendeel blijkt. -------------- 

-------------------- Artikel 5. --------------------------
1. Als lid van de vereniging kan men worden toegelaten ---

nadat men daartoe een verzoek bij het bestuur heeft ---

ingediend. --------------------------------------------

Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet-toela-
ting door het bestuur kan de algemene vergadering als-
nog tot toelating besluiten. --------------------------

2. Het lidmaatschap is persoonlijk en derhalve niet over-
draagbaar noch vatbaar om door erfopvolging to worden -

verkregen. -------------------------------------------- 
------------------- Artikel 6. --------------------------

Het bestuur is bevoegd een lid to schorsen voor een perio-

de van ten hoogste een maand, ingeval het lid bij herha- -
ling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtin-

gen of door handelingen of gedragingen het belang van de -
vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de -
periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lid- -
maatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend. ----- 
-------------------- Artikel 7. --------------------------
1. Het lidmaatschap eindigt ----------------------------

a a. door het overlijden van het lid. -------------------
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b. door opzegging door het lid; -----------------------
c. door opzegging namens de vereniging; ---------------
d. door ontzetting. -----------------------------------

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts 
geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij 
geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, Welke --
voor de eerste december in het bezit van de sekretaris 
moet zijn. Indien niet tijdig is opgezegd loopt het ---

lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende -
verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of -
van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het`" 
lidmaatschap to laten voortduren. --------------------= 

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan 
tegen het einde van het lopende verenigingsjaar ge- ---
schieden door het bestuur met inachtneming van een op-
zeggingstermijn van tenminste vier weken, wanneer het -
lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk to zijn aan-

gemaand op de eerste oktober niet ten volle aan zijn --

geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft --
voldaan. ----------------------------------------------

De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beein-

diging van het lidmaatschap tot gevolg hebben wanneer -

redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan wor-

den het lidmaatschap to laten voortduren. -------------

De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave -
van reden(en). ----------------------------------------

4. Opzegging van het lidmaatschap namens c?e vereniging kan 

eveneens geschieden wanneer het lid heeft opgehouden to 
voldoen aan de vereisten door de statuten voor het lid-

maatschap gesteld. -----------------------------------

5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uit-

gesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, --

reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of 

de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ont- -

zetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken -

lid zo spoedig mogelijk van het besluit, met opgave van 

reden(en) in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd ---

binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in --

beroep to gaan bij de algemene vergadering. Gedurende -

de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid ge-

schorst. ----------------------------------------------

Het besluit van de algemene vergadering tot ontzetting 

zal moeten worden genomen met tenminste twee/derde van 

het aantal uitgebrachte geldige stemmen. --------------

6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een vereni- ---

gingsjaar -ongeacht de reden of oorzaak- eindigt, -----

blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel 

door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders --
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besluit. ----------------------- ----------------------- 
7. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van -

artikel 36 lid 3 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan 
een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet 
onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de ver- --
plichtingen van geldelijke card van de leden worden ---
verzwaard, behoudens uiteraard het in lid 2 van dit ar-
tikel bepaalde. --------------------------------------- 

------------------- GELDMIDDELEN ------------------------- 

--------------------Artikel 8. --------------------------
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contribu-

ties van de lederi, uit entreegelden, uit eventuele ver-
krijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schen- -
kingen en tenslotte uit eventuele andere toevallirn ba-
ten. -------------------------------------------------- 

2. Ieder lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag -
jaarlijks door de algemene vergadering tijdens de jaar-
vergadering wordt vastgesteld. ------------------------
De leden kunnen daartoe in categorieen worden inge- ---
deeld, die een verschillende contributie betalen. ----- 

--------------------- BESTLJiIR ----------------------------

-------------------- Artikel 9. --------------------------

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste 

drie meerderjarige personen. --------------------------
2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit 

de leden van de vereniging benoemd. Zij kunnen door de 
algemene ledenvergadering in functie gekozen worden. --
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, de secretaris, 
een penningmeester en een zodanig aantal bestuursleden 

als in verband met de behoeften van de vereniging nodig 
wordt geacht. -----------------------------------------
Van elk huisgezin casu samenlevingsverband mag slechts 
een persoon deel uitmaken van het bestuur. ------------

3. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit een of 
meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in -
lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn ---

bevoegd zowel het bestuur als tien leden. Een ---------

voordracht door tien of meer leden moet veertien dagen 
voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het 
bestuur worden ingediend. -----------------------------

4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ---

ontnomen door een tenminste twee/derde van de ---------

uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene --

vergadering, genomen in een vergadering waarin --------

tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is. 
5. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene ---

vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de ------
opgemaakte voordrachten het bindend karakter te -------
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ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de ---
keus. -------------------------------------

6. Indien er meer dan een bindende voordracht is, --------

geschiedt de benoeming uit die voordrachten. ----------
7. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schor-

sen of ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig ---

acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid ver-

eist van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrach-
te stemmen. -------------------------------------------

8. De bestuurders zijn bevoegd to allen tijde zelf hun ---

ontslag to nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met 
een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden. ----

9. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode, ein-

digende na afloop van de eerst to houden jaarvergade- -

ring, drie jaren na zijn benoeming. -------------------

De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. 

-------------------- Artikel 10. ---------- ---------------
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereni- -

ging. -------------------------------------------------

Het gehele bestuur, gezamenlijk handelend, is steeds --
bevoegd de vereniging to vertegenwoordigen. -----------

Eveneens kan de vereniging vertegenwoordigd worden door 
de voorzitter en de secretaris gezamenlijk handelend. -

2. Indien de penningmeester c•~ordt gemachtigd to beschikken 

over bank- en girosaldi is zulks slechts mogelijk bin-
nen de in de volmacht nauwkeuring omschreven grenzen. -

3. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van geldleningen 

alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of 
verhuren van registergoederen, voor overeenkomsten ----

waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede~ 
schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt 
of zekerheidstelling voor een schuld van een derde ver-

bindt, mits de algemene vergadering hieraan haar goed-

keuring heeft verleend. ------------------------------- 
------------ ALGEMENE LEDENVERGADERING ------------------- 
------------------- Artikel 11. --------------------------

1. Na afloop van elk boekjaar ~aordt uiterlijk in de maand 
maart daarop een algemene vergadering (jaarvergadering) 

gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn -

jaarverslag, alsmede de begroting voor het lopende jaar 
uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden 

rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen --

boekjaar gevoerd bestuur. -----------------------------

2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiter-

lijk dertig dagen voor de jaarvergadering, een commis-
sie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uit-

maken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en 

R verantwoording over het lopende casu quo laatstverstre-
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ken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering 
verslag uit van haar bevindingen. --------------------- 

3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door -
haar gewenste inlichtingen to verschaffen, haar desge-
wenst de kas en de waarden der vereniging to vertonen -
en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging to 

geven. ------------------------------------------------
4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het ~aar-

verslag en de rekening en verantwoording strekt het --
bestuur tot decharge. --------------------------------- 

------------------- Artikel 12. ----------
1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen --

door het bestuur, met inachtneming van een termijn van 
acht dagen. -------------------------------------------

De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden to -
zenden schriftelijke mededeling. ----------------------

2. Behalve de in artikel 11 bedoelde jaarvergadering zul-

len algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls 

het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls -

zulks schriftelijk met opgave van de to behandelen on-

derwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig ---

aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van de -

helft der stemmen in de algemene ledenvergadering, ----

indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoor-

digd zi~n. --------------------------------------------

3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is --

het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een alge- -

mene vergadering op een termijn van niet langer dan ---

vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping --

binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd -

ontvangen, Been gevolg wordt gegeven, zullen de verzoe-

kers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de -

wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bij- -

eenroept. --------------------------------------------- 

------------------- Artikel 13. --------------------------

1. Alle leden en aspiranten hebben toegang tot de algemene 

vergadering. De leden hebben daarin ieder een stem. De 

aspiranten hebben Been stemrecht. Ieder lid is bevoegd 

zijn stem to doen uitbrengen door een schriftelijk ----

daartoe gemachtigd ander lid, met dien verstande dat --

dit lid niet meer dan een stem als gemachtigde kan ----

uitbrengen. -------------------------------------------

2. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze 

niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voor- -

kennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een 

besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk be-

sluit wordt door de sekretaris aangetekend in het notu-

lenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens - 
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de eerstvolgende algemene vergadering. ----------------
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen 

schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclama-
tie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de 

voorzitter. -------------------------------------------
4. Over alle voorstellen betreffende taken wordt beslist -

bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, --

voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking 

van stemmen wordt het voorstel geacht to zijn verwor- -

pen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de 

volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op z~ 

heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft -

verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de 
personen, die het grootste aantal der uitgebrachte ----

stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die 
tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen 

op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming 

de stemmen staken, beslist het lot. -------------------

Onder stemmen wordt in dit artikel verstaan geldig uit-

gebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen -----

blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende 

stemmen. ----------------------------------------------

5. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken ---

oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend. ---

Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit --

oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een -

nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der ver-

gadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet --

hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerech-

tigde aanwezige dit verlangt. ----------------------- - 

------------------- Artikel 14. ------------------------ -

1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. -

Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere 

bestuursleden als leider der vergadering optreden. ----

2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden ---

door de secretaris of door een door de voorzitter aan-

gewezen lid der vereniging notulen gehouden. De notulen 

worden vastgesteld door de voorzitter en degene die de 

notulen heeft gemaakt. -------------------------------- 

---------------- STATUTENWIJZIGING ----------------------- 

-------------------- Artikel 15 - -------------------------

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben na -

een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd -

opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van -

de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor ---

oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste -

zeven dagen bedragen. ---------------------------------

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter - 



~~N K C/~~ 

r° 
~~a~:- ~ pag . 8 ~:,L - 

~F BR~~~ 

behandeling van een voorstel tot statutenwi~ziging heb-
ben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag der 
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de -
voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgeno-
men, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter 
inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de verga-
dering wordt gehouden. --------------------------------

3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden beslo-
ten door deze algemene vergadering, met een meerderheid 
van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte --
stemmen in een vergadering, waarin tenminste twee/derde 
van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is --

niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegen-

woordigd, dan 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 tegenwoordige of ------

vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met 
een meerderheid van tenminste twee/derde van de -------

uitgebrachte stemmen. --------------------------------- 

------------------- Artikel 16. --------------------------

1. De statutenwijziging treedt pas in werking nadat daar-

van een notariele akte is opgemaakt. ------------------

2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift 

van de gewijzigde statuten to deponeren ten kantore van 

de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welk ge- -

bied de vereniging haar zetel heeft. ------------------ 

------------ ONTBINDING EN VEREFFENING ------------------- 

------------------- Artikel 17. --------------------------

l. Hehoudens het bepaalde in artikel 19 Boek 2 van het ---
Burgerlijk Wetboek ~~rordt de vereniging ontbonden door -

een besluit daartoe van de algemene vergadering. Het in 

de leden 1, 2 en 3 van artikel 15 bepaalde is alsdan --

van toepassing. ---------------------------------------

2. Bij de oproeping tot de in lid 1 van dit artikel be- --

doelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter -

vergadering zal worden voorgesteld de vereniging to ---

ontbinden. --------------------------------------

3. Indien bij een besluit tot ontbinding Been vereffenaars 
zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het be-

stuur. -------------------------------------------

4. Een eventueel batig saldo na vereffening vervalt aan --

degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding --

lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij -

een besluit tot ontbinding kan door de algemene -------
vergadering echter ook een andere bestemming aan het --

batig saldo worden gegeven. ---------------------------

5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan ----
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voorzover dit tot vereffening van Naar vermogen nodig -

is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van. 

de statuten en de reglementen voor zover mogelijk van -
kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereni-

ging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de 
woorden "in liquidatie". ------------------------------ 

------------- HUISHOUDELIJK REGLEMENT -------------------- 

------------ Artikel 18. --------------------------

1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement 

nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de intro-

ductie, het bedrag der contributies, de werkzaamheden -

van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uit- --

oefening van het stemrecht en alle verdere onderwer'~~n 

waarvan de regeling Naar gewenst voorkomt. ------------

2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschie-

den bij besluit van de algemene vergadering, indien dit 

schriftelijk wordt verzocht door tenminste een/derde --

gedeelte van de leden van de vereniging, of op voorstel 

van het bestuur. --------------------------------------

3. Het huishoudelijk reglement zal Been bepalingen mogen -

bevatten die afwijken van of die in strijd zijn met de 

bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de af-

wijking door de wet of de statuten wordt toegestaan. --

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. ----------------

WAARVAN AKTE IN MINUUT is verleden to Vlissingen op de ---

datum in het hoofd van deze akte vermeld. ----------------

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de ---

comparanten, hebben dezen eenparig verklaard van de inhouc 

van deze akte to hebben kennis genomen en op volledige ---

voorlezing daarvan Been prijs to stellen. ----------------

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door ~e -

comparanten en mij, notaris, ondertekend. ------------ ~--

R.P.H. Buijs, M.H.M. Robaeys-Freling, M.P.D. Pardoen- ----

Visser, Sauer. ----------~--------------------------------

VOOR AFSCHRIFT 


