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Heden, dertig aug'trstus tweeduizend zes, verschenen voor mij,
mr. Jan-Wi1lem van der Velden, kandldaat-notaris, wonende te
Gr:oningen, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van mr.
Hendrik Auke Broekema, notaris met plaats van vestiging de
gemeer-te Gron Lngen: --------
1. mevrouw Sofj-e van Wessel, wonende le 9126BM Groninqen,

Van Speykstraat 36a, geboren te Amsterdam op
achtentwintlg oktcber negentienhonderd vierentachtig,
ongehuwd en niet gehuwd geweest en niet geregistreerd
partner in de zin van hel- geregistreerd partnerschap
als zodanig geregistreer:d gewee-st, legitimatiebewijs:
Nederlandse identiteitskaart met nuruner IC169L81'7,
afgegeven te Groningen op eenentwintig december
: t.reedu'. zer-d ..rier,'
de heer Tim Eward Heeree, wonende Le 9126 HP Groningen,
Van Wassenaerstraat 8, geboren te Groningen op zestien
oktober negentienhonderd ctr:ieëntacht.ig, ongehuwd en níet
gehuwd geweest en nlet gelegistreerd a1s partner in de
zin van het geregistreerd partnerschap of a1s zodanig
geregistr:eerd geweest, iegj.timatiebewijs: paspoort met
nLrurer NHO847858, afgegeveÍi re Groningen op drie
scprenber :weeciu-zend vier. -----

De comparanten verklaarden brj deze een .rereniqing op te
richten en daarvoor vast te steflen cle navolgende statuten: --
Artikel 1 Naam en Zetel
@agt afs naam: vereniging
Twist.

OL

De verenigrng Twis
bijbehorende regle
studievereniging.
De studievereniglng heeft haar
J -o i- - r:ge;r
Àrtikel 2 Bestuursjear
I. De studieverenlging is aangegaan voor onbepaaLde tijd ----
11. Het Bestuursjaar loopt van één september tot en rnet

eenendertig augustus van het volgende jaar
Àrtikel 3 Doelstelling
De studievereniging stelt zlch ten doel:
I. Het behartigen van de belangen van de }eden;!UvU1l,

II. De vereniglng organiseert, ten behoeve van studenten
verbonden aan de studie algemene taalwetenschappen/
j-ntroductieactiviteiten, reizen, borrefs/ etcetera.
Hiertoe stelt zij commissies in zoals bepaald in het
Huishoudellj k Reglement ;

en voorts al hetgeen met een
zijdelinqs verband houdt of
alles in de ruimste zin des

t wordt in deze statuten en de
menten verder aanqeduid als: de

zecef in de CemeenLe

en ander rechrstreeks of
daarl:.oe bevorderlijk kan zí1n,
tnl;O:CS
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Artike]- 4 Leden
Leden van de studlevereniging kunnen natuurlij ke
personen zijn die ingeschreven zijn aan de
Faculteit der Letteren aan de oplelding Algemene
Taalwetenschappen van de Rijksuniversjteit
Groninqen
Àrtikel 5 toelating lidmaatschap
Een persoon is 1id a1s hij of zil aan de eenmaliqe
betalingsverplichting heeft volciaan, zijnde de contributie
verschufdiqd bij toetreding tot de studievereniginq. ---------
Àrtikel 6 Beeindiging lidmaatschap
I. Het lidmaatschap eindigt door:

a. overlijden van het lid;
b. opzeqging van het l_id; -----
c. opzegglng namens de studievereniginq; -------
d. ontzettinS.-------

II. Opzegging namens de studievereniging kan geschieden: -----
1. wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereist-err voor

het lidmaatschap te vol doen,. -------
2. wanneer een 1id zi)n/haar verplichtingerr j egens de

studíevereniging niet nakomt,. ------
3. wanneer redelijkerv,ri-js van de studievereniging nret

kan worden gevergd het lidmaatschap .Le Iaten
vooÍt3L^aen. -------

IILOntzetting kan worden uitgesproken \,vanneer een -Iid ir
strijd met de statuten, reglementen of besluiten va,n c:ie
studievereniging handelt, of de studievereniging op
onredelj j ke wij ze benadeeLL.

IV. Hetgeen wat verder het lidniaatschap betreft, wordt in he1:
Huishoudelij k Reglement gereqeld

Àrtikel 7 Geldmidde].en
ï. De geldmiddelen van de studievereniging worden door de

zorgi van het be-stuur bijeenrJebracht uit:
1. de contributie van de leden,.
2. de bijdragen van de faculteit,-
3. a1le andere baten

I1. Het boekjaar is gelijk aan het bestuursjaar, als hiervoor
onder artikel 2 LLd fI bepaald. ------

IïLHet bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de
studieverenlglng zodanige aantekeningen te houclen, dat
daaruit te a1len tijde haar rechten en verplichtingen
ku:rne:: inro:der. gekend

IV. Door de zorq van het bestuur, in het bijzonder de
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penningmeester/ wordt, eIk jaar bj,nnen vier maanden
afloop van het boekjaar, een laarrekening opgemaakt,
bestaande uit een bafans, een rekening van baten en
lasten en een toelichting, wefke tevens het jaarverslag -
van de penningmeesLer bevat
Het bestuur brengt op een Algemene Ledenvergadering
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens
verlenging van deze termljn door de Algemene

na

Ledenverqadering, ziln laarverslag uit en doet,
overlegglng van de laarrekening afs in het vorig
bedoeld en zo een deskundige een verslag heeft

onder
lid
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uj-tgebracht, ook onder overlegqing van de
de deskundige, rekening en verantwoording,

verklaring van
over zijn in

het afqelopen boekjaar gevoerd bestuur.
Vf. Vaststelllng of goedkeuring van de jaarrekening door

Alqemene Ledenvergaderlng, strekt/ voor zover. qeen
voorbehoud is gemaakt en voor zover de handelingen van
het bestuur uit de stukken blij ken, het bestuur tot
decharge voor het g,evoerde bestuur

VII.AI hetgeen wat de bestuursverk_iezinqen verder betreft
wordt bij het Huishoudelij k Reqlement geregeld

Artikel 8 Bestuur
I. Behoudens de beperkingen vo!-gens de statuten en het

Huishoudelij k Reglement 1s het bestuur belast met
besturen van de studievereniging

II. Het bestuur bestaat uit maximaal zeven feden en minimaal
d''-e .

ffI.Het bestuur wordt vastgesteld door de Alqemene
Ledenvergadering

IV. Het bestuur kan alleen gekozen worden uit betafende
leden

V. Verkiezingen van bestuursle en qeschiedt uit een of meer
voordrachten door de Algemene Ledenvergadering, welke ----
niet bindend zijn. ------

Vf. Een bestuursfid wordt vastgesteld voor een periode van
één laar. Indren hil een geschorst of ontslagen
bestuursfid opvolgt, kan dll: een kortere perlode
betreffen. Dlt geldt ook wanneer een bestuurslid zí1n ---
taken neerlegt voor het verstrijken van het bestuursjaar.
Na een bestuursjaar, dat dus maxlmaal één jaar bestrrlkt,
kan men zich éénmaal herklesbaar stellen voor een perlode
-..'ar éer: j aa-r.

VII.Een bestuurslld kan ten alLen tijde door de Algemene
Ledenvergadering worden geschorst of ontslagen. ----
Terzake van schorsing of ontslaq besluit de algemene
vergadering met een meerderheid van twee/derde van de
uitgebrachte stemmen. -----

VIII.Een schorsing, welke niet blnnen drie maanden gevolqd
wordt door ontslag, eindigt door verloop van die termijn.

Artikel 9 bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging
I. Het bestuur is belast met het besturen van de

studievereniging en mits met goedkeuring van de Algemene
Ledenvergadering, ook bevoegd tot het stuiten van
overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of Lrezwaren van
registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbi-]
de studievereniginq zich als borq of hoofdelij k
medeschufdenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt
of zlch tot zekerheidssteflinq voor de schuld van een
derde verbindt
Indien het aantaf bestuursleden daalt beneden het_
voorgeschreven minimum blijft het bestuur bevoegd. Het
bestuur is evenwel verpli,cht, zo spoedig mogelljk een
Algemene Ledenvergadering te beleggen, waarin de
voorzlening in de open plaats (en) aan de orde komt

de

lI

lII.De bevoegdheid tot verteqenwoordiginq van de
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studievereniging in en buiten rechte komt uilsluitend toe
aan alle leden van het bestuur gezamenlijk. -----

IV. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de
studievereniging in en buiten rechte komt mede toe aan
twee gezamenlijk handelende bestuursleden, waarvan in
ieder geval de voorzitter.

Artikel 10 Àlgemene vergaderíngen
I. Aan de Algemene Ledenvergaderlng komen 1n de

studievereniginq alle bevoegdheden toe, die niet door de
wet of de statuten aan het bestuur zLln opgedragen. ------

II. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het
boekiaar, wordt een Alqemene Ledenverqadering (de
jaarvergadering) gehouden. fn de jaarvergaderlng komen
onder meer aan de orde: --------
1. het jaarversl-ag van het bestuur. ------
2. de begroting voor het lopende en zo mogelij k voor het

vvv Jl J gq! ,

3. voorziening in eventueel open plaatsen;
4. voorsteLlen van het bestuur of de leden, aangekondigd

bij de oproeping voor de vergadering; ------
III.Andere Alqemene Ledenverqaderinqen worden gehouden zo

dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeeft of op verzoek
van tenminste een zodanig aantal Ieden, afs bevoegd is
tot het uitbrengen van één zesde van de stemmen in de
Algemene Ledenvergadering

IV. De oproep van een Algemene Ledenvergadering of
jaarvergadering geschiedt Schrifteli;k of per e-mail
de voorzitter of de secretaris aan de .Ieden, op een
termijn van tenminste .reertien dagen, de dag van de
oproep van de vergadering niet meegerekend. De oproep
bevat een aanduiding van plaats en ti;d van de ------
vergadering, alsmede een opgave van de te behandelen
orlcierwerperr. -----
Toegang tot Algemene
de studleverenlging.
Geschorste feden en

Ledenvergadering hebben de lecien van

geschorste bestuursl-eden hebben geen
t-oegang.
Over toefating van andere personen besfist de Algemene
T aÀan.zara:Àa. LiIg. -----

Vf. Door ieder aanwezig betal-end 1id van de studi-evereniging,
mits niet geschorst, wordt een stem ultgebracht. ---------
Iedereen kan zijn stem door een schriftelijk daartoe
gemachtigd ander lid uitbrengen

door

VII.Afle besluiten van de ALgemene Ledenvergaderlng
genomen met vofstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen, voor zover niet bij de wet of bij
deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven. -

VIII.TeT bepaling van enige meerderheid tellen b.Ianco
uitgebrachte stemmen niet mee. ----

IX. Al hetgeen wat de Algemene Ledenvergadering en de
jaarvergadering, de oproep daartoe en de besfuitvorming
daarin, verder betreft wordt bij het reglement geregefd. -

worden



Àrtike]. 11 Commissies -----
I. Commissies worden lngesteld door het bestuur, De

t-nvulling hiervan geschiedt eveneens door het bestuur
II. Commissies hebben een zodaniqe taak als bij de

instellinq ervan za\ worden bepaald.
III.Al hetgeen commissies betreft wordt bij het reglement

aara+:l i

Àrtikel 12 Reglementen
I. De Algemene Ledenvergadering kan een of meer reglementen

vas--ste--en, w-jzi-gen of opï:effen. -----
fI. Een reglement mag niet in strijd z:-1n met de wet of met

-eZÈ SLaLuieii.
Artikel 13 Statutenwíjziging en ontbinding
I. tren beslurt tot wij ziging van de statuten of tot

ontbinding van de studlevereniging vereist een
meerderheid van tenminste tweederde van de ultgebrachte
stemmen in en afqemene leden- of j aarvergadering, waarin
tenminste een meer:derheld van tweederde van de leden
tegenwoordig of vertegenwcordiqo -s. ------

II. Is niet tenmlnste tweeclerde van de Ieden teg'enwoordig of
vertegenwoordigd, dan wordt binnen zes weken daarna een
tweede verqadering opgeroepen en gehouden, l^/aarin over
het voorstei, zoafs dat in cie vorige vergadering aan de
orde is geweest, ongeacht het aantal teqenwoordrge of
vertegenwoordigde 1eden, kan worden besloten, mits met
tweederde van de uitgebrachte stemmen. -----

III.De oproep tot de Algemene Ledenvergadering, waarin
wij ziqing van de statuten of ontbinding van de
studieverenigrng wordt voorgesteld, dient het

V.

desbetreffende onderwerp uitdrukkelil k te vermelden en
índien het een voorstel tot wlj ziginq van de statuten
betrefl, de mededeling dat tenminste vijf dagen voor de
vergaderlng een afschrift van het voorstel, waarin de
voorgedragen wij zíqrng woordelij k is opgenomen op de docr
het bestuur vastgestelde plaats voor de leden ter inzage
is gelegd tot na afloop van de dag waarop de vergadering
woro- geho'iden
Een statutenwij ziqtng tr:eedt niet in werking dan nadat
hiervan een notariëfe akte is opgemaakt. Tot het doen
verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. ------
De bestuursfeden zijn verplicht een authentlek afschrift
van de akte van statutenw-.lzíqíng en een volledige
doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de
wij ziglng luiden, neer te legqen ten kantore van het door
de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden

raa i olar

Artikel 14 Vereffenino
ffit bestuur belast met de vereffening,

tenzij door de Algemene Ledenvergadering, wefke tot
ontbinding besloot/ een of meer anderen afs vereffenaars
?i iF . .r-,,,-Èrt

ff. Na de ontbindinq blijft de vereniging voortbestaan voor
zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is,

IV
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Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de
statuten zoveel mogelij k van kracht

II1. fn stukken en aankondigingen die van de verenlging
uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de
woorden "in liquidatie"

IV. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop
geen aan haar, dan wel aan de vereffenaar(s), bekende
baten meer aanwezrq zLln. De vereffenaar(s) doet(n) van
de beëlndiging opgave ten kantore van het door de Kamer
van Koophandel en Fabrieken qehouden
vereniqingenregister. -----

V. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniqing
moeten worden bewaard gedurende zeven jaren na aflocp van
de vereffening. Bewaarder is degene die door de
vereffenaars a1s zodanig i5 aangewezen.

Àrtikel 15 -------
I" "11."-waarin deze statuten of het in te voeren
reglement niet voorzien, beslist het bestuur, met
dien verstande, dat de Algemene Ledenvergadering
aan het bestuur opdrachten te dien aanzien zal kunnen geven-. -
SLOTBEPAI.ING
Voor de eerste maal zijn tot bestuursfeden benoemd: -----
- de heer Tim Eward Heeres, voornoemd, 1n de functie rran

voorzitter; ------
- mevrouw Sofie van Wessel, voornoemd, in de functie van

vice-voor zitter ;
- mevrouw Karin Maria ter Braak, geboren te Elbergen op

twintig november negentienhonderd zesentachtig, wonende
Le 9'125 GS Groningen, Linqestraat 50, in de functle van
ye1111f ! rYrLrvuu Lv L ,

- mevrouw Mijrthe Faber, geboren te Leeuwarden opI
I
I
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achtentwintiq lu11 negentienhonderd zesentachtig,
te 9751 NK Haren, Kerklaan 3, in de functie van
oanrat-:ri c.Jvv!vLq!fU,

mevrouw Maaike Diender, geboren te Kampen op
negenentwintig aprit negentienhonderd vierentachtig,
wonende te 9711 TB Groningen, Nieuweweg 27 a; ------

- mevrouw Lisette Bel, geboren te Voorhout op drie
negentienhonderd zesentachtig, wonende te 9741 ME

Groningen, Esdoornfaan 544. ------
De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend en de identiteit
van de bij deze akte betrokken comparanten is door mlj,
notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe
bestemde documenten vastgesteld.
I/íAARVAN AKTE ]N M]NUUT
Gedaan en verleden te Groningen op de datum in het hoofd
dezer akte vermeld. -----
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de
verschenen personen/ hebben deze éénparig verklaard van de
lnhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op voLledige
voorLezing daarvan geen priis te steflen. -----
Vervolgens j-s deze akte na beperkte voorfezing ondertekend
door de comparanten en mij, notaris

wonerrde

maart



(Volgt ondertekening)
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