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Heden, vi j f en twintig

okE,ober

voor mij ' Mr
;;;*;;ienÉonderd drie en negeneig verschenen
Felix Henricua Anthoniug aLphortÀe Duyne Eee, notaris E er
st,andPlaats Voorburg
organis3L . mevrouw-Roeemarie Eveline J:ohanna - Bieeelinq',
.. L3?t van ï*1 tie - adviseur, wolrende )Ztt AV Vóorbqrg, juli
-negentiendenburg 52, geboren t,e Doesburg op _tien
van
iránaerárr.g"návi j f tig, gehuwd met de ' heer
' ' ,Johannes
'
'
"
-"
''
en
HeijsL;
ondernemer
der
van
Àdrianus
,ïohannes
-Stel9,
Z . de heer
'
wonende 227L TW VoorUurgi- van bevenLerlaan,5l-, geboren. te, s -Gravenhage op een sept.ember negienËienhonderddrie
enveerL ig, ongiehuwd .
vereniging oP te
De comparanten verklaarden bij deze een
richÈen en daarvoor vast te sdellen de navolgende'l
STATUTEN:

Artikel L
Naa-m en z-et,e1 .
De vereniging draagE de naam I'Hist,origche
Voorburg" én is gevestigd Ee Voorburg'

Vereniging

ArE,iiceI -2
Doel
L.\r\rà.

De vereniging heeft, ten doel:
het, onderzoeken van de geschiedenis van Voorburg;
heE, bevorderen van de kennis van en de belangsEelling
voor de geschiedenis van Voorburg i

heE bevorderen van heE behoud van de rest,erende Last, bare herinneringen uit het verleden- van Vciorburg i
alles in de ruimste zin van het. woord.
Artikel 3
-van het' .dog} '
íJrwezenliiling
+
door:
bereiken
E'e
doel
haar
De r"reniging t,rachE
heE insE,ellen en begeleiden van werkgroepeni
heÈ uit,geven van geschrif ten;
heg hoíden van bijeenkomsten, voordrachten' excursies
en tentoonst,ellingen
'die zich
het, samenwerken meE, andere insE,ellingen,
bezighoud.en met de geschiedenis van VoorbYrg i.
het geven van g""éftiedkundig advies. 9n itlichcingen
- .1r-..-^^1t'er
ond,ersteuning .lr"í het behoud van heE, historiseh-culEureel
.
rt-n
\farr.rrl'rtt1lfi.
'i
^-E-^^Á
Voorburg;
van
erfgoed
het, gebruikmaken van a1le daarEoe geëigende weEt'ige
middelen.
Artil-<e1 4
Duur.
be ,r.reniging is aangegaan voor onbepaalde t'i j d '
..vY

J-'-

'

Artikel
L,eden.

5

1. De- vereniging kenE gewone leden en ereléden. Waar in
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d,eze statuEen of in krachEens deze staEut,en vasEgestelCe

reglemenlen of g'enomen besluiten sprake is van lid of
leden worden daaronder de grewone zowel als Ce ereleden
anders is bepaald of
uit,drukkelijk
Ll uLtroruKK€
begrepêDr 'Eenzij
kennel+jk ander s is bedoeld.
Van de
Cle vereniging kunnen zL)n naEuurl ij ke persoZ . Ireden
2
Ire0en van
nen die de leef eij d van zesLien j aar hebben bereiku,, €o
rechE,spersonen .
zíj die lid' van de vereniging wiIlen worden, melden zich
bij , het bestuur. Het besËuur besIisL. over LoeIaE,ing van

leden
fngeval 'van nieE-toelating door het, bestuur kan de algemene ledeniergadering alsnog tot toelating besluiten
è

r

v\.vÀ^

.

Arlikel

6,

Eindê }idmaat,schap
L. Het. lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van heE lid;
b . door op zeggung door het. l id;
c . door ,opzegiging door de vereniging;
d. door onE, zetrting
Z. Opzegging van het, Iidmaatschap door heL lid kan
slechLs geschieden Eegen he t, einde van een boekj aar, mit s
schrif t,e1i j k en met, inachc neming \ran een opzeggings t, er mijn van Een. minsEe vier we ken,
NieEtemin is onmiddellij ke beëindiging van het lidmaat schap door opzegging mogeli jk'
a. indien redelij kerwij s niet gevergd kan word.en heE
lidmaatschap t,e laten voorE, duren
b. binnen een maand nadat, een besluit waarbij de rechLen
zijn
van de,, leden zijn beperkt of hun verplichtingen
verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld
(tenzij
he[ bet.reft, een wijz:-ging van de geldelijke
rechten en .verplichEingen) ;
c . binnen een maand nadat, een lid een beslui t, is meege deeld to! omzet,t ing van de vereniging in een andere
rechtsvorm of t,oL fusie.
fndien een opzegging niet. ti j dig heef t plaat,sgehad, loopL
het lidmaatschap
schap door EoE heE, einde van heE, eerst,volgende
verenÍgingsj aar
3. Opzegging, vêo hee lidmaatschap door de vereniging kan
eveneens sleeht,s geschieden t.egen het einde van een
boekj aar
De opzegging geschiedE, door het, besE,uur, schrif teli j k en
meE, inachEneming van een o pzeggingst,ermi j n van E,en minsE,e
vier weken. Opzegging van het, lidmaaE,schap door de vereniging' kan 'slechEs plaat, svinden wanneer redelij kerwij s
van de vereniging nieE, ge vergd kan worden he E, l idrnaa t. schap E,e lat,en voort,duren.
IndiêrI: €êD opzegging niet, ti j dig heef c plaaE,sgehad , Ioopt
pJ-ÀIgg
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het 1idrnaatschaP door toL het. einde van heE, eêrsEvolgende
4. OnLzet.t,ing uit het lidmaat.schap kan alleen worden
uig,gesproken wanneer een lid in st,rijd me! de staEuEêr,
r.gIemèngen of besluiEen van de vereniging handelt, zoals
onáermeer in het, geval daE. , ondanks twee schrif t,eI i j ke
de j aarlij kse bijdrage niet of
betalingsherinneringen,
nieE tiJdig wordt 6etaald of wanneer het, lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelE.
De ont zetting gêschiedE door heE besEuur, dat, heE beErokken lid Een spoedigst,e van het, bes.Iuit, met' opg:ave
van redenen in kenni s scelt . De beE,rokkene is bevoegd
binnen een maánd. na ont.vangsE van de kennisgeving in
beroep Ee g'aan bi j de algemene ledenvergadgring.
HeE beseuul is vérplichÈ om binnen drie Èaanden na kennisneming van het beroep een algemene leden vergiadering
bij een tá roepen ter behándeling van het beroep
Geáurende de beroepstermijn en hangende het, beroep is het
Iid geschorst.
5. Wanneer heL lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigc, blij ft desniettemin de jaarlijkse
Ëiiá=ág. voor hec geheel door het, lid versëhuldlqdmeE de
geÉ belguur kan een lid daE, handelU in strijd
of
staLut,€o, reglemenE,en of besluiten van de vereniging
de vereniging op onredelij ke wij ze benadeelt, ' schorsen
voor een Coor heE, besLuur Ee bepalen periode'van maximaal
zes ( 5 ) maanden. Tegen de schorsing Ís beroep mogelij k
HeE in lid 4 bepaalde
bi j de algemene
-"beroep ledenvergradering.
is val overeenkomsE,ige E,oepassing
-.ág"-nd.e
"
n
!r '|!!
ArEikef 7.
aarr
gr-ngsl
s J q\
verenrgL
sJ. t;rrIS.l.rÀ:,
Y

I-s

:r--v.av5vv.

_

!

prl an
ïlro'l
EreleCen.

Ere 1 eden van de vereniging kunnen z i j n naE,uurli j ke perso nen die zich voor de verwezenli j king van de doelst,ellingen van de vereniging bi j zonder verdien's tel i j k hebben
gemaakt,

.

Éreleden worden op voorstel van heE bestuur door de
algemene ledenvergadering benoemd.' De algemene ledenveigadering kan op voors[el van heL besE,uur één ere]id

t,ot erevoo
Art.ikel., I .
Donateurs.

rzrE, E,er benoemen

D"nat."ts zijn zLJ, die zich bereid verklaard hebben een
jaarlijkse
financlê1e bijdrage te betal€n, waarvan heE
*ini*u* door de algemene- ledènvergadering wórdt vasEgesteld.
Arcikel 9.
van de namen,
lie t, bes E,uur houdL. een regist,raE,ie bij
adressen en periode van I id^maaE,schap van alle' ('ere) leden
en donaE, eurs
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ikel 0 .
ConLfibuLie. Ireden betalen j aarlij ks een door de algemene ledenvergadering vasE' tê sLellen cont'ribu[ie.

Art,

1-

Artihel

L1-.

Financiën
De geldmiddelen van .de vereniging best'aan uit. de conE,ri
erf buE,ies van de leden, de bijdragen van de donateurs,
sEellingen, legaten, schenkingien en andere inkomsten. €
FUrti..keI 1"2.
Bo.eki êar. #
Het boekj aar van de vereniging val t samen met het' ka lenderj aar.

ArEikel=- 13 .
Kont,rplecommissie

.

nvergadering benoemt j aarl ij ks ui c de
it
van tenminsEe t'wee persolren,
kont,rolecommissie
len
leden
d.ie geen deer mogen uit,maken van het, bestuur . De kont'ro
van
lecorimis"ie ondeizoekt de rekening en verantwoording
de penningmeester en brengt versrag uit van haar bevinden
aan d,e algemene ledenvergadering'
Het beseuír is verplichr de konLrolecommissie de gewenste
inrichtingen te verschaffen en/of inzage in de bescheiden
t,e geven.
Af t, ike

1

BesEuur.

1=4

I, Het besEuur bestaat uit tenminsLe vij f en ten hoogste
zeven leden van de vereniging '
De algemene 1edenvergad.erlng- sbe1t, heE aant,al bestuursle den vast.
Een niet vortalrig bestuur brij ft besLuursbevoegd. l*! is
echter verprichg ,o spoedig mogerijk een algemene leden*ràrg."d.eri"à E,e bereggen, waarin in de vacatures wordE
voorz ien .
2. De besEuursleden worden door de algemene ledenvergade ring benoemd uit de meerderj arige leden van de vereniging
,meE uiE, zondering van heE eers Ee bes t,uur daE bij deze akue
funcÈie wordL benoemd '
in -"ËiÈiázing
door de algemene ledenvergaderllg word[ de
"ï:
uoór=iE,ter in f unceie gekb zen. HeE best,uur wi j st vervol gens uit, zijn midden een secreLaris en een penningmeester
aan.
3 . Best,uursleden kunnen te allen ti j de onder opgaaf van
redenen door de algemene Iedenvergadering worden ge schorst, en ont,slagen. Terzake van schorsing of onL,slag
besluie de algemene ledenvergadering meL een meerderheid
van t,wee/derde van de uiegebrachLe stemmen.
Indien ingeval van schorsittg van een best,uursl id de
algemene Iédenvergadering niet. binnen drie maanden daarna
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tot. zi j n ont,slag heef t beslotêÍr, eindigt, de schorsing .
llet geschorsEe bestuurslid wordt. in de gelegenheid gesLeId zich in de algemene ledenvergadering t,e verant,woorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bij sEaan. j aar na zi j n
4 . Elk best,uurstid treedt. uiterl i j k vier
benoeming êf , volg'ens een door het, best,uur te.. maken
rooster van af treding. Af t,redende besEuursleden zi jn
herkiesbaar.
Voort s eindi gt het, bestuurslidmaat schap bij verlÍes van
het, vrij e beheer over z"'ln vermogen door een bestuurslid
alsmede bij schriftelijke
ontslagneming (bedanken) .
5. Het' best.uur kan bij de oproeping voor een algemene
ledenvergadering nieuwe bestuursleden voordragen. Voor de
aanvang van de algemene ledenvergadering kan door vij f of
meer leden gezamenl i j k een voord.racht, voor nieuwe be st'uurs1edenbijheE,best.uurwordeningediend.T
6. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt,
is het, oordeel van de voorziÈt,er bij de toEst,andkoming
van een besluit niet beslissend.
7 . De secretaris
maakt, van elke vergadering not,ulen op,
die na vaststelling
door hem en de voorziE,Eer worden
ondertekend.
lIeE DesE.uur
u.
8. Hec,
besE
neeIc,
heeft c,oestremml-ng
de leo,envergraderLng
t,oesLemming van cte
ledenvergadering
nodig bij het sluiten van overeenkomsEen die de vereniging voor I anger dan een j aar verbinden.
9 . llet, bestuur is bevoegd om werkgroepen in te stel1en,
die zich bezighouden meE, bepaalde onderdelen van de
doelst,ellin gen van de veren j-ging.
Art, ike I 15
.

Vert, eqenwoordig-inq

1.Hetbest,uurvertegenwoordigE,deverenigingt2. De verte genwoordigingsbevoegdheid komt, mede toe aan de
voorz i E ter t,ezamen met de secretaris of de penningmees ter, dan we 1 de secreEaris tezamen met, de penningmeester.
3. HeE, bes t,uur kan volmacht, verlenen aan één of meer
besE,uursled en alsook aan anderen, om de vereniging binnen
degrenzenvandievo1machttevertegenwoordigen.
ArE, ikel 15 .
Ledenversraderinq

l- . Binnen vier maanden na af loop van eIk boekj aar wordE.
een algemene ledenvergadering gehouden. In deze vergadering brengE heË bestuur verslag uit van zijn werkzaamheden gedurende heE. a fgelopen boekj aar. De penningmeesE,er
legE rekening: en vera nE,woording af over heE, door hem over
daLzelfd,e Efjdvak g evoerde f i-nancieel beheer. Voort,s
wordE. in deze vergadering de begrot,ing voor heE, lopende
boekj aar vasEgesE,e1d
2. Aan de a1g:emene ledenvergadering komen in de vereniging a1le bevoegdheden toe, die niet door de wet, of

I'
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s.,atu.en aan het b:*t,uur zí3n opged,ragen.
' AIle leden en donat,eurs - hebtén toug"r,g E,oE de 1eden vergadering. Ten zli een meerderheid
cár á"r*àzige leden
anders besluit zi j n d,eze ledenvergad,eringenópË"uaar
4 ' Elk lid van de' verenigi*g heef-c
één sEem. Een r id kan
zíin sEem door een schriiteLijk
aá"iÉo" gemaeh;igd ander
tid - È;; e.ch!., -doo, nier meer
dan
lïÍ" 1:?::qa.
*E:i
vijf
andere leden d,aartoe gË*ach.igJ worden. _: .'tttt. o1:
Tenzij and'ers bepaard,,uord'"r, beslu]iten
genomen meg meerderheid van st,emmen, waarbij bI;;;;
s temmen beschouwd
worden als niet te zijn uitgeÉr"cht.
Ti j dens de l-edenvergádet1"í wordt over personen
schri f *
A11e andeie sEemmingen
!t}+j k gestemd.
geschieden
mon deling,
ténzi j de voorzitter of aàï-=a*r á.r**zige ]eden
kenbaar maakE, een schrif teli j ke stÀming
E,e wensen.
3

De termijn van' oploeping
veerLien
dlgen rroor de .rurgáderd,aE,um bedraagL tenmi"G
de
pproeplng
ónrvang,en
d,e leden
Pij
behandelen
onaeiwerpen.
".,.,
6 ' Naas t' de algemene l ed.envergad.ering
van dit' arEikel,
- bedoeld in I id I
worden
bij eengeroepen door het bes.uur
"ró.*à"Ëzo ledenvergaaeringen
dikwij rs het dic
wenselij k oordeele .
7 . op schrj.f E,e_Ij. j k verzoek van
*irr.af.r,
zodan ig
aantal leden als bev_oegd is tot E en uiab-r;;g.r,
van ê6n/
tiende gedeelEe van de Ëee*..r, in het
een
vortarlige a 1 geme ne
ledenvergadering, is het bàsEuur verprichc
-"p het bi j eenroepen van een algemene ledenv"rgàd"ring toE
een termi j n van niet langer dan vier weken
ïa indí.rirrg van he
verzoek
rndien aan het' verzoek binnen veertien
-d,u *""I,
_d_agen
-r,; g"""
kunnen
bi j een
ï:::i":"ï::r:^
_t: ,:rlo"LÉr"
:ur r
roeping van de argemene
redenv"ig"o*ring
.";;;ï'.;;
verzoekers kunnen arsdan and,eren dan bestuursleden
belas ten met de leiding der redenvergadering en het, opsE,erren
der no[u1en.
Fr-!

-!

a

___

L,

r

_

word.en gehouden in
l;'',i: **y."-T_tr.."
_1_1q:nvgrgaderi_ngen
gemeenE'e
waar de
j--::
vereniging s E,aÉutair -i= ;"Ë;1ï;ï:
ArEikel 1?.

de

-' of meer r.gl=,".,*
l;.oïr*n",*".1u^*redenveigadering
*li : I g : l, -' kani i. ;een
;
Jï.ï . "= " il i; ;;
:.L."tl-._" door
_
-,11
"
"
déze
" ;i:ï.;"ïï;;ï;
sraruren
" ",:i
nieË'.;;*
wordE,
fl:fig"lj"::i:jn
voorzien.
:::

ï

;

í;'l!ïi=]f,];-5:.yiËn"?",ï3.T3;]'3g:l-i:;:..",,,G
3 . Op besluiten toE vasEsEelling
en t,oL wij zíging
van

een
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reglemenf is hef bepaalde in art,ikel 18 leden L, 2 en 5
van overeenkomst ige toepassing Artikel L8
StaEut enwii z iqing
de staE,uE,en kan slechEs plaatshebben
d,oor een UeJtuit van de algemene ]edenvergadering,. la?rEoe is opgeroepen mec de médedeling - dat, aldaar wij ziging
van de sËácucen zal- worden voorgesteld '
2. Zíj, die de oproeping toE, de algemene ledenvergadet+tg
st'atut'enwij ziging
ter behandeling'l'ran een voorst,el tot,
hebben g'edaan, moet,en t,en minste vi j f dagen -voor de dag
der vergadering een afschrifc van daÈ voorstel, waarin de
voorgesÉe1de wij ziging woordelij I is opgenomen, oP een
inzage leggen
daarÉoe geschikie .rian
ff aàts voor de leden t,er
de dag, waarop de vergadering werd
tot na de af loop
aaal

LlL-9,

I'L

I s*!t*..rrt.

\,L,IIWJ.

gehouden.

t . Tog wij ziging van de sÈatuEen kan door de algemene
ledenv.rg.áutÍ.rtg- slecht,s worden beslot,en met een meerderheid van Een miásce t,wee/derde van het. aantal uitgebrachEe stemmen.
4 . De sEatutenwij ziging treedt eerst, in werking nadaE
daarvan een notariële akE,e is opgemaak[ '
feder van de bestuursleden is bevoegd de akte van staverlijden.
tuEenwijziging
',
-bef,aaia.Leindoen
de ledeá 1 en 2 van dit arL'ikel is
5. HeL,
l edenvergade algemene
de
en
in
ind,i
ni e E van f oup." s ing ,
ring alle st,emger"êhuigden aanwe zLg. of vert'egenwoordigd
zi j á en het, besluit, tóu staEutenwi j ziging meE algemene
s Eemmen word,Ë, genomelr .
een authent,iek af 5 . De besE,uuréleden zrJrr verpliche
schrif t van de akte van sÈ,atuienwi Jzrging en een volledige doorlopende tekst van de sEatuEen, zoals deze na de
wil zíging f uiden, neer te leggen t,en kant.ore van he[ door
de Kamer- van Koophandel en fáUrieken gehouden verenigingenregii s ter .
A.rt ikel 19
Ont,bindinq e-n vgrgf fqfl-ing
iÈel 18 leden J', 2, 3 en 5 is van
overeenkomstige t,oepassing op een besluit, ván de algemene
Ied.envergad.eri.tg toË onEbinding van de vereniging. 1Z. De algemene ledenvergadering st,elE bij haar in heE
vorige lia bedoelde bestuit. de bestemming vast voor het
bacig saldo, êr wel zoveel mogelij k in overee4sEemming
met het doel van de vereniging.
3. De veref fening geschiedU door heE besE,uur
bl i j f t de vereniging voortbest'1?n
4 . Na de ontbinaing
voor zover dit. tot vereffening van haar vermogen nodig
is. Ged.urende de veref fening blijven de bepalingen van de
s EaE,uE,en zoveel mogel i j k van krachE .
'

la!

\.rIru\,,

*.

9*rlv*

.Ltl\J.Irr!í

uÁl

v v^vaav4^4^.ï.
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f n s E,ukken en aankondigingen die van de vereniging uic g'aan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden
Árr liquidat,ierr.''
JJ.\iurucrLJ-Ë".
"in
5 . De verenigÍng houdc, op E,e besE,aan op het, Li j dst,ip
waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaar (s) ,
be]<end.e baten meer aanwezíg zijn.
De vereffenaar(s)
doet (n) van de beëindiging opgave aan heE, in r id 6 van
arLikel 18 vermelde reqist,er.
6 . De boeken en bescheiden van de onEbonden verenigi.g
moet,en worden bewaard gedurende twint ig j aren na af loop
van de veref f ening. Bewaarder is degene die door d,e
vereffenaars al s zodanig' i s aangewe z en
,,

.

qL.oTBEPALTNG

Voor de ee.rs Ee" maal zijn toE bestuursleden benoemd:
de compara nt,e sub L. genoemd als voorztt.t.er;
de compara nt sub 2 . genoemd. al s secre E,ari s
de heer Gerardus .Theodorus Langerêk, rijksambtenaar,
wonende 227L EV "Voorburg, VIieEwi j ck 26 , g'eboren Ee , s Gravenhage 'op zevenent,wintig november negentienhonderddri eënveert i g, gehuwd, als penningmeest,€r;
de heer Cornelis Leendert van der Leer, conrect,or,
wonende 2271 Bz Voorburg, SchoolsLraaL 45, geboren te
Zwtj ndrechL op z'es sept,ember negent ienhonderdvierenveertig, ong'ehuwd, als best,uurLid;
de heer Martinus Johannes Harms, leraar, wonende 2Z7L
GM Voorburg, Vlietenburgstraat, 2, geboren te Voorburg op
zeventien juni negentienhond,erd,vierènveerLig, gehuwd, - aIs
best,uurslid
WAARVAIV AKTE in minuut is verleden t,e Voorburg op de
datum in het hoof d dezer akt,e vermeld.
Na zakeli j ke opgave van Ce inhoud van deze akE,e aan de
comparant,€o, die mi'j, roEaris, bekend zijn, hebben dezen
eenparig verklaar d van de inhoud van deze akE,e t,e hebben
kennis genomen' en op volledige voorlezing daarvan geen
prij s te stellen
Vervolgens is deze akEe na beperkLe voorle zLng door de
comparanten en mij , notaris, onáerL ekend
,.

::

Getekend: R.E.J. Bisseling;
F
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