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Heden, negen februari negentienhonderd vijfennegentig, 	 
verscheen voor mij, Mr SIBOLT EPPES CEASAR EDZES, notaris 
ter standplaats Wormerveer, gemeente Zaanstad en 	 
kantoorhoudende te Wormerveer: 	  
1. de heer JOHANNES FRANCISCUS TALING, kassier, 

1541 WV Koog aan de Zaan (gemeente Zaanstad), 
Baardspringer 47, geboren te Amsterdam op drie oktober 
negentienhonderd tweeenveertig, zich legitimerende met 
zijn paspoort, nummer H293253, gehuwd; 	 

2. de heer JOHAN KREDER, zonder beroep, wonende te 1544 XB -- 
Zaandijk (gemeente Zaanstad), Oud Heinstraat 77, 	 
geboren te Wormerveer op zeventien juni 	 
negentienhonderd achtentwintig, zich legitimerende met 
zijn rijbewijs, nummer 0065944675, gehuwd; 	 

ten deze handelende in hun respectieve hoedanigheid van 	 
voorzitter en secretaris van de statutair te ZAANDAM 	 
(feitelijk adres: Oud Heinstraat 77, 1544 XB Zaandijk 	 
(gemeente Zaanstad), postadres: Postbus 585, 1500 EN 	 
Zaandam) gevestigde vereniging DE ZAANSE ZEGEL-ZOEKERS, als 
zodanig deze vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigend. 	 
De comparanten verklaarden bij deze de statuten van de 	 
vereniging: 'DE ZAANSE ZEGEL-ZOEKERS'  te wijzigen conform de - 
ontwerpakte welke in de algemene vergadering op 	 
achtentwintig november negentienhonderd vierennegentig te 
Zaanstad gehouden is besproken, waartoe was opgeroepen 	 
conform de regeling in artikel 12 van de thans nog geldende 
statuten, welke laatstelijk zijn goedgekeurd bij Koninklijk 
Besluit van twee juli negentienhonderd drieenzeventig, 	 
nummer 46, maar in welke vergadering niet de vereiste 	 
hoeveelheid stemgerechtigde leden aanwezig was. Na 	 
hernieuwde oproeping conform bovenvermeld artikel 12 der 	 
statuten is op negentien december negentienhonderd 	 
vierennegentig wederom een algemene ledenvergadering 	 
gehouden, waarin gemelde ontwerpakte wederom ter tafel is 
gebracht, van welke vergadering notulen zijn opgemaakt, 	 
waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht en 	
uit welke notulen blijkt dat laatstgemelde algemene 	 
vergadering met het ontwerp heeft ingestemd en volmacht 	 
heeft gegeven aan twee bestuursleden tezamen voor het 	 
verrichten van de tot de statutenwijziging benodigde 	 
handelingen. 	  

wonende te 
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Vanaf heden zullen gelden de navolgende statuten: 	 
NAAM, ZETEL EN DUUR. 	 
Artikel 1: 	  
1. De vereniging draagt de naam: 'DE ZAANSCHE ZECEL 	 

ZOEKERS', afgekort 'Z.Z.Z.'. 	  
2. Zij heeft haar zetel te Zaandam, gemeente Zaanstad. 
3. Zij duurt voort voor onbepaalde tijd. 	 
DOEL. 	  
Artikel 2: 	  
De vereniging stelt zich ten doel: 	  
a. het behartigen van de belangen van de leden, voorzover 

deze betrekking hebben op het verzamelen van postzegels -
of zaken, die met het postverkeer in de ruimste zin te 
maken hebben; 	  

b. het bevorderen van de postzegelkunde en het verzamelen 
van postzegels en poststukken in het algemeen. 	 

Zij beoogt geen winst. 	  
MIDDELEN. 	 
Artikel 3: 	  
De vereniging tracht haar doel te bereiken door: 	 
a. het houden van bijeenkomsten ter bespreking van hetgeen 

op het gebied van het verzamelen van postzegels en 	 
poststukken in het algemeen en in het bijzonder voor de 
le an van belang is; 	  

b. het organiseren van een rondzendverkeer; 	 
c. het organiseren en houden van veilingen van postzegels -'  

en aanverwante zaken; 	  

d. alle overige wettige middelen welke het beoogde doel 	
kunnen dienen. 	  

LEDEN,_ RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN. 	 
Artikel 4: 	  
1. Leden van de vereniging (gewone leden) zijn natuurlijke 

personen, die de leeftijd van achttien jaar hebben 	 
bereikt en als lid van de vereniging zijn toegelaten. 	

2. Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en - 
adressen van alle jeugd-, ere-, en gewone leden zijn 	

opgenomen. 	  
3. Gewone leden en ereleden hebben het recht deel te nemen 

aan alle aktiviteiten van de vereniging; zij hebben de - 
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verplichtingen, welke hun bij of krachtens deze 
statuten zijn opgelegd.  	

4 

JEUGD-LEDEN, ERELEDEN, KANDIDAAT-LEDEN. 
Artikel 5: 	  
1. Jeugdleden zijn zij, die tenminste veertien jaar oud 	 

zijn, maar de leeftijd van achttien jaar nog niet 	 
hebben bereikt. 	  

2. Ereleden zijn zij, die zich voor de vereniging 	 
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig 
door de algemene vergadering op voordracht van het 	 
bestuur zijn benoemd. 	  

3. Jeugdleden hebben geen andere rechten en 	 
verplichtingen, dan die welke hun bij reglement zijn 	 
toegekend, respektievelijk opgelegd; wederzijdse 	 
bedindiging van die rechten en verplichtingen, alsmede 
opzegging namens de vereniging wordt bij reglement 	 
geregeld. Jeugdleden hebben, ook ten opzichte van de 
overige leden, niet meer rechten of plichten dan hen 
bij wet, op grond van hun minderjarigheid, is 	 
toegekend. 

4. Gewone leden en ereleden hebben stemrecht in de 	 
algemene vergadering en kunnen een functie in de 	 
vereniging bekleden. 	  

5. Kandidaat-leden zijn zij, die aan de secretaris hebben 
opgegeven lid to willen worden. 	  
Het kandidaat-lidmaatschap eindigt na drie maanden of 
door aanvaarding door de algemene vergadering. 	 

LIDMAATSCHAP. 	  
Artikel 6: 	  
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van kandidaat- 	

leden. 	  
2. Leden worden aanvaard en ere-leden worden benoemd door 

de algemene vergadering op voordracht van het bestuur. 
3. Het lidmaatschap eindigt: 	  

a. door de dood van het lid; 	  
b. door opzegging door het lid, 	  
c. door opzegging namens de vereniging; 	 
d. door ontzetting. 	  

4. Opzeddind namens de vereniging kan geschieden: 	 
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a. wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten 
voor het lidmaatschap te voldoen;, 	 

b. wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereni- 
ging niet nakomt; 	  

• c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan 
worden gevergd het lidmaatschap te laten voortdu- 
ren. 	  

5. Ontzetting kan'worden uitgesproken wanneer een lid in 
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de 
vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke 
wijze benadeelt. 	  

6. De termijnen van opzegging en ontzetting, het tijdstip --
van het einde van het lidmaatschap, de wijze van opzeg- - 
ging en ontzetting, de gevolgen van een en ander, als- --
mede het beroep daartegen worden bij reglement gere-
geld. 

GELDMIDDELEN, CONTRIBUTIES, BOEKJAAR, JAARREKENING EN 	 
CONTROLE. 	  
Artikel 7: 	  
1. De geldmiddelen van de vereniging worden door de zorg 

van het bestuur bijeengebracht uit: 	 
a. de jaarlijkse contributies van de leden; 	 
b. schenkingen, legaten en erfstellingen; 	 
c. alle andere baten. 	  

2. Contributies van leden en jeugdleden worden vastgesteld 
door de algemene vergadering. 	  

3. Het verenigingsjaar of boekjaar is gelijk aan het ka- 
lenderjaar. 	  

4. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van 
de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat 	
daaruit te alien tijde haar rechten en verplichtingen 	
kunnen worden gekend. 	  

5. Door de zorg van het bestuur, in het bijzonder de pen- - 
ningmeester, wordt, telkenjare binnen drie maanden na 
af loop van het boekjaar, een jaarrekening opgemaakt, 	
bestaande uit een balans, een rekening van baten en 	
lasten en een toelichting, welke tevens het jaarverslag 

	

van de penningmeester bevat. 	
6. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen 
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drie maanden na afloop van het boekjaar, behoudens ver- --
lenging van deze termijn door de algemeri4e vergadering, ---
zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de --- 
jaarrekening als in het vorig lid bedoeld en zo een 	 
deskundige een verslag heeft uitgebracht, ook onder 	 
overlegging van de verklaring van de deskundige, reke- 	
fling en verantwoording over zijn in het afgelopen boek- 
jaar gevoerd bestuur. 	  

7. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden 
een kommissie van tenminste twee personen, die geen 	 
deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze kommissie, 	
ook genaamd kaskommissie, onderzoekt de rekening en 	 
verantwoording van het bestuur en brengt aan de 	 
algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. 

8. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording 	
bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kommissie 	
van onderzoek zich door een deskundige doen bij staan. 

9. Het bestuur is verplicht de kommissie en zo een deskun- 
dige is aangewezen, ook de deskundige, binnen vier 	 
maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening voor 
te leggen en de kommissie alle door haar gewenste in- 	
lichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de 	
waarden te vertonen en inzage van boeken en bescheiden 	
van de vereniging te geven. 	  

10. Vaststelling of goedkeuring van de jaarrekening door de 
algemene vergadering, strekt, voorzover geen voorbehoud 
is gemaakt en voorzover de handelingen van het bestuur 	
uit de stukken blijken, het bestuur tot decharge voor 
het gevoerde bestuur. 	  

11. De balans en de staat van baten en lasten wordt, na 	 
goedkeuring door de algemene vergadering, door ieder 	 
lid van het bestuur ondertekend. 	  

BESTUUR, VERKIEZING, EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP, SCHORSING.  
Artikel 8: 	  
1. Het bestuur: bestaat uit tenminste vijf personen. 	 

De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden 	
vast. 	  

2. Verkiezing van bestuursleden_geschiedt door de algemene 
vergadering 	  
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3. Verkiezing van bestuursleden geschiedt uit een of meer 
voordrachten, welke niet bindend zijn. 	 
De voorzitter wordt door de algemene vergadering in 
persoon gekozen. 	  

4. Al hetgeen de bestuursverkiezing verder betreft wordt --- 
bij reglement geregeld. 	  

5. Een bestuurslid kan, ook al is hij voor onbepaalde tijd • 
verkozen, te alien tijde door de algemene vergadering 
worden geschorst of Ontslagen. 	  

6. Een schorsing, welke niet binnen drie maanden gevolgd 
wordt door ontslag, eindigt door verloop van die ter- --- 
mijn. 	  

7. Een bestuurslid treedt of uiterlijk drie jaar na zijn 
verkiezing volgens een door het bestuur op te maken 
rooster van aftreden. De aftredende is terstond 	 
herkiesbaar. 	  

8. Het bestuurslidmaatschap eindigt door het eindigen van 
het lidmaatschap van de vereniging en door bedanken. 

ALGEMEEN EN DAGELIJKS BESTUUR. 	  
Artikel 9: 	  
1. Het bestuur, dat ook kan worden genoemd het algemeen 	

bestuur, wijst uit zijn midden een sekretaris en een ' 	
penningmeester aan. 	  

2.. Het bestuur kan voor de voorzitter, de sekretaris en de 
penningmeester een vervanger aanwijzen. 	 

3. Een bestuurslid kan meer dan een funktie vervullen. 
4. Voorzitter, sekretaris en penningmeester, of hun 	 

vervangers, zolang zij de funktie bekieden, vormen 	 
tezamen het dagelijks bestuur. 	  

5. Al hetgeen verder het bestuur betreft, wordt bij 	 
reglement geregeld. 	  

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING. 	 

Artikel 10: 	  
1. Het bestuur is belast met het besturen van de 	 

vereniging en mits met goedkeuring van de algemene 	 
vergadering, ook bevoegd tot het sluiten van 	 
overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren 
van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten 	
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk 	 
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medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk 	 
maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van 
een derde verbindt. 	  

2. Indien het aantal bestuursleden daalt beneden het 	 
voorgeschreven minimum blijft het bestuur bevoegd. 	 
Het bestuur is evenwel verplicht, zo spoedig mogelijk 
een algemene vergadering te beleggen, waarin de 	 
voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt. 	 

3. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten 
rechte. 	  
Het bestuur kan volmacht verlenen aan den of meer 	 
bestuursleden, alsook aan derden, om de vereniging 	 
binnen de grenzen van die volmacht te 	 
vertegenwoordigen. 	  

4. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging 
in en buiten rechte komt mede toe aan een of meer van ----
de leden van het '-pestuur of een of meer derden, indien ---
en voorzover de tatrokkene daartoe een volmacht van het -- 
bestuur zal hebben ontvangen; 	  
bedoelde volmacht dient schriftelijk te zijn verleend 
en te zijn ondertekend door twee leden van het 	 
dagelijks bestuur. 	  

ALGEMENE VERGADERINGEN. 	  
Artikel 11: 	  
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle --

bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten 
aan het bestuur zijn opgedragen. 	  

2. Jaarlijks, uiterlijk drie maanden na afloop van het 	 
boekjaar, wordy een algemene vergadering -de 	 
jaarvergadering- gehouden. 	  
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: 	 
a. het jaarverslag van het bestuur en de rekening en 

verantwoording met het verslag van de kaskommissie; 
b. de benoeming van de kaskommissie voor het volgende 

boekjaar; 	  
.c. de begroting voor het lopende boekjaar; 	 
d. voorziening in eventuele open plaatsen; 	 
e. voorstellen van het bestuur of de leden, 	 

aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering. 
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3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden 20 	 
dikwijls het bestuur dit wenselijk oatdeelt of op 	 
verzoek van tenminste een zodanig aantal leden, als 
bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte 
van de stemmen in de algemene vergadering. 	 

4. De oproep van een vergadering geschiedt schriftelijk -- 
aan het adres van het, lid, zoals dit bij de vereniaing - 
bekend is, door de voorzitter of de sekretaris op een 	
termijn van tenminste veertien dagen, de dag van de 	
oproep en van de vergadering niet meegerekend. De 	 
oproep bevat een aanduiding van plaats en tijd van de 
vergadering, alsmede een opgave van de to behandelen 
onderwerpen. 	  

5. Toegang tot de algemene vergadering hebben de gewone 
leden va' de vereniging, de jeugd- en de ereleden. 	 
Geschorste leden en geschorste bestuursleden hebben 
geen toegang. Over toelating van andere personen 	 
beslist de algemene vergadering. 	  

6. Voor ieder gewoon en erelid van de vereniging, mits 
nit geschorst, wordt een stem uitgebracht. 	 

7. Ieder van hen kan zijn stem door een schriftelijk 	 
daartoe gemachtigd ander gewoon of erelid uitbrengen. 

8. Alle besluiten van de algemene vergadering worden 	 
genomen met volstrekte meerderheid van de geldig 	 
uitgebrachte stemmen, voorzover niet bij de wet of bij 
deze statuten een grotere meerderheid is 	 
voorgeschreven. 	  

9. Ter bepaling van enige meerderheid tellen blanko 	 
uitgebrachte stemmen niet mee. 	  

10. Al hetgeen de algemene vergadering, de oproep daartoe 
en de besluitvorming daarin, verder betreft wordt bij 
reglement geregeld. 	  

KOMMISSIES EN WERKGROEPEN. 	  
Artikel 12: 	  
1. Kommissies en werkgroepen worden ingesteld en de 	 

benoeming van leden ervan geschiedt door het bestuur of 
door de algemene vergadering. 	  

2. Kommissies en werkgroepen hebben zodanige taak als bij 
de instelling ervan zal worden bepaald. 	 
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3. Al hetgeen kommissies en werkgroepen verder betreft, 	 
wordt bij reglement bepaald. 	  

REGLEMENT. 	  
Artikel 13: 	  
1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen 	 

vaststellen, wijzigen of opheffen. 	 
2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met 

deze statuten. 	  
STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING. 	  
Artikel 14: 	  
1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot 	 

ontbinding van de vereniging vereist een meerderheid 	 
van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in 
een vergadering, waarin tenminste een meerderheid van 	
twee/derde van de leden tegenwoordig of 	 
vertegenwoordigd is. 	  

2. Is niet tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig ---
of vertegenwoordigd, dan wordt binnen zes weken daarna ---
een tweede vergadering opgeroepen en gehouden, waarin 
over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering 
aan de orde is geweest, ongeacht het aantal 	 
tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden 	 
besloten, mits met een meerderheid van tenminste 	 
twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 	 

3. De oproep tot de algemene vergadering, waarin wijziging 	
van de statuten of ontbinding van de vereniging wordt 
voorgesteld, dient het desbetreffende onderwerp 	 
uitdrukkelijk to vermelden en indien het een voorstel 
tot wijziging van de statuten betreft, de mededeling 	 
dat tenminste vijf dagen voor de vergadering een 	 
afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen 	 
wijziging woordelijk is opgenomen op de door het 	 
bestuur vastgestelde plaats voor de leden ter inzage is 
gelegd tot na afloop van de dag waarop de vergadering 
wordt gehouden. 	  

4. Een wijziging van de statuten treedt niet in werking 	 
dan nadat daarvan een notariele akte is opgemaakt. 	 
Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid 
hoc/nog& 	  
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VEREFFENING. 	  
Artikel 15: 	  
1. Na ontbinding is het bestuur belast met de vereffening, 

tenzij door de algemene vergadering, welke tot de 	 
ontbinding besloot, een of meer anderen als 	 
vereffenaars zijn aangewezen. 	  

2. Gedurende de vereffening is het bij of krachtens deze --- 
statuten bepaalde zoveel mogelijk van toepassing. 	 

3. Een batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die - 
ten tijde van het besluit tot ontbinding lid van de 
vereniging waren. 	  
leder hunner ontvangt een gelijk deel. 	 
Bij het besluit tot ontbinding kan echter aan het batig 
saldo een andere bestemming worden gegeven. 	 

SLOTBEPALINGEN. 	  
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en hun identiteit 7-
is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en 
daartoe bestemde documenten vastgesteld. 	 
Waarvan akte in minuut is verleden te Wormerveer op de datum 
in het hoofd dezer akte gemeld. 	  
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de 
verschenen personen hebben deze eenparig verklaard van de 
inhoud ervan te hebben kennisgenomen en op volledige 	 
voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze 
akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, 
notaris, ondertekend. 	  
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