Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van
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Nr. 231
VERENIGING : Christelijke Harmonievereniging Crescendo,
te Sassenheim
Naam en Zetel
Artikel 1
De vereniging draagt de naam : Christelijke Harmonievereniging Crescendo, en
is gevestigd te Sassenheim.
Grondslag
Artikel 2
De vereniging erkent de Openbaring in Gods Woord als grondslag voor
haar handelen.
Doel
Artikel 3
De vereniging heeft ten doel de bevordering van de belangstelling voor en de
beoefening van de muziek met alle daartoe geëigende geoorloofde middelen.
Zij tracht dit doel te bereiken door :
a. onder goede leiding liefde voor en kennis van de muziek aan te kweken door
studie en samenspel;
b. het geven van concerten;
c. het verlenen van medewerking aan herdenkingen en openbare festiviteiten;
d. het muzikaal medewerken aan Christelijke erediensten;
e. het deelnemen aan concoursen.
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Duur
Verenigingsjaar
Artikel 4
Artikel 15
De vereniging is aangegaan voor de tijd van 29 jaren en 11 maanden, ingaande
21 november 1969 en alzo eindigende op 20 oktober 1999 behoudens
eventuele verlenging op wettige wijze.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Ontbinding

Leden
Artikel 16
Artikel 5
De vereniging bestaat uit:
1. Ereleden.
2. Werkende leden.
3. Jeugdleden.
4. Donateurs.
Artikel 6
Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de
vereniging daartoe zijn benoemd.
Werkende leden zijn zij, die de leeftijd van 16 jaren hebben bereikt en als
werkend lid zijn toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.
Jeugdleden zijn zij die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt.
Donateurs zijn zij, die zich verbinden tot het storten van een jaarlijkse bijdrage in
de kas der vereniging en als donateurs zijn toegelaten overeen-komstig het
bepaalde in artikel 8.
Artikel 7
Uitsluitend aan werkende leden komt het recht toe te stemmen over zaken
en personen. Werkende leden zijn verplicht aan de activiteiten genoemd
in artikel 3 mede te werken.
Ereleden, jeugdleden en donateurs hebben ten aanzien van zaken een
adviserende stem.

Alleen het bestuur kan een voorstel doen tot ontbinding der vereniging.
In de te houden algemene vergadering waarin over het voorstel tot ont-binding
zal worden gestemd dienen tenminste drie / vierde van het aantal
stemgerechtigde leden aanwezig te zijn.
Bij gebreke van dit aantal kan eerst tot ontbinding worden besloten op
een volgende, ten minste 8 dagen na de eerste, te houden algemene vergadering.
Bij een stemming tot ontbinding der vereniging dienen tenminste twee /
derde van het aantal aanwezige stemgerechtigde leden voor het voorstel te zijn.
Bij ontbinding der vereniging zal het Bestuur de activa en passiva der vereniging
inbrengen in een door haar in het leven te roepen stichting, welke ten doel zal
hebben het beheren van de aan haar in eigendom over te dragen
muziekinstrumenten en andere bezittingen alsmede om tot ontplooiing van die
aktiviteiten te geraken als omschreven in artikel 3 dezer statuten.
Goedgekeurd bij Koninklijk besluit dd. 29 december 1969 nr. 65.

Mij bekend,
De Minister van Justitie,
Namens de Minister :
Het hoofd van de Hoofdafdeling
Privaatrecht,
Th. v. Sasse v. Ysselt.

Artikel 8
Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de Algemene Vergade ring benoemd.
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Het bestuur beslist over toetreding van werkende- en jeugdleden.
Donateur kan men worden door aanmelding bij het bestuur.
Artikel 9
Het lidmaatschap eindigt door overlijden, opzegging en royement. Opzegging
geschiedt door kennisgeving aan de secretaris der vereniging.
Royement heeft plaats :
1. door het bestuur op gronden bij het Huishoudelijk Reglement vast te stellen,
behoudens beroep op de Algemene Ledenvergadering, welke alsdan de
beslissing neemt ;
2. door besluit van de Algemene Ledenvergadering genomen met tenminste
twee / derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
Geldmiddelen
Artikel 10
De inkomsten van de vereniging bestaan uit :
a. contributies;
b. donaties;
c. subsidies;
d. entreegelden;
e. vergoedingen voor verleende medewerkingen;
f. toevallige baten;
g. schenkingen en legaten.
Bestuur
Artikel 11
Het bestuur bestaat uit tenminste zeven personen, van wie drie de functies
vervullen van respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester, terwijl de
functies der overigen in het huishoudelijk reglement worden geregeld.
Het bestuur wordt gekozen op een algemene vergadering uit en door de
werkende leden.
Twee bestuursleden treden jaarlijks volgens een door het bestuur op te maken
rooster af.
De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.
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Artikel 12
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester van het bestuur vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechten.
Zij kunnen zich daarbij door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.
Voor de beschikking over saldi der vereniging bij Banken of girodiensten
is de handtekening der penningmeester voldoende.
Voor het aangaan van geldleningen, voor het kopen, vervreemden, bezwaren of
verhuren van onroerende goederen behoeft het bestuur machtiging van de
algemene vergadering.
Huishoudelijk Reglement en stemrecht.
Artikel 13
Een door de Algemene vergadering vast te stellen huishoudelijk reglement geeft
nadere regels omtrent het lidmaatschap, de werkzaamheden van het bestuur, de
vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en het
gebruik van de eigendommen van de vereniging en alle verdere onderwerpen,
waarvan de regeling haar gewenst voorkomt. Het huishoudelijk reglement mag
geen bepalingen bevatten in strijd met deze
statuten.
Bij stemming ter algemene ledenvergadering over zaken is de meerderheid der
geldig uitgebrachte stemmen voldoende. Bij stemming over personen is de
volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen vereist.
Wijziging der statuten
Artikel 14
Wijziging van artikel 2 is uitgesloten. Tot wijziging van de overige artikelen kan
worden besloten op een algemene ledenvergadering met tenminste twee /
derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen, behoudens de vereiste
hogere goedkeuring.
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