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!lellen, de t\tee-de jl1l1 1\('ge~ltlenhon<lcrdvijfentnchl:l<J.1 --
verschenenvoor 111i j, !tr. Anrte Johannes VogelsanCj, uota- ,
r lIJ te 1\.I15I:erda~l: ,

1. de he.er Johannes l1arla Baart, arciieolOO<], \KJneode --
2063 GJ Spaarodalll, I.JdJjk ]5, geboren te lIaarleJ8, --"
op lC!venen twlnt19 O1ove.Ll>ernegentienhonderd negcn
en dertig; ~ '

.1. meVrl:.o-lw"'~rlanne I\d~inJt-Sa.Iploniu6, I'rcheoluulj, ,

1ronerule 2]]4 CA Leiden. Van SllngelalulLl/!an 2, ge- -,
boren. te I\peldoonl op l'Wee april negentienhonderd --,
veerLlgl '

) - de heer Joan 'taartenPolder8\lln9,archeoJ 00'1, \.'Onen- '
de 10'11 BC A~terda~, KalklJoaLkt 5, geboren le lJaarr
le. op dertig sel'teJLl,er negentienhonderd vier en -'--,
veert!'}. ,, :

()1] komparatJten ver\'c1aardGn een verenigingop te richten.!
en daarvoor de navolgende fll:atuten vast te IItellen ,

NhAM LR tETEL.------------------------
Art! kei 1. ==-=-:-=-:::= , 1--

r.--fi;;-verenigillg dran'Jt dl!naam: Convent Villl "'- \
geIneen tel i j ke arc;heologeo. -- - ~ --

2. 1:1) heeft: haar( zebd 10 c~e geJ8eente AIII6terdallJ.u-;--~-- - -- --- --"'-.:.. DORI.. - ----.
Arti keI. 2. === - -------
l:-oî!-verëIlJging heeft ten doel het behartigen VIII------

gelJleenschapp,el ijke belangen lIetilctrekkingl tot de----
voorbereIding en de ultvoerIlig van de takendle------
geJJIeentenop het geb ied van de archeol<>qIe op Ei ch---
qenocen hebben. - --- -------

2. Oe verenigingtcacht het in lld t Igenoemdedoel ----
t,r. here! ken door: -- -- --- --- --------------------
fi. het hOlIlJeu van bij~!.!nkuII:sten; '---
b. het plegen van onderUn<J ov~rleg omtrent de-------

opzet, het beheer en de ontwikkeling Viln IJe-------
lIerkzaalB..hooen van aan de leiding van de--~ '
leden toevertrolluOe overheidBorgancn;-------------

e. het vocmen van cunal!1s1ea en wer)o:groep4m----------
voor bepaalde fllnktll!!s of laken ln hel lcader '--
van het ver-IIIBlrle in lId 11 ' "'_--

d. het op aanvraag g.~ven van raslI, advies e-n---------
inlichtingen, uanneer- dit geacht kan vor-den-------
binnen de \fBrklu:iogvan de verenIging te----------
11ggel1;-------------------------------------------

e. het eigener be\lleginljuitbr-enqen van adviez j
n------

en het richten van verzoekschriften ln -------
zodanige gevallen ",aarinde vereniglng------------
meent, dat dit voor haar- taak ell------------------
~oeJste]Jing,ove~eenkom9lig lid 1, nullig------_.
en nodig is;--------------------------------------

f. bet bevorderen van publicaties over---------------
onder-1ferpen, tot het werkter-reln van haar---------
leden hellOr:ende of het l1iigevenuf doen-----------
uJtgeven van een oc:-gaani--------------------------

g. aUc verder-c lIettige middelen,\lclke aan het------
doel van cle verenJ.gln'1 bevonler-l ijk konnen--------
zijn ~------------------------
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I.EDEN.------------------------
Artikel J.-------------------------------------------
1. Ll;lclën-van de veJ:eniginlj kunnen zijn personen in---

di~n8~ van een gemeente of ven een----------------
I gelllBerisci1appelljke regeling van geru~ntQn; dle----

hetxij belast: zijn IIICt het verrichten van oudheid-
kundig bodelilOnderzoek, holzijbelast :djn II>Ct bet:
daadwerkelijk beheer van een gemeentelIjk urehie!
van bodemvapdaten, onder welk begrip hIer ver.taan
di'\!"ltttt wor:den een plaats waar oudheidkundige --
vaed.aten IJIet do bijbehorendedocumentatieworden -

. beWaard.-----------------------------------------
1. Het bestuur houdteen registerwaarinde lIamen en-

- adJ:essen van allo Jeden'zlJn °Menoll1cn.-----------
1). IOOir lid ls ver plicht:- te zorgendat zijn adre~ a"
, jhet bostuuJ: bekelld ill :----------------------tOELATING.---------------------
Artikel 4 ~---------------
1~be9tuur beslist Otntrent de toelating van ledN

2. Dlj n~et-to~l8tlng lot lid door het bestuur- k~n d~
algemene verg~dering alsnoq tot toelating besluit~
+ JAhRLIJKS~'BIJDRAGB".------------

Artikel5.-------------------------------------------
l.Dëleden djn 'qehouden lot hel betalen van eeD doe

de algemene vergadering vastgestelde jaarlijk&ft---
bljdrage.-----------------------------------------

2. liet bestuur kan in bljzon"enl <j8vallen gehele ol--
gedeeltelijke onUlefflDg van de verplichting tnt I1
betalen van een bljdrs9B ve.rlenen.----------------

EINDE VAII nET LIDltAATSCIIJlP. --------
I\d~kel 6. =":'---:-:=-== :_n_-----
-':-iïët'L Idmaa lschap el ndlgt: - - n-

a. door het overlijden van het lld; ~-----
IJ- door- olJZeIJgll1g door het 111'1;-------------------
c. door opzeggIng nBD1ena de verenIgIng. !Iele kan--

geschieden \#anneereen lid heefl opgehouden aoUi
de ver-elsten voor het lid~aatllchap bij de------
statuten gesteld te voldoen, wanneer bij zIjn--
verplIchtingen jegens de vereniging niet nakomt
alsook wanneer- redelijkerwIjs van de verenigIng
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te lal

I voortducen; ~ ~-----------
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden--------

uitgesprokeo wanneer een lid ln I>tr1j d me t de--
statuten, reglementen of besluiten dec verenigl
handelt, of de vereniging op onredelljllewI1Zt'.-
bcnadeeJt .-----..

2. Opzeg,)illg namens de vereniging gc"chledt duur heL-
Ues tuur.--- - --- - - -- -- - - - --- --- -- - ---,
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J. Op2ogging van het lid~aatschap door het lid of door--.
de ver-enigiDg kan slechts geschieden te<jenhet einde-.

, vaD een verenigingsjaaren met inachtnemingvan een---
opze<jqin9ster~ijn van vier weken. Echter kan bet------
lidaaatschap onmiddellijk worden beeindigd Indlen-----
van de vereniging ol vaD het lid redelijkerwijs niet--
gevergdkan wordenhet lidmaatschapte laten----------
voortd.ren ~---------------------------

~. Een opzeg9iog in slrlja met bet bepaalde In het------
vorige lia, doet het lidmaatschap eindigen op bet-----
vroe<jst toegelaten tijdstip volgende op de datum----_.
waartegen was opgelegd.-------------------------------

5- Een lid is niet bevQe9d door o~egging van tijn-------
lidma8tschap een besluit vaarbij de Yerplichtiogeo----
ven de leden van geldelijke aard Kijn verzwaard, te--:
zijneD opzichte uit te aluiten ~

6. Ontzetting uit bet lidmaatschap geschiedt door het---~
bestuur ,

7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap---j
door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van---i
de ~reniging niet gevergd kan worden bet i

lidmaatschap te laten voortduren en Tan een besluit--i
tot ontzetting uit bet lidmaatschap staat de---------.
betrolkene binnen een 8Ulandna de ontvangst van de---~
kennisgeving van bet besluitberoepopenop de J
alge.ene vergadering.Dij wordt-daartoe teD ~
spoedigste 8cbriftelijkvan het besluit Det opq.ve---~
van redenen in kenoi. gesteld. Gedurende de---~-----_.
beroepstermijn en hangende het beroepis het lid ~
gescborst.--------------------------------------------

S. .anneer het lidmaatschapin de loop VaD een-----------
vereoigJngsjaar eindigt, blijft desoietteaJo de-------
jaarlijkse bijdrage voor bet geheel ver8chuldlgd.-----

DKSTOOR.---------------------------
. Artikel 7 ~---------------------------------------

1. Bet bestuur bestaat uit tenminste drie personen, die--
door de alge.ene vergadering uit de leden vorden------
benoemd ~-----------

2. De voorzitter wordt door de algemene vergaderlog------
onmiddellijk in funktie benoemd.----------------------

3. Bet bestuur vijst uit zijn midden een sekretaris en---
een penningweester aan.-------------------------------

4. De voorzitter, de sekretaris ea de pennlngmeester-----
vor.eu tezamen bet daqelljks bestaur.-----------------

HINDB BBSTUURSLlDMAATSCHAP,-------------
SCHORSINGEn ORTSLAG.-------------

ArtikeL 8 ==----------------------

1. Tenzir-bij bet besluit tot benoeming anders 18--------
bepaald treedt een baatuurslid een jaar na zijn-------

benoeming af; '
de aftredende is herbenoembaar.-------------------

2. Ieder bestuurslId kan teo alle tijde door de------
algemene vergadering vorden geschorst en ontslagen
Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt--
gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door
verloopvan die termijn.--------------------------

BESTUURSTAAl EN YBRTEGENHOORDICIRC.---
Artikel 9 ==-----------------------

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten Is he
bestuur belast met het besturen ~an de vereniging.

2. Det bestuur la, mits met goedkeuring van de algene
vergadering, bevoegd tot het sluiten van----------
overeenkDIIsteu tot bet kopen, vervreeaclen of------
bezwaren van regiatergoederen, het slulten van----
overeenkomsten waarbij de verenigiog zich als borg
of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zicb voor-
een derae sterk maakt of aich tot zekerbeidstellln'
voor een schuld van een derde verbindt.----------_.
op bet ontbreken van deze goedkeuringkao door en-
tegen derden beroep worden gedaan.---------------_.

J. Onvermioderd het in de laatste KiD van lid 2 van d.

artikel bepaalde, vertegenwoordigen twee leden van
het dagelijks bestuur de vereniging in en boiten--recbte.------------------------------------------_.

JAARVERSLAC-R2KEnLNGER VERAKTWOORDtnG.
Artikel10 4 ~---------------_.
1. Het: vUë"oigio.gsjaar Loopt van een .janu.aritot en ..-

een en dertig december.----------------------------
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoesland-.

van de vereniging zodanige aantekeningen te bouden-
dat daaruit t. allen tijde haar rechten eo---------
verplichtingeo kunnen worden gekend.---------------

J. Het bestuur breogt op eeD alge.ene vergadering-~---
binnen zes maanden oa afloop vaa het---------------
vereniglogsjaar, behoudens verlenging van deze-----
termijn door de algemene vergader-ing,zijo---------
jaarverslag uit en doet, Doder overleggingvan.eGR-
balans en een staat van baten en lasten, rekeniog I
verantwoording over ZijD IQ bet afgelopen boekjaar-
gevoerd bestuur. Ra verloop vaD de termijn kan Iea.

I lid deze rekening eo verantwoording in .rechte van--
het bestuur vorderen ~------------------

4. Het. bestuur is verpllcbt clebescheiden bedoeld in d
leden2 en 3, tien jarenlang te bewaren.----------

ALGEMENE VERGADBRIRGEN.----------
Artikel 11.-------------------------------------------
1. Mn de algemene- v~rgaderinCJ komen in de vereniqlng-

alle bevoegdbedentoe, die oietdoor de vet of de--

"..(~~L
J

\ /



-I
I I

;'I

1

'-

statuten aan het bestuur zijn opgedragen.-------------
2. Jaarlijks, uiterlijk z~s ~anden na afloop van het I

verenigingsjaar, wordt een algemene v~rgaderlng - do--
jaarvergadering- gehouden. 10 de jaarvergadering o

komen ooder meer aan de orde:--------------------------

a. het jaarverslag en de rekening en veraotwoording----
bedoeld in artikel 10;------------------------------

b. voorziening In eventuele yalatures; ~ !---.

c. voorstellen van bet bestuur of de leden,------------

aangekondigd bij de oproeping voor de I'

J. And~~g:~:~:~;-i;;;;d;;l~;;;-~~-;;;~ä;;-;~:=:::~
dikwijls het bestuur dit .ense11jk oordeelt

r
-'

4. Voorts 1s bet bestuur op BchrlfteliJk verzoek van--- --
tenminste een aodani9 aantal leden als bevoegd is ~;
tot het uitbrengen van een/tIende gedeelte der

I

'

stemmen verplicht tot het bijeeDroepeo van eeo--------
algemeoe vergadering op een teE8ijn van niet langer---I
dan vier weken. Indien ~an het veraaak bionea I

veertien dagen geen gevolg vordt gegeven, kunnen de---~
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgMan door---:

oproeping overeenkoastig artikel 15 of bij ,

advertentie in tenminste een ter plaatse vaar de I

vereniging gevestigd 18 veel geleaen krant' 1
~EGAnG BB STEHREdHT'

j
~t~::~~'t~t-;;-;ï;;;;;;-;;;;;d;;ï;;-h;bb;;-;ïl;:::::::

ledeo van de ve~enigiD9. Geea toegang bebben :
geschorsteledeDen geschorstebe5tuursleden ~

2. Over toelating vao andere dan de in lid 1 bedoelde j

personen beslist de algemene vergaderiDg'-~ 7 1

3.~Iederl!d van dlfvereniqing ~t 'lietgeschorst is, ~
heeft een stem.~ ' :

4. ~n lid kan zijD ISte~.lino.: een lI&:Ill..i.ftelijk daartoe---j
gemachtigdander lid uitbrenqen ;

VOORZITTBRSCRAP-ROTULER.~--------------
Artikel lJ ~-------------------------------

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de--------

voorzltter van de vereniging of zijn r------
plaatsvervanger. Ontbreken ae voorzitter en zijn-~-----

plaatsvervanger, dan treedt eed van de andere----------
bestnursledeD door het bestuur aaD te wijzen aI8-------
voorzltter op. Wordt ook op deze wijze oiet 1n het-----
voorzltterschap voorzien, dan voorziet de--------------
vergadering daarin zelve.------------------------------

2. Vao bet verbaDdelde in elke vergadering worden door---.
de sekretaris of een ander door de voorzitter----------
daartoe aangevezen persoon notuleo gemaakt, die n8-----
goedkeuring door de e~rstvolgende ledenvergadering-----

door de voorzitter en de notulist worden .

ondertekend. ai1 die de vergadering bijeenroepeD--
kunDen een notarieel proces-verbaal van bet---~---
verhandelde doen opmaken.-------------------------
De inhoud van de ootuleD of van bet proces-vexbaal
wordt ter kennis vaD de leden gebracbt.-----------

BESLUITVORMIRG VAN DE ALGEHERE VERGADBRIRG.----
Artikel14 ===-~--------------------------
1. Bet ter algjemene vergadering uitgesproken oordeel-

va~ Re vooraitter dat door de vergadering eeo-----
besluit Is genb8ea ls beslissend. Detzelfde geldt-
voor de Inhoud van een genomen besluit voorzover--
geste.d werd over een ni.t schriftelijk vastgelegd
voocstel.-----------------------------------------

2. ,~or4t echter onmiddellijk na het uitspreken van be
~D get eerste lid bedoeld oordeel de juistbeid----
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemmiDg----
plaats, waoaeer de meerderbeid van de vergadering--
of, indien de oorspronkelijke stenmlog nlet------_.
hoofd~lijk of schriftelijk geschiedde, eeo---------
stFlIgerechUcJdeaaa.edge dit verlangt. Door deze--
nifiuwe stemslag vervallen de rechtsgevolgeD van de-
oorspronkelijke st~ng.--------------------------

J. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepa1el
worden alle besluiten van de algemene vergadering--
genomen met volstrekte meerderbeid van de----------
uitgebrachte.temmëD ~ '

4. Blaoco stemmenvordenbeschouwdals niet te &ijn---
uitgebracht.---------------------------------------

5. JDdien bij een verkiezing van personen niemand de--
v~latrekte meerderbeid beeft verkregen. heeft een--
tweede stemalng, af In geval van eea bindende------
voordracht, een tweede .temming tussea ae----------
voorgedragen kandidaten, plaats ~--------------
Reeft alsdan weder Die.and de volstrekte aeerderhei
verkregen dan viodeD berstemmingen plaats. totdat--
hetzij een persoon de vol!ltrektemeerderbeid heeft-
verkregen. hetzij tusseo twee persooen is gestemd e
de stemmen staken.---------------------------------
Bij gemelde herstenmingen(vaaroDderniet is-------
begrepen de tweede stemming) wordt telkensgestemd-
'tussen de personen, op wie bij de .voorafgaande-----
stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de-------
persoon op wie bij die voorafgaande atesming het---,
geriDgste aantal steunen is ultgebracht.----------_.
Is bij die voorafgaande stemming het gerlngate-----.
aantal steilloen op .eer dan een persoon uitgebracht,-
dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die---.
personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer---
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kUDnen .orden ultgebracbt ö

Ing~val bij een ste..io9 tussen twee personen de :
stemmen staken, beslist het lot vie van beiden is !

gek01en ~--16. Indien de stemmen staken over een voorstel niet o

rakende verkiezing van personen, dan is het------------
vervorpen.---------------------------------------------

7. Alle stemmingen niet handelende over personen----------
geschieden mondeling, tenzij de voorzitter eeo---------
schriftelijke st~nq gewenst acht of een VAD de------
stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt.------
Schriftelijke atemGdnggeschiedt bij oogetekeode,------
gesloten brlefjes I

Besluitvor.tng bij akklamatie Is .riqelljk, tenaiJ !

een stedgerechtigde hoo(delijke atemming verlaogt.-----
8. Ben eenste~g besluitvan alle leden, ook al 8ijo-----

deze niet in een vergadering bijeen, heeft, .lt.aet---
voorkennis van bet be8tu~ genomen, dezelfde kracht-~--
als een ~slult van de algemene verqadaring.-----------

,. zolang 1n een algemene Yergadering alle leden---------
aanwezig of vertegenwoordigdzijn, kunDen geldige------
besluiten worden geoomeo, aJta met algemene Btemmen,--
o~trent alle aan de orde loaende ooderverpen - dus-----
.ede een voorstel tot statutenwijziging of tot---------
ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad---
of is deze niet op de voorgeschreven wijze gescbled of-
is enig ander voorscbrift omtrent het oproepen eo------
houden van vergaderingenof een daar.ee Terband--------
houdende formaliteit niet in acbt genomen.-------------

BIJBERROKPI8G ALGEMERE VERGADBBlftG.---
Artikel 15.-----------------------------------------------
I. De algeaene vergaderingen worden bijeengeroependoor---

het bestuur. Oe oproeping gescbiedt .chriftelijk aao---
de adre.sen van de leden volg8n. het ledenregi.ter-----
bedoeld in artikel 3. De teraJjn voor de oproeplnq-----
bedraagt tenminste zeven dagen.-----------------------

2. Bij de oproeping vorden de te behandelen onderwerpen--

vermeld, onverminderdbet bepaalde in artikel 16 1STATUTBNHI~Z]GIRC

I~~:e~BI:t;t;t~-;;;-ä;-;;~;;i;Ï;;-k;;-;~~===::::::::::=.

verandering worden gebracht dan door een besluit Yan---i
een algemene vergadering, vaartoe is opgeroepen met---~
de mededeling dat aldaa~ wijzigIngen vaD de statuten---=
zal worden voorgesteld ~-------------------------

2. Zij die io de oproeping tot de algemene vergadering----
ter behandeling van een voorstel tot-------------------
statutenwijziging hebben gedaan, MOeten tenminste------
vijf dagen voor de vergaderIng een afschrift van dat---

ol
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voorstel, waarin de voorgedragen vljzlgiog----------
woordelijk i. opgenomen, op een daartoe g8schikte---
plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop
van de dag waarop de vergadering wordt gebouden.----
Bovendien wordt een afschrift .ls hiervoor bedoeld,-
aan alle leden toegeaonden.-------------------------

J. Ben besluit tot 8tatutenwijziging beboefl tenminste-
twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in eeo------
vergadering Vila~Inteiullinlltetwee/derde van de leden
tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Js niet--------
twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegen----
"QOrdlgd, dan wordt binnen vier welen daarna een----
tweede vergadering bijeenge~o eo geho.deD,------
waarin over het voorstel .oals dat in de vorlge-----
vergadering aan d. orde i8 geveest, ongeacht he~----
aantal tegenwonrdilJ1lof vertegenwoordigde leden, kan

vord8o besloten, III1tseet een meerderbeid yao ,-
tenminste twee/derde yan de uitgebrachte 8~D.---

4. Een statutenwijziging treedtniet In werkingd8n----
nadat biervan eeD DOta~iel. akte is opgemaakt. Tot--
het doen verlijden yan de akte Is ieder bestuurslld-
bevoegd.--------------------------------------------

--~ ~ ORTBlftDIRG ~-----
Artikel 17 ~---------------------------------
,. o. vereniging kan voraen ontbonden door een besluIt-

van de algemenevergadering.Bet bepaaldeln de-----
leden 1,2 en J vaD bet voorgaandeartikelis V8o---
ove~eenk08Stige toepassing.-------------------------

2. Bet batig saldo na vereffening vervalt aaD degenen--
die -ten ttjde vaD het besluit tot ontbinding lid----
waren. Ieder hunner ootvangt een ge14ik deel. 8ij---
het besluittotontbindingkan echter ook een andere
best8m8dog aan bet batig saldo vorden gegeven.------

HUISHOUDELIJK REGLENEHT.----------------
Artikel 18.--------------------------------------------
1. De algemene vergaderingkaneenbuiahoudelijt-------

reglement vaststel1en.------------------------------
2. Het huishoudelijkreglement mag niet in strijd------

~ijn met de vet,ook waar ale geen dvingend---------
recbt bevat, noch met de statuten.--------------------~ SLOTBEPALING.----------------------

, Artikel~--------------------------------------------
In a~le gevallen waarin de statuten, het regleftent-----
of de vet niet voorzien, beslist de algeaene-----------
vergadering in hoogste instantie met volstrekte--------
meerderheid vande geldig uitgebrachte stemnen.--------
Tenslotte verklaardenau komparantendat voor de-------
eerste maal 'wordenbenoemd tot leden van het-----------
be8tuur: ~--------------------------------------
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