
t

Doorlopende tekst van de vereniging:

DORPSBELANG LBKKUM-MIEDUM.SNAKKERBUREN,
statutair gevestigd te Lekkum,

na statutenwijziging de dato 12 maart2003,
verleden voor een waarnemer van mr. W.J. Aderna,

notaris te Leeuwarden



De verenigÍng draagt rie naar*: D*rpsbeiang Lekka;ru-Mïedurín- 
-._§makkarb*Íem en is geve*t!Ëd ta Í-akkurn, g#neente Leetiwai"den. -

i ' De vereniging heeft ten doel h.et bevorderen van de leefbaarheid in de dorpen Lek

kiim, Miedum en Snakkerburen waarbij iedere ber,voner zo veel mogelijk wordr be

trokken. Zowel ontr,vikkeiingen died plaatsvinden in d.eze kernen als onrwikkelin.

gen ín het ruime buitengebied rond deze kernen r,vorden relevant geacht vool de ni

te streven leeÍbaarheid, Het begrip ieeÍbaarheid wordt daarbij geinterprereerd in dt

Ilet doel van de vereniging om.rat in het bijzonder d.e behartiging van belangen var

allen die qua woonsituatie of anderszins invloed ondervinden vaÍl:

- besluiten en ptrannen op het gebied van de ruimtelijke ordening;
I

- besluiten en plannen op het gebied van het milieu;
i

- besluiten en piannen die de flora en fauna in en rond de genoemde dorpen aan-

tasten; ------------ -

- besluiten en plannen op het gebied van onderw.ijs. zorg en kinderopvang; ------
- besluiten en plannen vooÍ zover deze de zelfstandigheid van de dorpen Lek-

kum, lvÍiedum en Snakkerburen raken;

- besluiten en plannen die anderszins het open buitengebied (i,vaaronder de Bul-

lepolder) rond de genoemde dorpen aantasten.
Àt, Lle vereniging trech't dh ccel sndsr fi1eer t= bereiken dsor:e. het {:rauden vaí} vergaderingen;

b. cverleg rnet cverheids- en tild€re ínstantiee;
c. het indienen yafi verzoekschriíten;
d,aííeenderewettigerniddeiendiederlerenígingten-

dienste staan eí'] Éen haar doeí bevarderlíjk zsn



DUUfi
Artiksg 3

De vereniging is aangegaen vsoí onbepaaïde ïijd.

1" De ryee'eniging kerrt gewonÉ leCen en ereieden. Waar ix1 q!67s 

-statuter: af in kraehtens Ceze statr.rten vastg*stelde
negïamenten aÍ gensmen bsslulten spreke ïs van lid of 166!sx 

-urorden daeronder de gewcne zcwel ale de erelederl
begrspen, tËnzu uitdrukkelijk arrders is bepaald oÍ kenneiiik 

--anders ls bedseld
2.Ggtvonetedan=iJnn,.,uuriijkeper,senenvanachtiienjaar

cuder die woonachtig zljn in Lekkeln'e, $diedr.lnn, §nakkerbuger: -oÍ in hEË gebied dat geacht u;ordi daarbilte behoren en ciíe 

-z!cï'l als lld bij hat bestuur hebben aangemelC en door fist 

-
bestuur als zodanig tst d* .vereniging zïit'l totgelaten-
lngovai van niei-toelating door het ilestuur kan de alger46n6 

-vergadenng aisnog tot tsslatirig besia:it*n-
Ëchtparen eru sarr,ànwonen'lder: kr.lnnen beldE gewpqn lid ztjn *
doch slechts ÉÉrayen beide kan zítting nÉrnefi ín het besteiur 

-varr da verenrgÍr':9.
Vosr beide Is sleÀhts éénrnaal contributie versehllldigd.

4. Ereieden ziln zij die, op gr*nd van bijzondere verdiensten vesí -
de varenigíng, a6s zodanig door d* algemene vergader:r'lg zïln -
benoerïrd en hun bensen''ring irebben eanvaard'

Artikel 5
è{et ïÍdrn'ieetschap !s persoonlijk en rnitsdeem nlet vatbasr vËcr
cverdraeht cf overgang,

?. F{et lidn'raatschap eíndlgt:
door de dood van het lÍd;
door opzegging dcar het líd;

=
I

c"
À

daor opzegsing doer de ver+niging; -
doon verh*iÈnà ven het lid buiten de dorpen Lekkurn, 

-
$sledurn en snekkerburen of he? gebied dat geacht wcrdt -
bij die dorpen te behoreni

e, doar ontzettin_c.
2. Opzegging van het lídrneatschap door het lid kan slechts

geschleden tegen het elrrde van een boekiaar, rnits schri'ftelijk --
ert Ínet inachtnerning van een spueggingsterrnijn ven lgp 

-
rninete vier weken.



Nlettemin is onr,.líddeilijke
door opzegsing mogeiijk:

beëindiging van het lide'naatschap 

-e. indien redeí§kerwijs niet gevei'gd
lldmaatschap te laten voortduren;

b. binr'aen ËËn ínaand nadet eerr besh.iàt waarblj de rechten 
--van de ledera zgn beperkt o{ }"run verpiichtingeíï zijn 

-

varzwaerd, aafi een lld bekend is geworden ef
rnedegedeeld {tenzij het betreft een wi"ieiging van sla 

-
getdetijke rechten en verpllchtingen);

c. binnen egn Íïïaand nadat een lid een besBc,lit is
rne*gedeeld tot amzetting van de verenigil'ig irr

ken worden het

€€n 
--

À

a*dere reci'rtsvorn'l oí tEt íusie.
lndie* eeR opzegging niat tiidíg heeft píaatsgehad, Ieopt fte! --lidmaatschap door tst het einde van het aÉí§tvclgende
verenigíngsjaar,

3. Opzeggia'lg van hee tr§drglaatscl"lap door de vereniging fo3p 

--evenee!'ís slecl'lts geeclríed+n tagen het einde vart eËn
boekjear.
De epzegging geschiedt doer het hestuur, schrif,ie!ïjk en i'r1et 

-Enachtneming van tsen opzaggingstarrniin van ten rr*i*sts vlsr 
-weken. Gpzeggíng vara het li<irneatschap dacr de vereniEír:g 
--kans§echtspnaatsvirrdenwafinÈerredeliiksrwijsval,rde-

vereniging niet cevergd kan worden het lidrneatsetrap te laten -
voortduren. -trndien eeri opzeËgÈmg niet tijdlg heeit piaatsgehed, loopt het -_!idmaatschapdocrt*theteindevanheteerswc1gendg-
verenigingsjaar.
Onrzetting uit het lidnaaatschap kan alNeen worden
uitgesprokeï!wann€ereenlid'n§trijdmetcesta?i.lt€n,
regiernenten of besluiten van de vereniging handelt, zoals
ondermeer ín het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de -jaarlijkse bijdrage raíet of nlet tiidíg wordt betaald o'f wanneËÍ -het iíd de vereniglng op onredeliike wijza benadeeít
De sntzetting geichiedt doer het bestuur, dat het betrck|8p 

-Iid ten spceOigste van het beslllit, rÍlet epgavÈ van redenen in -
kennis stelt. §e betrokkene is bevcegd binnen esri maand na -öntvËrNgst rren de kennisgeving in haroep te ge€n bi! de

aigemene vergadering
Gedurende de
lid gesehorst.

beroeplsterrníjn en hangende ï'let beroep i5 het #

De aigernsne vergadering kar: sÍechts tot onïzetiing besluiten -door een daarïoe strekkend begluit, gencrnen mËt eËn
meerderheid van ten rninsïe twee/derds van het aantal 

-

uitgebracha?e sternrneR.



5. Wanneer het lidmaatschap in da loop van een v€íenigingsjaar -ai*drgt, btijÍ't desrriettennin de jaarËijksc bijdraga voor hst 

-
geheel door het lid rrerschuldigd.
Het bestuur kan een lid dat handelt in stíijd rnet de statuien, -*
reglementen B{ besluiten vari de veranlging cf de verenigln
cp onredelijke wljze benedeelt, schorsen vsor een door ilsf _-
bestuur te bepalen periode yan maxirnaal z€s (0) meanden, 

-Tegen de schorsing is beroep n':cgelijk bij de elgernene
vergadering, flet Ira tid 4 bepaalde aangaanda "hercep" is van -overeenkom':sËige toepassing.

---- ÀËikel 7
Dcnater:re zi!n zij, die doorhet bestuur ais zodanig zijn
toegelaten.
liet besruur is bevoegd het d
opzeggírag te doen eindigen.

sÍ?aïauíssl.:ap dcor schriftelijfos 

-
Donateurs zs.;n verplicht jearlijks aail de vereniging een seldelijfos -:
bíjdrage ?* verJenen, wggsvan ds n'llnErmale ornr.rang dcor de 

-

aigernene vergaderlng werdt vastgesteld.
- GELDMIDDELEIU

---Aí*kal_8
1. D* geldrnlddelen varr de veroniging beeteen uit de jaarll,lkss .-

bijdragen van de gewsne leden en de donater,lns,
erfstel[ingen, Negaten, schenkingen en andere inkormsten.

2. ïeder sewocn lld is jearlijks een bedrag verschttldigd, weik
bodrag wordt vestgesteld dacr de algemene vergadering.
tsehoudens het gevai dat de aígemsne vergariering
uitdrukkeiijk bepeait Cat
bíjdrageplicht hebben, zi:

ook de er+'leden vor*r:ger:':eide
n zij daanvan vriigesta§d.

_ BESTUI.,'R

?. i-íet bestr.sur bestaat ult tegl m'iae:ste drle en ten hecgst€ zeveí: -natuuríijke pËrsonen, die uit írun rnidden 6Bn vp§rzitfer, €en 
-secletorÍs en een penrringmeest€r aanwtjzen'

2, De bestuursledsn worden decr dE aigernene vergadering 

-
be*oernd uit de ïederr van de verenigirrg,
De aàgernene vergadering steit het aantal bestuursleden va§{. -3. Bestuursieden kunnen te allen tijde ender opgaaí van redenen -
door de algernene vergadering worden geschorst en 

-

ontslagen.TerzakeyanschorsingcfcntsNagbesluitd€-
algernene vergadering rnet een rdleaíderheid van twee/fr6fis 

-van de uítgebrechte stsrnrnen



4. lndlen ingeval van schersing van ee:'r bestr:ursiid de algern€B€ -
vergadering niet binner: drie maanden dearna tot z!!n ontsla§ 

-heeft besiotEn, eindigt de scl'iersing' Het geschorste 

-

bestuurslid wordt in àe geieganheíd gestetd zich in §s .-
. algemene vergadering te verantweorderi en kan zich daarbíi 

-doslr een raadsrnare doern biistaan' +
5. Bestuunsleden worden benoernd lrgof, eën pariode van dria

jaar, Gnder een jaar wordt te dezen veí§taen de period§ -.i#
v€rgad€ÍinEun, D* besïuursleden treden ai voïgenË *en dcor 1
het bestuu!'op te maken rcoster; een vOlgens !-ret rosster --
aftiedendbestuurs!idisonrniddeïIijkherbencernbaar"#

6, !n bestaande vAcatures w§rdi zc spcedig mcgeliik voorzien' 
-Een nËet volta§llg bestuur bïi!Ít bestr''rursbevoeË{i' -=..**.-

------- A#ik€l 'ï 0
n. F{et bestu*, k-$EiËffist hat bes?uren vaq'r de vereniging' Fiet -

bestuur kan, tot wedercpzegglng, taken en bevoe§dheCen

2. l-iet bestuur is, behoudens i'lst' ín lid 3 van dit artikel

bepaaide, **C* be';oegd te besluiten tst het eangean van

ove ne €n ke rnste.nlot vs'rkriig ing, ./eívtree rï'?d i n g oÍ bezw a ri n g 
-van reqistersceCaren en toi het aangaan Van OVefeenkorr.§teÍ -

waarbi! cie vlreniging zÏcir ais 'corg cf h'-oïc=i'l;* 

-

rnedeschrtdenàar"vnïbe*Ot, zich vóor een derde sterk #ls6fui *
c* zích tot zekert eldsstelling vo€Í eerc scltuíd van een ar:det 

-
3. Het bestuur bel'loeft de goecikeurlng van de algernene

vargadering ï/ËËr bestruiten tot l-let ÉËnËaaír ven

overeenkcíïstetr!, hiervcor in licj 2 oaflschravan'

besiultsp tot: 

-

l"criverr*inderdhetbepaaidocrlderlit.letaEft§aan."'*l-
rechtehendalingen-enhetverr.ïehterrrranínveEteringen-
seÍi bedrag of w*.à= *n viif dtrizend guiden {f'5"OGC''-} -

alsrnede vssr -

ll. E. het huren, vÉrhur*$ ert op andere wilze in gebruik oÍ 
-

genotverx<rijgen€ngev€nVafionro€rendegeederen._
b- Éet aanga*n u.n overeenkornst'Èr', waarbii aan de

vereniglrag eesl benkkrediet wardt verlsend' #
c. ,'rat teiteén verstrakken varr galden, elsmede he:t tar 

-leen cpnernen van golden, waaronder niet [5 

-

begrepenhetgebrr.dkrnakenVanenaandevereniginE*
verieend bankkrediet.

d. het aangaan van dadir*gen.



.<--

deze rachtsha:ideiingen niet rechtsgeidig worden
vertegeilwcordigd.

Àrtiksl ï Í
ï, Het bestuur vertegenwoardigt de vereniginS'
2. De vertegenwoordïgimgsbeoroegdheid korni rnede tee aan cle 

-voos'Z!fier teearn€fl rri€t d€ §eeretaris af d* penningmeèSïeí' 
-dan wel de se*reteris ïezarnen rnei d* pamningrneester

3" ï-iet besïr.lur kÉí't voln"raoht veííËnefi aan éÉfi o{ rnesí
besta,.:ursleden eïso*k ean enderen, arn de verer:igirlg binnen 

-de grenzen van die ueirnacht te vertegenwoordiger:'

De eiEerien* vergedering€n wsrdeil gehouden in l-ekkum,
I\4ledurri o{ Snakketrburen.

Àrtikel 1§

e. het optretien in reclàte, waarsnder begrepen het
vo€íen van arbivaie procedutrg§, nsch met
uitzcrqdering van het nernen van consÉrvatoire
maatíegelen eÍ? van het nernen ven díe

daarover hat woord te vc€í*n.

rechtsmaatregelgn die gaen uitstel kunnen lijdan.
f. het sluiten en wiizigen 1/an arbeidsovereankornsten'

Za*der vsonmelde goedkeuring kan de vereniging ter"zaka v3n -

besluit tot scharslalg wordt beheradeld. Ën is bevoegd

Toe6ang tot d;?Ee*Ëne vergadering hebben de le.den die

nle: gesihorst zijn, alsrnede degenen, cie daartoe dcor i161 --
bestuur en/of da aigeri.reme vergadering zijn uitgenodigd
Een gescharst Bid Ï-rËeft tos§ang tët de vergadering waarin heÈ -

I.

3." Sïerngerechtigd Ín de aigernene vergadering zijn *ltre tar

verg€deííng §anwëzig* leden.
3. Een eensïermmig besluit van :ai degenen, die in d.e aig*rri€ne 

-vergaderi*g=tui,geíeÖÍ?t!gdz!in,eokaízljnzÍjniet]6-
vergaderin§aa;"eà,heeft,rn!tsmËtVoor!(8nnisvan}i3i-
bestuur g**tó*n, de zelÍde l<racht als een bEsïuit van de

aigemene vergadering"
4" De vooraitier bepaalt de wilae waarsp de starnmingen in de 

-algennene vergadering wcrden gehouden
5. Alle besluit*n waarsrd.ltre!'it bli de wet cf bi! deze §tatuten

geen grotera rneerdarl'leid is voorgeschre'.len, wotrden
genoínen bij volstrekte rneerderheid van de uitgebrachte _-
ster*rnen. Eíj staki6g van gtËrnil:en over zakËn is het voarstel -
verwoíp€n. Steka6 de ststr!íïren bii verkiezing Van peísën€íi, 

-



i. Da algernene vergad*ringen wcrd*n geleld docr de v6s12i1i41 
-van de veren;§irig o{ dierls Fïaat§veruanger. #

Ontbreken de voorzlttef sn diens pËaaisverveí?getr, darr treed't -
éérr der andere b€stuursleden dcor het bestuur aan te wiizsn -:.

dan b*siist het iat. lndien bij verkiezing tusserr mëeí dan twe* -
personeB-i decr niemand een volstíekte rieerdeíheid is
veíkIeseri, wordt !'rerstemd tussen de twAe person*:'t, die het -
grcoï,ste aanteà sterï:msn kregen, zo ncdig na .-.----
ïussefistemrítin§.

---*-- Àrtikel 14

als vccrzetter 0p.
Wcrdt ack op deze wïjze niet in het vcsl-z;eerschap vocrzien, *
dan vaorziet de ver§EdÈrl§tq daai'iir eËtrve.

vocrStsl,

aënweEïge dit verlangt"
Door deze nieuwe stJmmir"rg venveilen da rËehï§Ëevolgen vafl -
de oorspnce'rkeii3ke sierfiming

de voorzitter én de sJcretarls van die vergedering
cndertekend.

Artikal ? 5

Wardt eehtar onmiddelliSk na h*t uetspreken ven.het cordeel 
-\ran dë uoorzifier de iuistheiC Caaruan beturist, dan vindt een -_

nieuu;esternn:ingplaats,indienderneerderhe!dd55-
vergadering eÍ, indien de oerspr*nkàlíike sternmíng niet
l'loot*etl3* óf sehrlfteliik geschi€dde, €Ër{ §teí?'l§ereoi:tigd€ -.-

2" Het dcer de voorzltter ter elgeniei'!È veïgaderíng uitgesproken -
oordeel sft'rtleilt de rsitsiag ven eeÍ? stemrning, i= beslisaend' 

-lret zeifde geldÈ voor de inhsud van *Èíï §€nÈrílen besiuiÈ,

vsorzs\i€r wÉíd g€stened §ver ,8€n niet schrirteiljk veetgelegd -

VarahetteralEàrnengvËrgaderingvErliand*§de*;ordert#
nqtulen gehou-den doer dà secreterís cf dcor een dcor de 

-
vperéittev aan§8wËu€n persË ol'].
Eeee notuleil worCen in de zelfde of ir: de eerstvalgende é
algernene versaderíng vastge§teid en ten bliike. daarvan 6!ss1 

-

1.HetboekjaËí,vandeverenIËInglsgs1ijkËanh€tkalenderje
Jaarlijkswordtten!'flinsteééna!gerneÍ.}€veígadering
g€houden en wei bínnen zes rnaandËn na afïoop van het *
bcekjaar, behouden§ vsrlËnging vEí? deze ïeírnijn door de 

---algemene vergadering. ln deze algernene vargadering brangt 
-he1 bestuur ztjn laarvérslag tlit over da Ear:Ë van zakers in de 
-veranígirag en-ovef het gevoerde beleid, Het l=gt de baians en -

c1estaatvanbat*gienla§t*nrÍieteBntoeiichttngter
gcerlkeuilelg aan de vergadoíing avsr'
Óe=u stukken \ruord€n cnd*ttekend dcor da beSïuursledan;

Enthísek? da ondertekenin§ van een o{ rneer hgnner, 6!6n 

-
wArdt daarven ondef opgave va* redenerr n'relding gemaekt' *



Z

2. Wordt orntrerit de getrouwheid vara de stukken bedoeld in het -
vorige lid aan de a{garnens uËrgaderireg niet cuergelegd e€n 

-verklaring aíkornstig van een accourïtant aís bedaeld in artikel -
2:393 lid 'l van het Burgeriijk Wetbcek, dan benoeret de 

-
aflge:'nene vergadering, jaarifiks, een cor*niíssíe van t€n : , --.--*

,, minste twee lederr die geen deel r,'an l'let beste;Lir nnegen
r:itmaken.

3. Flet bestuur doet de in lid t bedoelde stukken tËí? mi,msteéén
rnaand voar de dqË wsarop do algemene vergqdering 73fl 

-_-
._--.--í----;_

\F/Drd€n gehouCen waeris'l deza íulilén iEvorden behan-'leld t 

-
toekorc'len aan de ccmrnissie
De cornr,rissie onder-:oekt deze stukken en brer:gt aan de
algemeroe vergadering vsrsiag \iaír hËa!' bevindingen uft.

4" Het besius;r ls verpiicht aan de ccrnmlssie ten behoave van --
haar ondereoek alle dsor haar gtvraagde inlichtingen te 

-
'verschaffen, haar desgewemsï de kas en de waamiem te
ïonen, en ig-rzaga in de boeken er: besch*àden der verenlging 

-
5, Vergt dit cmderzoÉk naaí her ocrdËef der corrarnissie

bijzcndere boekhoudkundiËe kennis, dan kan zii zich
kosten vsn rje vsrenEging dcor een deskr.lndige deen

Èp...-...-._
bijstaan. -

'1. rugg.*t d* BlgËm€ne v g bedoeld In ï:et 'rorige artikel' --
worfién al§tfii€fi e ve., g Jd eringen bijeen gero epeÍ? docr h et

2. On*9jlflÍtgliik veraqek yan ten rglínst€ esn zod§nig aar,Ëai -*leAËn als Uevce&-ià tot het uhbrang€n vac? éÉnJtlende
g*deeíta van dq sternmen in een volteílige aBgetnene
vergadering, is lqet b3:,eïuqr-Yg1pllp-hi3ot het bijeertío€Pen van -
eere algemeflie vËígadtri*g opeen terrnlirr van niet langer dan *

Artikel 16+..-,.:

vier weken *a indiening van het verzoek.
lndien aan lcet verzaak binnen veertïen dagen geerà gevolg
wordt ge-Geven, kunnen de verzoekers zelf tot de
bi.leenr'oeping van de atgernene vergadering overgaan. ps 

-
verzoek*rskunne*alsdenanderendanbestuursleden
heïasten filet de leiding der vergaderlng en het opst*Blen der 

-
3. De brjeenroàpíng der aigarnene v€rgaderirrg geschiedt q!q6v 

-schriËteiijk rnededei§ng €an de stemgereehtigden ep een
terrnijn vaí'i tÈn minste zsverà dagen.
tsíj de cprceping worden da ts behandeten onderwerpeÍ?



4. lndien geen schriftallike bileenr*epïng van de algernene

vergadËrinspi"ut*,cnd,kànc{eaigernenevergadering
niettclnig.ï ,u"t,t=t*lo!ge besluiteri n8ín8n, rnits ten rr:inete eert -
zodanig u**t' 

--"*-àl-uiecht!gden 
tar vergadering aanwezig is --

;t '* g-erachtlgà t-* h-t uitbiengen vsn de haï{t van het --t-_.
aantat .*.**J[ a-i il à.; 

"ogJllie* 
vergadering len warden -, ,r.:itgebraeht en g€en van hen, nceh het bestuur, zich tegen

beàui+lorming verzet.
indien Ui;eeaerl*pin!r=n de elgernene ver-*ader!ilg geschiedde *
op k*rtere g*"Éu v"ocrgeschrJru* terrniin, kan dc algern€ne 

-
v ergad erin g niette mi n Àchtse el o! ge **'-'-=lneíïlË 

n' te n zij 
-een zsdanig aantaï der aanwezigen 9f1 p*r1eh-t1§a ;9 tct h*t 
-ffi;'Ë;;,rÏ,l-*i*vergadoringv;néén/tiende6edeelteder

stes'lmÀn zieh daartJgun verzet'

overeenkcrnstige tÖ€Pa§sing op beslulwerrnia'lË door de '#
algemeraa vergaderíragen inaake cglderwerpen die niet cp de 

-
-----:---- grÀTUTENwIJTIGING' - é

-* ---* Àtïiktl 1? 

-'1. Walzigins **oTtt-at-w"n kan s,lelhte *ii=f?:en door een -
beslui.tvandaalgernenevergaderíns,WaarïoeisopgeíaepÈrl_-
met de rr'cededeiimg dat aldaar ivi!*frng van de §tatuten 73! 

-
z. Zíi, die *u .e?Iuoinï to* ce alEernen? Y:^lï:.Í::ns 

ter

behandel!*Ë;;;;;il*àn*t=l-totstatutenwi!ziginghebben
gedaan, *o**Jn i-- Àl-='e viif daEen veCIr de dag der

vergaderin-q Ëen afsehrift van dat vpcrstel' wa=rin de

veorgesteed-;iÈ§ing woordeliik is cpgÈnon'tu-*' op aan *
daartoe geschikte pigats 'n*t 

JL ïedera tar inzaE* leggen tst 
-

nadgafloepvandedag,waatopdeuergaderingwerd#

3.?otwi!zigingvendestatutenkandoordea!genrene
vergadering siechts 'nrorden besiaten rnet een meerderh6!$ 

-van ten rnimste twee/derde van het eantal uitgebrachte

+. De statutenwiiziging treedt eerst in werking nadat daanran *
een notaÍrcU art-e ii oPgernaakt' 

-

ledar van de beste.lurslelen is bevoeEd de ekte varï

statutenwïjzigiirg te doen veriïlden' ' =
5. Het bepaatgJinïe leden 

.! en ? ven dit artikel is niet vaír 

-ïoepassing,indlen!rrdeaïgerrrenevergaderingalle
stemgerecl-tigï-. u;;;Ë cf veÉeganwcordigd ziln en het 

-
besluh tct stíts-lt*nwàlzlglng rnet algJrnene stan':men llTsv'lt 

-g€nornen, §



6. De bestuursleden ziln varplichrl een euthentiek afschrift van 
-de akte van statuteawijzlging en 6en vailedige door{opende 

-tËkst van de'statuten, zcals deze na de wiizigÈng luiden, neer -te leggen ten kanto!'È yan het dcer de Karner van Koophand+l -
en Fabrïeken gehouden verenigingeraregister.

_-- ONT.BINDIE\iG EN VEEEFFEíqIT{G
Artikel 18

?, Het bepaaide in anilrsl '!7 leden 'l , ?, 3 en 5 is van
overeenkcru':stige toepasslng sp e€n besiuit van de aígernene 

-vergaderins tct ontbindlng van de vereniging.
2, Be algernene vergaderlng stelt bi! traan ín het vorige ïid 

-

bedoeleje besíult de bsstemrning vest voor het batig saldo, eí'i -
wel zoveet mogelijk in overeenst*rnmlng rnet l'net doeí van de ---
vereniEing. 

- 
'

De veradfening geschleCt door l'ret bestuur.
Na de ontbindlng blijít da vereniging rveortbestaan voor zsvor -dit tet vereffenlng van !:aer verrnesen nodig is. Gedurende de -
vereÍfening bliiven de bepalingËn vaÍl de statr,.rten zoveel
rnoge!à!k van kracl-rt.
ln sïukken e

rreoeten aan
n aankendigingen dle vas"l de veraniglng uitgaÉÍ!, 

-haar naarn wcrden tcegevoegd de wocp6lgp .i3 ---_
liquidatie"-

5. De vereniging houdt op te bestaan op het tiidstip waarsF
EeÈn aan haar, dan wel aan de v€íeffenaer{s}, bekende baten -
rfleeí aar,wezig zijn. De versffenaar{e} dcet{n} van d€ 

-

beëíndleing opgave aen het in lid I van artíkel tr 7 verrnsfals -_-

6. Da boeken en bescheíden van de ontbonden vereraiging --moeten worden bewaard gedurende twintig ,!aner: na afloop 
-vandevareffening"Bewaarderisdegerrediedoorde-

vereff*naers als zodanig is aengewezen.
fiEGLEfutENTEN
Artikei i I

1. De aigernens vargadering kan een of rzteer regíernenfsn 

-
vaststelíen en wdzigÉi'à, 1traaí'in enderweípen woíden gerege§d -
$r8aràn door deza §tatuten niet of ni€t vBiledig wordt
vÈcrzten.

2. Een reglenrent rflag ge*n bepalingen bevatten, die §trijdig zijn *
rnet de wet of ríl€t deze statuten.

3, Cp bestrr:iten tct vaststeiling en tot wijziging 1/aÍ! aen *---
reglernent is het bepaalde in artiket '17 lecien ï, 2 en 5 ven

crrereen konrstige toepasein g.
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Heden, twaalf maart tweeduizend drie,

verscheen voor mij, mr Kanter Arjen Breuker, kandidaat-notaris, wonende te Leeuwar-

den, hierna te noemen "notaris", tijdelijk waarnemende het kantoor van mr Wiebe Jan

Adema, notaris te Leeuwarden: -------

mevrouw Désirée Jacqueline Attema, weÍkzaam en te dezer zake domicilie kiezende ten

kantore van mij, notaris, aan de Willemskade 11 te Leeuwarden (8911 AX), geboren te

Leeuwarden op zes augustus negentienhonderd vij fenzestig,

te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde van --------

l. de heer Theodoor van der Molen, (paspoort nummer: N6873 7907, afgegeven te

Leeuwarden op elf mei negentienhonderd achtennegentig), directeur, wonende te

Lekkum, Buorren 21, (9081 AL), geboren te Leeuwarden op negenentwintig augus-

tus negentienhonderd zevenenveertig, gehuwd; en ------

2. mevrouw Trijntje Radema, (paspoort nummer: N83086200 afgegeven te Leeu-

warden op negentien februari negentienhonderd negenennegentig), maatschappelijk

werkster, wonende te Snakkerburen, Oan 'e Ie 6, (9083 AG), geboren te Kooten op

vierentwintig september negentienhonderd negenenveertig, thans ongehuwd,

die deze volmacht verstrekten als voorzitter en secretaris van de vereniging Dorpsbe-

lang Lekkum-Miedum-Snakkerburen, gevestigd te Lekkum in de gemeente Leeu-

warden, welke vereniging is ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Ka-

mer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland te Leeuwarden onder nummer

40006061 en gemelde stichting ingevolge artikel 11 lid 2 van haar statuten rechtsgeldig

vertegenwoordigende.

De verschenen persoon, in gemelde hoedanigheid, verklaarde: ----------

Van de vereniging Dorpsbelang Lekkum-Miedum-Snakkerburen, gevestigd te Lek-

kum in de gemeente Leeuwarden, zijn de statuten laatstelijk gewijzigd en geheel op-

nieuw vastgesteld bij akte op drieëntwintig januari negentienhonderd zevenennegentig,

verleden voor notaris mr Simon Arend Slagman, notaris te Gytsjerk

In de op achttien februari tweeduizend drie te Lekkum gehouden algemene ledenverga-

dering van aandeelhouders van gemelde vereniging is op de statutair voorgeschreven
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wijzebesloten de statuten gedeeltelijk te wijzigen

Van het verhandelde in gemelde vergadering blijkt uit een exemplaar van de notulen

van die vergadering, welk exemplaar aan deze akte is gehecht'

De verschenen peIsoon, handelende als gemeld, verklaarde ter uitvoering van het voren-

staande artikel 2 lid 1 van de statuten van de vereniging gewijzigd vast te stellen als

volgt:

DOEL

l.DeverenigingheefttendoelhetbevorderenvandeleefbaarheidindedorpenLek-

kum, Miedum en Snakkerburen waarbij iedere bewoner zo veel mogelijk wordt be-

trokken. zowelontwikkelingen diedplaatsvinden in deze kernen als ontwikkelin-

gen in het ruime buitengebied rond deze kernen worden relevant geacht voor de na

te streven leefbaarheid. Het begrip leefbaarheid wordt daarbij geïnterpreteerd in de

ruimste zin vanhet woord'4

Hetdoelvandeverenigingomvatinhetbijzonderdebehartigingvanbelangenvan

allendiequawoonsituatieofanderszinsinvloedondervindenvan:

- besluiten en plannen op het gebied van de ruimtelijke ordening;

- besluiten en plannen op het gebied van het milieu;

-besluitenenplannenophetgebiedvandewaterhuishouding;

- besluiten en plannen die de flora en fauna in en rond de genoemde dorpen aan-

tasten;

. besluiten en plannen op het gebied van onderwijs, zorg en kinderopvang; ------

- besluiten en plannen voor zovel deze de zelfstandigheid van de dorpen Lek-

kum, Miedum en Snakkerburen raken;

besluiten en plannen die anderszins het open

lepolder) rond de genoemde dorpen aantasten'

buitengebied (waaronder de Bul-

VOLMACHTEN

Van de hiervoor vermelde

macht, welke aandeze akte

volmacht blijkt uit een

zullen worden gehecht'

tweetal onderhandse akten van vol-
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De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte be- --

trokken verschenen persoon, voorzovel door de wet voorgeschreven' is door mij' nota- -

ris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld' --

WAARVAN AKTE,

is verleden te Leeuwarden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. --------------

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop door mij' ---

notaris, aan de verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte ---

kennis te hebben genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan

geen prijs te stellen.

onmiddellijk na beperkte voorlezing van de akte is deze eerst door de verschenen PeI- :

soon en vervolgens door mij, notaris, ondertekend' ----------
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