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Heden, zevenentwintig juni negentienhonderd zevenennegentig,
verschenen voor mij , Mr ALOYSIUS IVO MARIE BERENDSEN, notaris ter standplaats Breda: - 1. De heer
SYBRAND DOEKELE SCHRALE, directeur, wonende te 4879 NE
Etten-Leur, Munnikenheiweg 9, geboren te Groningen op zestien februari negentienhonderd éénenvijftig, zich legitimerende met zijn paspoort, nummer . C877975
uitgegeven te Kampen op negen november negentienhonderd - tweeënnegentig, gehuwd.
2. Mevrouw MARIA VAN DE CRAATS, ondernemer, wonende te 4825 BL - Breda, Oude
Baan 1, geboren te Barneveld op twee december ~ negentienhonderd vijftig, zich
legitimerende met haar paspoort, nummer ~ NO9046023 uitgegeven te Breda op vijf juli
negentienhonderd vijfennegentig, - gehuwd met de heer W .1. BREUER. ~~
De comparanten, verklaarden bij deze een vereniging op te richten met de navolgende
STATUTEN:
NAAM EN ZETEL. ."
Artikel 1. -'Cc ,
1. De vereniging draagt de naam: BEDRIJVENVERENIGING DE MARK. --= 2. Zij heeft
volledige rechtsbevoegdheid. ;; 3. Zij heeft haar zetel in de gemeente BREDA. ~ cc'-\'c Artikel
2.
De vereniging is ingeschreven in het Verenigingenregister , dat gehouden wordt bij de Kamer
van Koophandel en Fabrieken te Breda.
DOEL.
Artikel 3.
De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de onderlinge en externe sociale
en zakelijke kontakten bij haar leden, de gezamenlijke promotie van het bedrijfsgebied
Slingerweg, Emer-Zuid, Emer-Noord, Achter-Emer, Hintelaken, Heilaar/Steenakker en
Paardeweide en het communiceren met plaatselijke, - regionale en landelijke overheden en
instanties inzake gemeenschappelijke - belangen.
DUUR.~
Artikel 4.
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar .
LIDMAATSCHAP .
Artikel 5.
De vereniging bestaat uitsluitend uit rechtspersonen
VEREISTEN VOOR HET LIDMAATSCHAP.

~

Artikel 6. Leden zijn de als zodanig door het bestuur toegelaten bedrijven en dienstverlenende instanties,
gevestigd in het in artikel 3 genoemde bedrijfsgebied en in de algemene - ledenvergaderingen
vertegenwoordigd door een schriftelijke afgevaardigde. TOELATING V AN LEDEN .
Artikel 7. c~- -~ I. Het bestuur beslist over toelating van leden. ~ 2. De aanvraag voor het
lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de -~
secretaris van het bestuur .c-3. Voor de toelating als lid wordt onder meer als voorwaarde gesteld de betaling . van een
entreegeld, waarvan de hoogte door de algemene ledenvergadering - wordt vastgesteld. ~ ,
C"*"L", , ,
BEëINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP. i,"il~t~'~[n~,;i],~r!,~"c.;;[,;,-,;'
"Artikel 8. --c--c~;:,~---",:.c,::~-;:'.c, "I. Het lidmaatschap eindigt door opzegging of royement. -2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden tegen het . einde van
het verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke
kennisgeving, welke voor de eerste december in het bezit van de secretaris - moet zijn.
Deze is verplicht de ontvangst binnen een maand te bevestigen. - Indien een opzegging
niet tijdig heeft plaatsgehad loopt het lidmaatschap door - tot het einde van het
eerstvolgende verenigingsjaar .-~
3. Royement heeft plaats : --~ a. indien naar het oordeel van de algemene ledenvergadering het
lid niet meer aan, de vereisten voor het lidmaatschap, als bedoeld in artikel 6, . voldoet.
b. door het bestuur, op gronden bij het huishoudelijk reglement vast te - stellen, behoudens
het beroep op de algemene ledenvergadering die alsdan de beslissing neemt; -c. door een besluit van de algemene ledenvergadering genomen met een - meerderheid van
tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. Wanneer het
lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar, - ongeacht de reden of de oorzaak
eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid
verschuldigd, tenzij het bestuur ~ anders besluit;
d. in afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3 Boek 2 van het
Burgerlijk wetboek, kan een lid zich door opzegging van zijn - lidmaatschap niet
onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard
van de leden worden verzwaard, behoudens uiteraard het in lid 2 van dit artikel
bepaalde. ---~
GELDMIDDELEN.
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Artikel 9.
1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de contributie van de leden, entreegelden, legaten,
schenkingen en toevallige baten.
2. leder lid betaalt een contributie waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene ledenvergadering
tijdens de jaarvergadering wordt vastgelegd. --i. De algemene ledenvergadering kan besluiten dat ieder lid, behalve zijn .
jaarlijkse contributie, aan de vereniging voor een speciale aktie een alsdan vast
te stellen bedrag moet betalen. -BESTUUR. ".,c-:~.,:: ~;;;:;;-- ~.' --.0 Artikel 10. i-,i-;-=-::1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, die door de algemene . ledenvergadering worden
benoemd door middel van stemming, met een. - meerderheid van tenminste twee/derde van het
aantal uitgebrachte stemmen. Tot lid van het bestuur kunnen worden benoemd:
a. natuurlijke personen die in dienst zijn van een lid van de vereniging; ~
b. andere natuurlijke personen.
3. De meerderheid van de bestuursleden dient te vallen in de categorie sub 2 - onder a van dit artikel
bedoeld.
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP, PERIODIEK LIDMAATSCHAP, - SCHORSING. -Artikel 11. 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor bepaalde tijd is benoemd, kan te allen - tijde door de
algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een ~ besluit tot schorsing of
ontslag dient te worden genomen met een meerderheid - van tenminste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot - ontslag,
eindigt door het verloop van die termijn.
2. leder jaar treedt één bestuurslid af, volgens een door het bestuur op te maken - rooster. De
aftredende is terstond herkiesbaar , behoudens het bepaalde in lid 2 - van artikel 10.
3. Een bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een - door het bestuur op te
maken rooster van aftreding. De aftredende is
herkiesbaar, behoudens het bepaalde in lid 2 van artikel 10; wie in een
tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn - voorganger in. '4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts terstond: ~-~
a. bij het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging van de
rechtspersoon waarbij het bestuurslid in dienst is;
b. voor een persoon vallend in de categorie bedoeld in artikel 10 lid 2 sub a, zodra het
dienstverband met of de aanstelling bij het lid van de vereniging
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eindigt;
c. bij schriftelijk bedankenBESTUURSFUNCTIES, BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR.
Artikel 12.
1. De voorzitter van het bestuur wordt in functie benoemd. Het bestuur wijst uit - zijn midden een
vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het - bestuur kan voor de secretaris
en de penningmeester uit zijn midden een .
vervanger aanwijzen.
Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen . opgemaakt, die door
de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en . ondertekend. In afwijking van hetgeen de
wet dienaangaande bepaalt, is het . oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de
inhoud van een .
besluit niet beslissend.
3. Bij het huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de . vergaderingen en de
besluitvorming door het bestuur worden gegeven. .
BESTUURSTAAK, VERTEGENWOORDIGING .
Artikel 13.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het . besturen van de
vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te
beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen - van haar taak te
doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden - benoemd.
Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, - bevoegd tot het
afsluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden, ~ bezwaren, huren of verhuren van
registergoederen, het sluiten van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot - zekerheidsstelling voor
een schuld van een derde verbindt.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep - worden gedaan.
Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 van dit artikel bepaalde wordt
de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:
a. hetzij door het bestuur; " ~b. hetzij door de voorzitter en de secretaris gezamenlijkHet bestuur, alsmede de voorzitter en de secretaris kunnen zich terzake van

~
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hun vertegenwoordigingsbevoegdheid als in lid 5 van dit artikel bedoeld, door een
schriftelijke gevolmachtigde doen vertegenwoordigen, met dien verstande, dat indien een
persoon wordt gemachtigd te beschikken over bank- en -- girosaldi, zulks slechts
mogelijk is binnen de in de volmacht nauwkeurig omschreven grenzenALGEMENE LEDENVERGADERING.
Artikel 14.
1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene - ledenvergadering
(jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze - vergadering haar jaarverslag uit en
doet, onder overlegging van de nodige - bescheiden, rekening en verantwoording van haar in
het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. -~
2. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen
voor de jaarvergadering, een cornmissie van tenminste twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en - verantwoording over
het lopende casu quo laatstverstreken boekjaar .De - cornmissie brengt ter jaarvergadering
verslag uit van haar bevindingen. Het bestuur is verplicht aan deze cornmissie alle door haar gewenste .
inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden van de - vereniging te tonen
en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven. --Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en de - rekening en
verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, - neemt de
algemene ledenvergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de
vereniging nodig geacht worden. Artikel 15. .-1. de algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met - inachtneming
van een termijn van veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke - mededeling. 2. Behalve de in artikel 14 bedoelde jaarvergadering zullen algemene ledenvergaderingen worden
gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk - acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk
met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig
aantalleden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der sternmen in de - algemene
ledenvergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of - vertegenwoordigd zijn.
3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene ledenvergadering op een
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termijn van niet langer dan vier weken.
Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door .
het bestuur werd ontvangen geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers
zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan, op de wijze waarop het bestuur de algemene
ledenvergaderingen bijeenroept.
Artikel 16.
1. Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering en hebben daarin ieder één stem.
leder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een . schriftelijk daartoe gemachtigd
ander lid.
2. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering - bijeen, heeft,
mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht .
als een besluit van de algemene ledenvergadering.
Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, - terwijl er
melding van wordt gemaakt tijdens de eerstkomende algemene . ledenvergadering.
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op - voorstel van
de voorzitter .
4. Over alle voorschriften betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen over personen is hij gekozen die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. .
Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming . gehouden
tussen de personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen - hebben verkregen en is
hij gekozen die bij de tweede stemming de
meerderheid der stemmen op zich heeft verenigd.
Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
Onder stemmen wordt in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, .
zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmende lid - ondertekende
stemmen.
5. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is - genomen is
beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats, - wanneer de
meerderheid der vergadering, of, indien de oorspronkelijke - stemming hoofdelijk of
schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige - dit verlangt. ST A TUTENWIJZIGING. ~~-'-~"
Artikel 17.
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de
algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
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aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld,
2, Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen
voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de .
voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de - vergadering
werd gehouden,
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts ~- worden besloten
met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal. uitgebrachte stemmen,
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt, ~ ~ leder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden,
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in .
de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het
besluit tot de statutenwijziging met algemene . stemmen wordt aangenomen,
6, De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van . statutenwijziging en een
volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer .
van Koophandel en Fabrieken gehouden verenigingenregister ,
ONTBINDING EN VEREFFENING ,
Artikel 18,
1, Het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige
toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van - de vereniging,
2, De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit
de bestemming vast voor het batig saldo en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het
doel van de vereniging ,
De vereffening geschiedt door het bestuur , --Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot .
vereffening van haar vermogen nodig is, Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van
de statuten zoveel mogelijk van kracht,
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar
dd l' 'd' !I
naam wor en toegevoeg rn lqUl atle ,
De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan
wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn,
De vereffenaar(s) doet(n) van de beëindiging opgave aan het in lid 6 van het
artikel 17 vermelde register ,
!I'
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6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende
twintig jaren na afloop van de vereffening.
Bewaarder is degene die door de vereffenaar(s) als zodanig is aangewezen
HUISHOUDELIJK REGLEMENT .
Artikel 19.
1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en - wijzigen,
waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of onvolledig wordt
voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze
statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 17
leden 1, 2, 3 en 5 van overeenkomstige toepassing.
SLOTBEPALING. Artikel 20 .
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 treden voor de eerste maal als. ~- leden van het
bestuur op:
1. De heer S.D. SCHRALE, de comparant sub 1. genoemd, als voorzitter. –
2. De heer GIJSBERT HENDRIK ARY STEIJSIGER, wonende te 4824 NP .
Breda, Ripaertsbeemd 23, geboren te ‘s-Gravenhage op dertien september .
negentienhonderd éénenzestig, ongehuwd en nimmer gehuwd geweest, als . vicevoorzitter;
3. Mevrouw M. BREUER-VAN DE CRAATS, de comparante sub 2. genoemd, als secretaris;
De heer DIRK HENDRIK AHLES, wonende te 4811 XJ Breda, Catharinastraat 24. b,
4. geboren te Amsterdam op negentien juli negentienhonderd éénenvijftig, gehuwd, als
Penningmeester;
5. De heer PETRUS JOHANNES MARIA OOMEN, wonende te 4851 SV . Ulvenhout,
Vlasaard 9, geboren te Breda op negentien mei negentienhonderd zevenenveertig,
gehuwd, als lid;
6. De heer REMCO EGBERT SNOECK, wonende te 4797 BW Willemstad, - Callenburghlaan
32, geboren te Maassluis op één maart negentienhonderd - achtenzestig, ongehuwd en
nimmer gehuwd geweest, als lid;
7. De heer HERMAN JOHANNES HOLLEMAN, wonende te 4835 GZ Breda, Laurenspark
158, geboren te Breda op negentien september negentienhonderd zesenvijftig, gehuwd, als
lid.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
w AARV AN AKTE in
minuut is verleden te Breda op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen, - hebben dezen
eenparig 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 comparanten en mij- notaris, ondertekend.
Volgt ondertekening.

VOOR AFSCHRIFT

