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Statuten Personeelsvereniging TELECOM Zwolle. ------------------------ 

97a6919/15297 -------------------------------------------------------- 

Op één april tweeduizend vijf, is voor mij, -------------------------- 

Mr. Paul Herbert Brown Gorsira notaris te Wassenaar, verschenen : ---- 

mevrouw Nancy van der Lubbe, geboren te ’s-Gravenhage op -------------  

vier augustus negentienhonderd zevenenzestig, werkzaam ten kantore --- 

van Notariskantoor van Wijk & Gorsira, te 2242 KE Wassenaar, --------- 

Schoolstraat 27, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde -- 

van : ---------------------------------------------------------------- 

1. Johan Hetebrij (Nederlandse identiteitskaart IB0197220, -------- 

afgegeven te Zwolle op vier december tweeduizend twee) --------- 

wonende te 8014 GB Zwolle, Wayerkamp 73, ----------------------- 

geboren te Zwolle op –------------------------------------------ 

negenentwintig september negentienhonderd zevenenveertig, ------ 

gehuwd ; ------------------------------------------------------- 

2. Arie Willem van der Linden (Rijbewijs 3153757871, -------------- 

afgegeven te Zwolle op negenentwintig december negentienhonderd- 

achtennegentig), wonende te 8032 ZG Zwolle, Leie 4, ------------ 

geboren te Zwolle op ------------------------------------------- 

achtentwintig januari negentienhonderd negenenveertig, --------- 

gehuwd ; ------------------------------------------------------- 

3. Gerrit Boeve (paspoort NF4301293, ------------------------------ 

afgegeven te Zwolle op elf december tweeduizend drie), --------- 

wonende te 8016 CP Zwolle, Stadhouderlaan 71, ------------------ 

geboren te Zwollekerspel op ------------------------------------ 

zeventien september negentienhonderd vierenvijftig, ------------ 

gehuwd ; ------------------------------------------------------- 

4. Mevrouw Margriet Evertsen (rijbewijs 3195159287, --------------- 

afgegeven te Zwolle op drieëntwintig januari tweeduizend één), - 

wonende te 8016 HM Zwolle, IJsvogelvlinder 24, ----------------- 

geboren te Zwolle op ------------------------------------------- 

vijfentwintig mei negentienhonderd negenenvijftig, ------------- 

gehuwd ; ------------------------------------------------------- 

5. Edward Antonius Theodorus Hullen (rijbewijs 3206267021, -------- 

afgegeven te Zwolle op tien april tweeduizend twee) ------------ 

wonende te 8017 MP Zwolle, Vosseveld 20, ----------------------- 

geboren te Noordoostelijke Polder op --------------------------- 

twee april negentienhonderd zevenenvijftig, -------------------- 

gehuwd, -------------------------------------------------------- 

die bij het verlenen van de volmacht handelden als dagelijks bestuur – 

respectievelijk leden van na te melden vereniging en als zodanig ----- 

rechtsgeldig bevoegd deze vereniging te vertegenwoordigen. ----------- 

Van welke volmacht blijkt uit een onderhandse akte van volmacht, welke 

aan deze akte zal worden gehecht, ------------------------------------ 

De comparant, handelend als gemeld, heeft het volgende verklaard : --- 

De algemene ledenvergadering van Personeelsvereniging Telecom, ------- 

gevestigd te Zwolle en kantoorhoudende te 8011 CJ Zwolle, Parkstraat 1 

(de vereniging), heeft op elf mei tweeduizend vier besloten de ------- 

statuten van de vereniging te weizigen en geheel opnieuw vast te ----- 

stellen, Van deze besluitvorming blijkt uit een exemplaar van de ----- 

van de notulen van de algemene vergadering van leden, dat in kopie aan 

deze akte is gehecht. ------------------------------------------------ 

De vereniging is opgericht op één november negentienhonderd ---------- 

negenendertig. ------------------------------------------------------- 

De statuten laatstelijk zijn gewijzigd bij akte van statuten wijziging 

op negen april negentienhonderd achtennegentig verleden voor --------- 

Mr. W.A.A.Elzerman, notaris te Zwolle. ------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

 

Dat ter uitvoering van het vorenstaande de statuten gewijzigd worden - 

vastgesteld als volgt : ---------------------------------------------- 



Statuten pv. TELECOM           Pagina - 2 

--------------------------- NAAM EN ZETEL ---------------------------- 

Artikel 1. ----------------------------------------------------------- 

De vereniging draagt de naam "PERSONEELSVERENIGING TELECOM" en is ---- 

gevestigd te Zwolle. ------------------------------------------------- 

Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als de vereniging. ------- 

---------------------------------------------------------------------- 

------------------------------- DUUR --------------------------------- 

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

De vereniging is opgericht op een november  negentien honderd negen en 

dertig en is aangegaan voor onbepaalde tijd. ------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

------------------------------- DOEL --------------------------------- 

Artikel 3. ----------------------------------------------------------- 

De vereniging stelt zich ten doel de band onder het personeel van de - 

Koninklijke KPN Nederland NV. en haar dochterondernemingen te verste - 

vigen door het beoefenen van diverse takken van sport, het geven van - 

geestelijke ontspanning en amusement, zomede het begeleiden en -------   

coördineren van activiteiten welke dit doel ondersteunen. ------------ 

Tevens wil de vereniging haar leden  (waar mogelijk) in de gelegenheid 

stellen, ge- en verbruiksgoederen met kortingen aan te schaffen  en/of 

deel te nemen aan overkoepelende organisaties welke tevens dit doel -- 

nastreven. ----------------------------------------------------------- 

---------------------------- DOELSTELLING ---------------------------- 

Artikel 4. ----------------------------------------------------------- 

De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg door ; --- 

a. De beoefening en bevordering van diverse takken van sport ; ------- 

b. het organiseren van bijeenkomsten voor geestelijke ontspanning en - 

   amusement van haar leden ; ---------------------------------------- 

c. Het organiseren van en het deelnemen aan gebeurtenissen op het ---- 

   gebied van sport, ontspanning en amusement dan wel gebeurtenissen - 

   welke op elk ander gebied voordeel opleveren voor haar leden. ----- 

d. Waar dit noodzakelijk of gewenst is deel te nemen aan stichtingen - 

   en overkoepelende organisaties ; ---------------------------------- 

   indien de vereniging of een van haar afdelingen lid wordt, of deel- 

   neemt aan een overkoepelende organisatie of stichting die aan haar- 

   deelnemers voorschrijft dat zij de volledige rechtsbevoegdheid moe- 

   ten bezitten, dan wordt hierbij gesteld dat de volledige  rechtsbe- 

   voegdheid als vastgelegd in de notariële akte betreffende deze sta- 

   tuten en welke van toepassing is op de vereniging in zijn totaal, - 

   ook geldt voor de afdelingen van deze vereniging welke afzonderlijk 

   lid willen of moeten worden van een organisatie of stichting, die - 

   volledige rechtsbevoegdheid als voorwaarde tot deelneming stelt ; - 

   tevens verklaard de vereniging of betreffende afdeling zich hiermee 

   gebonden aan voorschriften en reglementen van de stichting of over- 

   koepelende organisatie waaraan men deelneemt of lid wordt, mits dit 

   geen conflict geeft met wettelijke verplichtingen of deze statuten. 

e. Toepassing van alle andere wettige middelen, welke voor het doel -- 

   der vereniging bevorderlijk zijn. --------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

-------------------------- VERENIGINGSJAAR --------------------------- 

Artikel 5. ----------------------------------------------------------- 

Het verenigingsjaar en het boekjaar lopen van een januari tot en met - 

een en dertig december. ---------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

------------------------------- LEDEN -------------------------------- 

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

a. De vereniging bestaat uit leden en ereleden ----------------------- 

b. Donateurs --------------------------------------------------------- 

c. Rechtspersonen ---------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------- WIE ZIJN LID ----------------------------- 

Artikel 7. ----------------------------------------------------------- 

Lid kunnen zijn : ---------------------------------------------------- 

a. Personen die werkzaam zijn bij de Koninklijke KPN Nederland NV. of 
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   haar dochterondernemingen, dan wel vanwege de Koninklijke KPN ----- 

   Nederland NV., of haar dochterondernemingen pensioen genieten c.q.- 

   een pensioensvervangende of arbeidsongeschiktheidsuitkering ------- 

   ontvangen en hun huisgenoten. ------------------------------------- 

b. Personen welke vanwege het voormalige staatsbedrijf der Posterijen- 

   Telegrafie en Telefonie pensioen genieten c.q. een pensioen ------- 

   vervangende of arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen en hun---- 

   huisgenoten. ------------------------------------------------------ 

c. Personen welke in het verleden werkzaam zijn geweest bij de ------- 

   Koninklijke KPN Nederland NV., haar dochterondernemingen, of ------ 

   afdelingen en welke door reorganisaties en/of overnames niet meer - 

   werkzaam zijn bij de Koninklijke KPN Nederland NV. en hun --------- 

   huisgenoten, dit met een maximum van 20% -------------------------- 

d. Ereleden worden door de vereniging gezien als volwaardig lid. ----- 

   Aanvullende afspraken zijn vastgelegd in het huishoudelijk- ------- 

   reglement. -------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------  

------------------------- WIE ZIJN DONATEUR --------------------------  

Artikel 8. -----------------------------------------------------------  

Donateur zijn : ------------------------------------------------------  

a. Personen welke geen binding hebben met de Koninklijke KPN- --------  
   Nederland N.V. of haar dochterondernemingen maar welke door de ---- 

   vereniging zijn toegelaten tot haar activiteiten ------------------  

b. Personen welke de vereniging steunen op financieel- of materieel –-  
gebiedt. ---------------------------------------------------------- 

c. Donateurs hebben geen stemrecht. ----------------------------------  

d. Donateurs moeten voldoen aan de in deze statuten en het -----------       

   huishoudelijk reglement vastgelegde regels en verplichtingen. ----- 

----------------------------------------------------------------------  

----------------------- WIE ZIJN RECHTSPERSOON ----------------------- 

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

Rechtspersoon zijn : -------------------------------------------------  

a. Afdelingen van de vereniging welke zelfstandig functioneren en met- 

   volledige rechtsbevoegdheid die binding met de vereniging willen -- 

b. Stichtingen of verenigingen met een volledige rechtsbevoegdheid, -- 

   welke een samenwerkingsverband aangaan met de vereniging. --------- 

c. Rechtspersonen volgens art. 9 sub a hebben een beperkt stemrecht, - 
hetgeen is vastgelegd in het huishoudelijk reglement -------------- 

d. Rechtspersonen volgens art. 9 sub b hebben een beperkt stemrecht. - 
e. Rechtspersonen moeten voldoen aan de in deze statuten en het ------       

   huishoudelijk reglement vastgelegde regels en verplichtingen. ----- 

---------------------------------------------------------------------- 

----------------------- AANMELDING LIDMAATSCHAP ---------------------- 

Artikel 10. ---------------------------------------------------------- 

a. Aanmelding van het lidmaatschap geschied bij een der bestuur- of -- 

   commissieleden en wordt ter kennis aan het bestuur van de --------- 

   vereniging en van de betreffende onderafdeling(en) gebracht. ------ 

   Indien binnen zeven dagen geen schriftelijke bezwaren bij het ----- 

   bestuur zijn ingebracht, zal de gegadigde als lid worden toegelaten 

   Indien er wel schriftelijke bezwaren zijn ingebracht, beslist het - 

   bestuur van de vereniging over toelating. Van een weigering tot --- 

   toelating staat beroep open op de eerstvolgende ledenvergadering. - 

b. De voorwaarden voor toelating tot het lidmaatschap van ------------  

   rechtspersonen worden vastgesteld door het bestuur. --------------- 

   Bij afwijzing staat beroep open op de eerst volgende algemene ----- 

   ledenvergadering. ------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------- BEEINDIGING LIDMAATSCHAP ---------------------- 

Artikel 11. ---------------------------------------------------------- 

a. Het lidmaatschap eindigt : ---------------------------------------- 

   1. Door overlijden ; ---------------------------------------------- 

   2. Door opzegging, schriftelijk ter kennis van het bestuur -------- 

      gebracht. ------------------------------------------------------  
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   3. Door ontbinding van een rechtspersoon lid. --------------------- 

   4. Door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden ------- 

      wanneer een lid heeft opgehouden  aan de vereisten voor het lid- 

      maatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn - 

      verplichtingen niet nakomt als ook wanneer redelijkerwijs van de 

      vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten --- 

      voortduren ; --------------------------------------------------- 

   4. Door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer het 

      lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der ---- 

      vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze ------- 

      benadeelt. ----------------------------------------------------- 

b. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het Bestuur; -------- 

c. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door een besluit van de - 

   ledenvergadering, genomen met twee/derde meerderheid der stemmen op 

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

d. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging - 

   kan slechts geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn - 

   van vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden be- 

   eindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet 

   gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. ----------  

e. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een -- 

   besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard 

   zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten. ---------------- 

f. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar of ---- 

   seizoen eindigt, blijft desalniettemin de volledige financiële ---- 

   bijdrage voor deze gehele periode verschuldigd. Het Bestuur kan --- 

   hiervan ontheffing verlenen. -------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

------------------------------- ERELEDEN ----------------------------- 

Artikel 12. ---------------------------------------------------------- 

a. Ereleden worden op voordracht van het Bestuur benoemd door de ----- 

   ledenvergadering  met tenminste twee/derde van het aantal --------- 

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

b. Ereleden hebben dezelfde rechten en plichten als leden. ----------- 

   Eventuele uitzonderingen hierop moeten worden goedgekeurd door de - 

   algemene ledenvergadering en beschreven worden in het huishoudelijk 

   reglement. -------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

------------------------------- BESTUUR ------------------------------ 

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

a. Het bestuur bestaat uit tenminste drie meerderjarige leden, te ---- 

   weten de voorzitter, secretaris, penningmeester. ------------------ 

b. Het bestuur wordt door de algemene ledenvergadering uit de leden -- 

   benoemd. ---------------------------------------------------------- 

c. De voorzitter wordt in functie gekozen, de overige functies worden- 

   in onderling overleg verdeeld. ------------------------------------ 

d. Wanneer er een vacature is in het bestuur, wordt daarin op de ----- 

   eerstvolgende ledenvergadering voorzien. -------------------------- 

e. Daarnaast kan het bestuur een bestuurscommissie benoemen voor ----- 

   aanvullende taken binnen het bestuur. ----------------------------- 

   Leden van de bestuurscommissie hebben formeel geen stemrecht ------ 

   binnen het bestuur. ----------------------------------------------- 

   Art. 13 sub b t/m d zijn niet van toepassing op de leden van de --- 

   Bestuurscommissie. ------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------- DAGELIJKS BESTUUR ------------------------- 

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

a. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de  voorzitter, secretaris 

   penningmeester. --------------------------------------------------- 

b. Leden van het dagelijks bestuur kunnen slechts zijn personen die -- 

   werkzaam zijn bij de Koninklijke KPN Nederland NV. of haar -------- 

   dochterondernemingen, dan wel personen welke een pensioen- of ----- 

   vergelijkbare uitkering namens de Koninklijke KPN Nederland NV. --- 
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   of haar dochterondernemingen ontvangen. --------------------------- 

c. Het bestuur heeft de mogelijkheid om voor de functie van secretaris 

   dispensatie te geven in afwijking van het gestelde onder de -----–- 

   de punten a en b. ------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

-------------------------- VERTEGENWOORDIGING ------------------------ 

Artikel 15. ---------------------------------------------------------- 

a. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in- en buiten rechte. -- 

b. De vereniging wordt tevens vertegenwoordigd door twee leden van het 

   het dagelijks bestuur. -------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

----------------------------- ORGANISATIE ---------------------------- 

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

a. De diverse afdelingen van de vereniging worden ge- en begeleid door 

   afdelingsbesturen (commissies) of door het bestuur aangestelde ---- 

   personen onder verantwoordelijkheid van het bestuur. -------------- 

b. Rechtspersonen welke lid zijn van de vereniging zijn verantwoording 

   verschuldigd aan het bestuur van de vereniging, maar hebben binnen- 

   door het bestuur vastgestelde kaders een eigen verantwoordelijkheid 

---------------------------------------------------------------------- 

-------------------------- LEDEN VERGADERING ------------------------- 

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

a. Tenminste een maal per jaar uiterlijk in de maand mei, wordt een -- 

   algemene ledenvergadering gehouden. In die vergadering komen onder- 

   meer aan de orde : het jaarverslag en rekening en verantwoording -- 

   van het bestuur, het verslag van de kascommissie en voorzieningen - 

   in eventuele vacatures. ------------------------------------------- 

b. De vergadering wordt schriftelijk bijeengeroepen door het bestuur - 

   met een termijn van oproeping van tenminste veertien dagen. ------- 

c. Het bestuur is verplicht op  schriftelijk verzoek van tenminste een 

   zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van -------- 

   een/tiende gedeelte van de stemmen,  een algemene vergadering op te 

   roepen, op termijn van niet langer dan veertien dagen. ------------ 

   Indien binnen de gemelde tijd aan dit verzoek niet is voldaan ----- 

   kunnen de verzoekers zelf tot oproeping overgaan. ----------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

------------------------------ STEMRECHT ----------------------------- 

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

a. Alleen de leden hebben stemrecht. --------------------------------- 

   Bestuur-, commissie- en ereleden welke nog lid zijn van de -------- 

   vereniging worden hierbij gezien als leden. ----------------------- 

b. Rechtspersonen hebben stemrecht gebaseerd op afspraken welke zijn - 

   vastgelegd in het huishoudelijk reglement. ------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

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

Artikel 19. ---------------------------------------------------------- 

De geldmiddelen der vereniging bestaan uit : ------------------------- 

a. Contributies der leden ; ------------------------------------------ 

b. Donaties en giften ; ---------------------------------------------- 

c. Subsidies en bedrijfsbijdragen ;----------------------------------- 

d. Andere baten. ----------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------- CONTRIBUTIES ---------------------------- 

Artikel 20. ---------------------------------------------------------- 

a. De leden betalen een door de ledenvergadering vast te stellen ----- 

   contributie, aangevuld met een door het bestuur te bepalen -------- 

   aanvullende bijdrage per activiteit. ------------------------------ 

b. Rechtspersonen betalen een bijdrage gebaseerd op een basis- en een- 

   aanvullende contributie, vastgesteld door het bestuur. ------------ 

c. De contributies en overige bijdragen zijn door de leden bij vooruit 

   betaling te voldoen op een door het bestuur vastgestelde wijze. --- 

d. Donateurs steunen de vereniging met een jaarlijkse bijdrage ------- 
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   waarvan het minimum door de ledenvergadering wordt vastgesteld. --- 

   Donateurs welke deelnemen aan activiteiten van de vereniging ------ 

   betalen een bijdrage zoals is vastgesteld in Art. 20 sub a. ------- 

---------------------------------------------------------------------- 

------------------------- STATUTEN WIJZIGING ------------------------- 

Artikel 21. ---------------------------------------------------------- 

a. De statuten kunnen slechts gewijzigd worden door een besluit van de 

   algemene ledenvergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling - 

   dat aldaar wijzigingen van de statuten worden voorgesteld. -------- 

b. Een besluit tot statuten wijziging kan slechts genomen worden met - 

   een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen,- 

   ongeacht het aantal aanwezige leden. ------------------------------ 

c. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een- 

   notariële akte is opgemaakt. -------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

------------------------- AANSPRAKELIJKHEID -------------------------- 

Artikel 22. ---------------------------------------------------------- 

a. De vereniging-, de Koninklijke KPN Nederland NV. en haar --------- 

   dochterondernemingen- of gemachtigden kunnen op geen enkele wijze - 

   aansprakelijk worden gesteld voor individuele handelingen van de -- 

   leden tijdens door de vereniging georganiseerde activiteiten, in -- 

   door de vereniging beheerde ruimtes of met door de vereniging ter - 

   beschikking gestelde middelen. ------------------------------------ 

b. De vereniging-, de Koninklijke KPN Nederland NV.-, haar dochter- - 

   ondernemingen en gemachtigden zijn gevrijwaard van alle aanspraken- 

   van derden op grond van auteurs-, ontwikkeling-, octrooi- en ------ 

   andere rechten op het gebied van hard- en software, beeld en ------ 

   geluid. ----------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------  

----------------------------- ONTBINDING ----------------------------- 

Artikel 23. ---------------------------------------------------------- 

a. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene 

   ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met een oproeptermijn van - 

   tenminste dertig dagen. ------------------------------------------- 

b. Het bepaalde in artikel 21 lid b van deze statuten is van overeen-- 

   komstige toepassing. ---------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------- VERVALLEN EIGENDOMMEN ------------------------ 

Artikel 24. ---------------------------------------------------------- 

a. Bij ontbinding der vereniging zal voorzover er voldoende ---------- 
eigendommen aanwezig zijn eerst de door de vereniging ontvangen --- 

subsidie over de laatste 3 jaren worden terugbetaald aan de ------- 

stichting Personeels Voorzieningen KPN, alvorens de vergadering --- 

de dan nog overgebleven eigendommen zal laten vervallen aan de ---- 

(rechts)persoon of instelling welke op de opheffingsvergadering --- 

daarvoor wordt aangewezen. ----------------------------------------  

b. Onder eigendommen van de vereniging worden tevens verstaan de ----- 

   financiële tegoeden op bank, giro- en spaarrekeningen. ------------ 

   Tevens de eigendommen van alle onderafdelingen tenzij dit ---------  
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   uitdrukkelijk anders is bepaald in het huishoudelijk reglement. ---     

c. Eigendommen van aangesloten rechtspersonen vallen hier niet onder-- 

   met uitzondering van die welke in het huishoudelijk reglement zijn- 

   vastgelegd en omschreven. ----------------------------------------- 

d. Indien in de opheffingsvergadering geen besluit kan worden -------- 

   genomen over het vervallen van de eigendommen, komen deze tegoed -- 

   aan de stichting Personeels Voorzieningen KPN (PV KPN). ------------ 
---------------------------------------------------------------------- 

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

Artikel 25. ---------------------------------------------------------- 

a. Alle verdere bepalingen betrekking hebbende op de inrichting en het 

   beheer van de vereniging, worden geregeld in het huishoudelijk ---- 

   reglement. -------------------------------------------------------- 

   Dit reglement wordt door de ledenvergadering vastgesteld. De inhoud 

   van het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet- 

   en/of deze statuten. ---------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------- 

--------------------------- VASTSTELLING ----------------------------- 

Na aldus de statuten te hebben vastgesteld, verklaarde de comparant -- 

dat het bestuur en het dagelijks bestuur worden gevormd door de ------ 

volgende personen : -------------------------------------------------- 

1. Voorzitter     : de heer Johan Hetebrij, de comparant voornoemd ; - 

2. Secretaris     : de heer Arie Willem van der Linden, wonende te --- 

                    Zwolle, Leie 4,----------------------------------- 

                    geboren op 28 januari 1949 ----------------------- 

3. Penningmeester : de heer Harmannus Hendrik Bos, wonende te -------- 

                    Zwolle, Mr.Koolenweg 45 -------------------------- 

                    geboren op 27 april 1951. ------------------------ 

De personen sub 1 tot en met 3 tezamen vormend het dagelijks bestuur;- 

de overige hierna te noemen personen tezamen met de personen sub 1 tot 

en met sub 3 vormen het bestuur; ------------------------------------- 

4. de heer Geert Mol, wonende te Zwolle, Brekken 20, ----------------- 

   geboren op 7 maart 1951. ------------------------------------------ 

5. mevrouw Margriet Oostindien, wonende te Zwolle, IJsvogelvlinder 24- 

   geboren op 25 mei 1959. ------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

De comparant is mij, notaris bekend en zijn identiteit is door mij, -- 

notaris, aan de hand van de daartoe bestemde documenten vastgesteld. - 

Waarvan akte in minuut is verleden te Wassenaar op de datum in het --- 

Hoofd dezer akte is vermeld. ----------------------------------------- 

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

soon, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben ----- 

kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te ------- 

stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de ------ 

comparant en mij, notaris, ondertekend.------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

(w.g.) J.Hetebrij;- Mr. P.H.B.Gorsira ; ------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 


