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;Ueden d.e veertiende augustus negefitierÈronderd vier en tach-
,;I;;;isctreèn-;;; ;ií, corstiáaii .rohannes AdËianuS Vèrr ---
: ióËitrtooa, notaris ter standplaats r'eiden' ----t-
De heer nuaofi-ván-èiuijg;;;,-anliquair, wonende te teid'en,
RaperÈurg 2O,-n"ig"""-"i:tt íerklaiing oeboren te Tilburg op

iacht novenber negentienhonderd negen-eí twintig' :1-t"" 
d'eze

, náttà.i"nde: -F------
:,j:',ï;-;fi;'hoed.anigheid van voorzi*er van de na te noemen -
i - - l.táténí gins ; eT . :--- -::-.-.--- ----- :: - :-:: :; ::-::;^-;-.;;.:

í

io. l]ffï;#ïïi"iï.:x. iasthebber varl de overise mede-bestuurs-
i l leden van de ná te noemen- vereniging., ,!:-*::tl;^;-::-;:;:

i:ï:Ë ;ËËt*;; wieLès' ambtentátl séboren te Axel op der-
I tis januarï ;;;;;ti-."h';á;;A- í"á'" ":::::::-::::i1l-:l iá-r,áia.t t ,  Nieuwsteeg 25t -------- : :----

2. I ;; [;; ]á"èptt-rohaníes -Maria Gerritsel:-Pllili5i 
-*-ïËoÏÏEi ïË-EïËaá-;;ïi j f ;;-t"Gtis oxtober nesentien-

honderd, twee "" 
,rèËrtló, *ottàttà" té Leiden, RaperÈurg

}n. --- i - - - -3v,  
- -È{.anr l r  ael fn-

3. lí:;r;;;-;" Geertrui sofstede-Bron, arnbtenaar' -sebo-"' l;;iJ"s"ïoonhoven "p "ág"oit;1"g"?P:t 3??:iglyïl:
láEÏu'Eriï';;ï;àiËióï ;;;;á; re reiden, Plantsoen 13;

4. lde heer r";;h-n."tíá"i Árói"io" t1.1Ii1-t*,iil?: ?,T; :i:dffi";;-;ËË";;ï ËÏ"id;{'-;i- ";ht e1 trlnt}s. l"'i
negentienhonOéiá-áctrt en'tsiniig, wonende te Leiden,
ilGtutárkt L5i enlBotermarrt rbi en

s. lËï;Ëi-ilJoi-i,""ï Driessen, medicus, qeboren te NierÍ-
I wer Amstel Ëp ;;l i ;;n1g'nËá' ;àg91ti""n':g:-:i-"*:.: ^ï*^;I ïï rï$ l=i"ïË"áË' i"- iË i. áà"1- uááít j " van zuirdtb rouckho I
I i;; - - : : - - - - - - - - - - : : : - : - - : - -: : _- -_:: - :: - ; ; ̂ - :;:; ;;;ï;

briï;à";;-; voormelde laslgevinsen op die comparant uit
één onderhandse akre van. "órËáànël 

-werke-i:-:?:àr*1"3f-*'
één Onagrnanqse crl l r-s YC'r '  Yv*rl :- ' . .- t  ' : ; ;-- '

rastrrebber in.i,"i.irooraignéia vá roij, notaris, te zrln
voor echt er}<end, en ten- uriirt" àaa11á d'oor beideu gete'
kênd te zijn, -;;; áË'è- áxt'-á"r .o'o1q:1=Y".".:g:TÏlll-,-::::

i-ïËi.Ïà"1Ëi"*I5 , -"óiJ{é; verledén notaripel werden vastse'
i steld Ae sta{iÉêo- t"o d9 veleniging genaáihq"'rrVereru'9ang --'
I voor Pieters- en Academie;iik;t-g-Jíqitiqd tÉrteiden' ten-

I einde hierdáor-i* Éài"ixéïáË i"ir.áióe'iecntsbevoesdheid'
I dezer reclrtsPersooni
1-oat in de al-gemene ledenverqadelln-s-"Y= genoemde verenigin'
I oehouden in de Gemeente Leiáen.op vijf ei-iwintig januari

ï íe genti enrronË!'àli ;l -ir- i*lt*i ..;: ie-?:ï + ::":-qË"::+St:lË:i"ï:l:iËffi';dh;;i eiil;*1 yí:t T-?*1*::,:ï.j:fan -
bij norariêle-aÉre te ao"a-ËiijË1'-y-e1t<" besluitvoming -
plaarsvond mer-áir" daartoJágói.iê wet en de bestaa$de '-
ètatuten gestJráe-v"iéistei, ïii:iá"a9 van gene!$ besluit
ui t een sep ara fee rd vers r'Ë' 41 ^ á: :F::ií:-í*"*:J:[l:u:I uit een geparareerr'^ "='-;;Ë 

"iï"-"-ï-oróia.n 
vastgeÏrecht- -; i ing, weÍx-verslag aan-dt

rer uitvo.'iiïiii' gË*ê1A ;; " 1;1;. :T. *: :H3i:ïË"t;óu:ËXií;Ter uitvoerinq van gemero Desrulr' vcur *; 
;;'á;íáe-'hoed,anig. r:#iii"Íiití a:;3;.ffi .:ruxï:Ë i::Éii;d;- Ëh: e I " sëiÏïná

:vast te sterlen, zodat a. "t"t"itt'th;Ë-ËËnétt 
t"-l:r'iuerli=i

alsvolgt:  ------ffi : = == = = = = : : :: : : : ::::- ::: : : : : : : : :: : : :::::i:::
De verent,grng draagf ae naan rrvereniging voor ri9t91s- êl!' -

Acad,emiewijkí . zi j - is s".,Ë;ïisà-lt-iËiáËn' éo 4"!Iiikt :EêË

haar activiteiten het gebi.á-átt wgrat-Ë'egi!"ia door hel'rra
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ter van het Galgewater, De Rijn, -de Nieuwe Rijn, de noord-
riJa*-ïan het-óángetiá, de oostzijde van de Korevaarstraat -
tot het water van Zoéter:vroudsesinó"}, het water van Zoeter-

n-

"á"a"áÀingel, "" 
wiiiÀ singef tot-het Galgewater, hier na te

noemen t tde wi jkt ' .
,Uoel  - - - - - - - -
ËExet 2
.#ïffiÍsins stert zich.!"t d,oer de bevordering van-!3--;1-
:ï;"6;;i[Ëiá-"tt het welzijn várr.ae wijE en haar bewoners ln
là;-;i l"ié-"i" van het otooid' ni za\ dit doel via alle se-
iËïs;;áË-;; ;;rriàoiáè roiddelen trachten te bereiken.
;Uitgangspunt 

-;il-h;;i-".ir.".anheden is het streven naar be-
;rrokkerrheia vái'aê-*i:r.lá;;&;-tit het ontplooien van ini-
i ii"ti"nen. - - ---- ----:--
,À*- l^x+inn 

----.  vgtr  lv l lv4aÀ:í

Á:r. f f i Íg ingisopger ichtopéénjuninegent ienhonderdzes

:é., zè.t.ntíg. --F-----liïa*á"i"ánáp
:EEÏEÏE: --------
.iffiging bestaat uit leden en donateurs
iÀr{- i  l ra ' l  q
r.È 94Gv-

'ffi^Ëffierd heÈ bepaalde in artikel I ?ijn.lid-v'rn d'e vere-
inigins die meËià"iiàiig; yiíl+é*on.t". die-zich door roiddel
ivan betaling-"án áá .reí"rilíbitáe contributie hebben inge-
i;"htAt"n aIá lid-
iÁiiir.ui o -:-----
:Donateurs zrjn zíi, die zich verbinden tot het storten vêIr -
i;;-í;;ir:.1r.ÉË Ëi-iár"ee in d.e kas van de verenisins-
iArt iker 7 ------ ' ----
:ffttËïiffi"d aan leden kont het recht toe om te stemmen over

,,:;;;;;;;;; 'iii."- 
È* lid brensit' één steF uit'

i:lá: ïffi';:; ;LËi-iÉ;;;b;àcïrfe srerÍuneJkan besluiten' Na
royement is ae-AesÈátiefÉende Bersoon van lidmaatsclrap uit-
óàÉrot"tt.
GeldmiddelenËf f i - - - - - . : - : - - - : . - : - . : - : : : - : : - : : : ; ; ; ; ; ; . . - :

:TiíIiir.Ëi a
: ",ËËffiáatschap eindigÈ _door.opzegging, overrijden, het ---

.!-y 
-,.metter:r.roon verlàten v-ai-aÀ wijtc of-áooi royerngnt- Bij beëin-

. nl*\id,iging ;; it;f-fiOt""í""tiup kán geen a€utspraak worden ge- --
\;,," v :naakr "iï"Ëi;:":*-::: *hï**-:ót:'i:ïti:i=i:lËËïïï*:::;:-' f Y iïï::;""L:;=;àiïËE."ur op_ e5e*Ècn- io t'èt bsi=F-tr"osê:lijl-+:?-

,,4 ,Ïàf,di ;;f Ëá-slerrg", uàu6u6ns beroep op d.e alsemene re-
:), idenversaderins, ofwel--áoóí-aà alsel:l: i:1ê::::?::i:iÏ*"7--- .' I iàËïïËInáËlIiiE, -;;;;i' -á.e;ii-áis'191: i:9êl:::?::::tïg:. ---{ ts, lwerke daarroe "p -i"iËolááó"ia.-'ói""aen !!i,-!:Y1?:?-::""í.-

iff i t l i ."" ',de.verenigingP?:I-1Tuitdecontributies
ivan d,e 1ed.en,'fïoiiinóén ván áohateurs, srÈsidies' legaten'
l-^r^^-r- ih^án ên +r.crral l ice baten. De voor ieder verenigings-ï ÏH.ïitiËËi';"= $:ËïïiËe_ ËïG; :ï; -"óó' ie{er verenieinss -

À :r i jaar veréchuldigdá-E""tilUoti" ïoiAt jaarli jks door de alge-
ó *{-*- tl inene ledenverg"a"iinítáilg"":9id tenáinste-twee maanden ---
tz ll lvoor de aanv"r,g ,r"ïÏ.i-áááuetiéirende verenigingsjaar'

i  Bestuur 
r i r rarrr----- - -à--- , : : : : : : - - -

iÍËffiEI ro
iffiËËËffr lestaat uit tensrinste drie en ten hoogste zeven
leden, onder wie ;; i;';ítt;:.-3:-==::::t::-::"1Ë ffiï:tn:

"-,*::tár:"$:'"ïlitËË ïl;;.i"' kunnen r*orden sereserd in het -
i,rrei 1f o1*: 1 i ik :"sl"::*l ";i,:i#ï tar"iil,3:a:ïïËlï*";;:. r._{, i }ïffitïï::i3-;'Ë:'Ë:ï!i""!ri"*",," r_eáenversad,erlns van een

. -l,.- nieuw verenrstrrgËi"ái-áàót dé-ean aanwezisá-iàáut' '+r"-regel
\J- 'wordt deze r"rg"áÉring gehoudeiïOOi áá-éé5ste *april' De op-
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.vi<crf?Èóèp verschijnt ;benminste y*q.e4tj-en-d.agen van tevoren/ P+j ---het ontstaan vantËssent.i j  dse vacatures -Eán-êen'tttsséntij dse
bestuursverkiezing worden gehouden op een algemene }edenver-
gadering, waarbij eveneens een oproepingstermijn van veer-
tien dagen in acht genomen wordt
De bestuursled.en woiden gekozen vogr een periode van drie
jaar en zi jn éénmaal vooi  een gel i j tce per iodg.herkiesbaar-
Éi: bestuuisleden die tussentijds verkózen zí1n wordt het
eeíste jaar geacht verstreken te zijn op de eerstvolgende ':
: á i t"*.ná I e dénve r g ade ri ng . van _ e en .rti.eux*--ve'reni-g:ngs jS aI : _Iru t
beétuurslidmaatschap eindigt dooríniet-herverkiezing) - v9r:

rri /striiken van de hiervoor vermeldeTêmijn- van-*weeffifaf drre
;'6d, iaarl ontheffing uiÈ de bestuursfunctie door een algemene :-"./li i;e;nvergraderin!, waarbij tenminste de helft van het aantal
;i j '"; i ;;;;;;Ënaigde-ieden aaáw"zis is, êÍr de overige in artikel
*,0',r'^,g 

-áááoémae 
gíonden voor beëináiging van het lJ.$atschap1.":'' Artikel 11 -'=--ffi=| ' ) i i f f i terendesecretar istreden. inenbui tenrechte

r*."À-á" tr*r"niging op. Voor het beschikken over tegoeden -
Ëtt-b;"kÀn of giíoaíenËten volstaat de handtekening -var-r. +F
;;""$gt "Ë=iàr-of 

wel van d,e daartoe door hem schrifteli jk -
;A;m;-hÉigde. Voor het aangaan van geldleningen voor het ver-
.Érijgàn, -rretÍ/reemden, bezwaren en verhuren van onroerend ---
,góéá-heeft het bestuur d.e_voorafgaande goedkeuring nodig van
'áe algemene ledenvergadering.
Artikel L2
i i f f i rkanzichdooréénofmeerexterneadviseursIa-
ten bi jstaan
àrtikel L3
i i f f i 'bes1j-st inspoed'geva11en.Dedesbetref fendebe-
,sluiten word.en aan de a}lemeíe ledenvergadering ter goedkeu-
i r ing voorgelegd-
Ledenverqaderinoen
ArtfiêIL-
it-Eenene }edenvergadering word-t door niddel vall een
ióuriÉtàIijke oproep ,r.tr*ágé het bestuur bijqenggfggPen: A1=
reget za1- áie oproep wordeí gepubliceerd, in dq wijkkrant. In

lií: na;*,;in : 1"1.::'Ë: $: ';lH: ili'ïg j ;l'Ji:' l ï l l g:lïr
roep voor ..tt-í.rgad.ering vroráen de ónderwerPgn, welke ter -
váiË"a"ring aan dá orde íord.en gesteld, zoveàl _mogeli jF 9T-
sctrreven- Indien het besáil-"tríX= nodig acht,dan we1 indien
tenminste tien leden van de vereniging de wens daartoe te
kennen g".t.il--kunn;; UiJzonaere veigaáeringen worden uitge-
schreveá, aie in nooAgeiallen twee dagen van tevoren met op-
g"rr" van de red.en van d.e oproep worden geannonceerd.
ÁrtiXet 15
ff ier ingwordengeenbesI issingeqgenomen.omtrenton-.derwerpén, áiê-niet in áe oproep als bedoeld in het voor-
gaande- artikel , zíjn vermeld'
Éuisnouaef i jk  neq,ffiirer-:a*

g ffi&iË" atgemene ledenverg"l":i1g vast te stellen huis-
,.L;\ houdeli jk reglentent geeft nadáre regels omtrent de betaring

^'*$ * der contributie, de vrerkzaamheden van het bestuur, d€ orde
>J.

rr."js \ \ d.er vergaa"iingen , her T;i;l*;;i-:y_1"àé", 
- 

à. onthe f f ins uit

t/ .o..) I een bestuuriiuíctie, het Éeheer "tt 
gubi11it< van Ae inventaris

,L'- " ï1";h:::.ri;;;*::il'Ë::"ï:1il1"'i;ï:*ïï i:":ËË3í"o1i3il":
\ óèí-u.na*ei 'á iá- in sÉr i jd.  z i jn met deze statuten

Verenrgl-nqsl aar
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L.
Art ikel  L7
Eeff ig ingsjaar1ooptvanéénjanuar i totenmeteenen
dert ig december van hetzel fde jaar.  Het eerste verenigings-
jaar begint op één juni negentienhonderd zes en zeventig en
eindigt op een en dertig december negentienhonderd zeven en
zeventig
Wijziginq der Statuten -----:---
Artikel 18
T-oE \íFging der statuten kan worden besloten door een aI-
gemene ledenvergadering waarbij tenminste de helft van het -
aantal stemgerechtigden aaru.rezig is. De oproep voor de des-
betreffende vergadering vindt tenminste één maand tevoren --
plaats.  Een beslui t  tot  wi jz ig ing der statuten behoeft  de
instemrning van tenminste twee/derde deel van het aantal aan-
wezige stemgerechtigden. Bij gebreke van het vereiste aantal
stemgerechtigden kan eerst tot wijziging der statgtgn worden
overgegaan op de eerstvolgende ledenvergadering, indien de
oproáp-zulks- veraeldt. In dat geval vénratt het bepaalde in
de eerste volz in.  - - - - i - - -  - - - - - - - i
Ontlcindinq ----
Art ikel 19
D@ing kan ten alle tijde worden ontbonden door d.e
algemene }edenvergadering en wel indien tenminste twee/derde
van het aantal stemgerechtigden daartoe besluiten en voorts
in gevallen a1s bepàald in het Burgerli jk wetbog!. -Bij_ ge-
brelle van het aánta1 stemgerechtigden als bedoeld in de vo-
rige volzin, kan eerst toÈ ontbinding worden besloten in de
eeístvolgencie a1-gemene ledenvergadering, die daartoe terimin-
ste één áaand tevor€D l'ordt' opgerêePen. fn dat geval behoeft
ontbinding de instemming van twee/derde van het aantal aan-
wezi'ge leden. t iquidatie geschiedt door het bestuur overeen-
komstig het bepaalde in het Burgerli jk Wetboek. Een even-
tueel batig saldo wordt aangelrend voor door de .algemene Ie-
denvergaaeiing aan te wijzen doeleinden, die met het doel
ven de vereniging overeenstemmen.
Slotlrepalinq
Artikel 20
ïn aIfevalleu, rÍaarin deze statuten niet voorzieo handelt
het bestuur, met inachtneming van de wet, naar beste wet'en-
De comparant is mij, notaris, bekend

Waarvan akÈe' -
in minuut is verleden te Leiden, op de datum in het hoofd --
dezer akte vermeld
Na zakeli jke opgave van de inhoud'van
schenen persoon, heefÈ deze verklaard
ze akte te hebben kennisgenomen en op
daarrran geen prijs te stellenueqÀYur Ysgn tr ! !JÈ ev pevr

Vervolgeás is- deáe akte na beperkte voorlezing door de com-
parant en mij, notaris, ondertekend,-
R.v.Crui jsen; van Loenhoud.

deze akte aan de ver-
van de inhoud van de-
vot ledige voor lezíng

(à


