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4 augustus 1919 Coöperatieve Vereeniging tot verbetering van het Paardenras "de
Toekomst", te Velden (Schandelo), gemeente Arcen en Velden.
Voor mij, Oscar Maria Franciscus Haffmans, notaris ter standplaats Helden,
verschenen:
1. Gerard Gabriëls;
2. Jacob Boonen;
3. Frans Steegh;
4. Stephan Engels;
5. Cornelis Nelissen;
6. Peter Theelen;
7. Frans Thiesen;
8. Henri van Wylick;
9. Piet Haenen;
10. Henri Bouten;
11. Hendrik Theelen;
12. Jean van Lipzig;
13. Josef Akkermans;
14. Gerard Koopmans;
15; Piet van Wylick;
16. Andreas Geurts;
17. Willem Verspay;
18. Bernard Geurts;
19. Piet Arts;
20. Henri Haelermans;
21. Piet Aerdts, en
22. Jean Thiesen,
allen landbouwers en allen wonende te Arcen en Velden. De comparanten verklaarden te
hebben opgericht een coöperatieve vereeniging, welke zal worden geregeerd door de
volgende bepalingen.
Art. 1. De vereeniging is genaamd: Coöperatieve Vereeniging tot verbetering van het
Paardenras "de Toekomst". Zij is gevestigd en heeft al zoo haar zetel te Velden
(Schandelo), gemeente Arcen en Velden, ten woonhuize van den voorzitter, alwaar ook
voor alle leden, niet wonende te Velden, domicilie wordt gekozen. Haar doel is de
bevordering der stoffelijke belangen harer leden door verbetering van het paardenras
en zij tracht dit doel te bereiken door het aanschaffen van één of meer dekhengsten
en deze ter dekking te stellen, op de eerste plaats voor de merriën der leden en zoo
mogelijk ook voor aan niet-leden tosbehoorende meniën.
Art. 2. Er zal een dekgeld geheven worden, waarvan de hoegrootheid door de algemeene
vergadering zal worden vastgesteld.
Art. 3. De leden zijn verplicht, op straffe van verlies van hun lidmaatschap, binnen
14 dagen na hun toetreding en voor wat de oprichters betreft binnen een maand na de
verschijning dezer statuten in de Staatscourant, ten kantore der vereeniging aan te
geven voor hoeveel merriën zij dekking wenschen. Deze aangifte zal door nagenoemden
secretaris in een ten kantore der vereeniging te houden daartoe bestemd register
worden ingeschreven, gedagteekend en door den aangever onderteekend. Bij vermindering
van het aantal meniën door een lid gehouden, zal door hem, invoege voorschreven en op
gelijke straffe, aangifte moeten worden gedaan. Ook deze verklaring zal in gemeld
register worden ingeschreven, gedagteekend en door den aangever onderteekend.
Art. 4. De vereeniging wordt aangegaan vcor den tijd van 29 jaren en 11 maanden,
ingaande op den dag, waarop haar statuten in de Staatscourant zullen verschijnen.
Het dienstjaar of boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December van ieder jaar;
zullende het eerste dienstjaar loopen van af den datum der hiervóór genoemde
bekendmaking tot en met 31 December aanstaande.
Art. 5. Leden der vereeniging zijn de oprichters en zij, die op de wijze als hierna
is bepaald, als lid worden aangenomen.
Om lid der vereeniging te kunnen zijn, moet men bekwaam zijn om verbintenissen aan te
gaan en wonen binnen de gemeente Arcen en Velden of hieraan grenzende gemeenten.
Het lidmaatschap is persoonlijk.
Art. 6. Wie als lid wenscht te worden aangenomen, richt daartoe een schriftelijk
verzoek aan nagenoemd bestuur der vereeniging.
Het bestuur brengt dit verzoek met zijn advies in de eerstvolgende algemeene
vergadering, ten einde daarover bij stemming worde beslist.
De toetreding tot de vereeniging wordt ten aanzien van de leden en van derden alleen
bewezen door de gedagteekende onderteekening door het toetredende lid van het bij
art. 11 der wet op de coöperatieve vereenigingen bedoeld register of door een
notarieele akte in afschrift aan dat register gehecht.
Die toetreding heeft echter tegenover de vereeniging geen kracht dan na betaling door
het toetredend lid van een door de algeeene vergadering jaarlijks te bepalen entréegeld.
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Art. 7. Het lidmaatschap eindigt:
a. door vrijwillige uittreding. Het voornemen daartoe wordt door het lid, dat wenscht
uit te treden, schriftelijk kenbaar gemaakt aan het bestuur, uiterlijk 3 maanden vóór
het einde van het boekjaar.
De uittreding wordt ten aanzien van de leden en van derden alleen bewezen door
inschrijving van de daartoe strekkende verklaring op den kant van het in het vorige
artikel genoemde register, naast den naam van het uittredend lid of door een
notarieele akte in afschrift aan dat register gehecht.
De inschriving wordt gedagteeken en door het uittredend lid en het bestuur
onderteekend;
b. door ontzetting. Deze heeft plaats door een besluit van de algemeene vergadering
der leden op een met redenen omkleed voorstel van het bestuur of van ten minste 5
leden.
De ontzetting heeft ten aanzien der leden en van derden geen gevolg vóór baar
inschrijving op den kant van het voormeld register, naast den naam van het ontslagen
lid, welke inschrijving gedagteekend en door het bestuur onderteekend wordt;
c. door de verklaring van het lid in staat van faillissement;
d. door den dood van het lid;
e. door verlies van één of meer der algemeene vereischten om lid der vereeniging te
kunnen zijn. in art. 5, alinea 2. genoemd.
Art. 8. Hij, die vrijwillig ophoudt lid der vereeniging te zijn of daaruit ontzet
wordt, verliest alle aanspraken op de eigendommen der vereeniging. Ieder lid wiens
lidmaatschap eindigt op een andere wijze dan in het eerste lid van dit artikel
bedoeld, heeft recht op de terugbetaling van de door hem gestorte gelden en zijn
aandeel in de winst over het loppende dienstjaar.
Art. 9. Het bestuur der vereeniging bestaat uit minstens 7 en hoogstens 13 leden, uit
en door de leden in een algemeene vergadering te kiezen.
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een ondervoorzitter.
De algemeene vergadering kiest tevens een secretaris-penningmeester uit of buiten de
leden.
De bestuursleden treden om de 2 jaren af, met bepaling, dat de grootset helft
aftreedt bij het einde van het eerste boekjaar en de kleinste helft bij het einde van
het tweede boekjaar, alles volgens een bij loting vast te stellen rooster van
aftreding.
De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.
Tusschentijdsche vacatures worden binnen 3 maanden na haar ontstaan in een algemeene
vergadering aangevuld.
Hij, die tusschentijds in de plaats van een ander tot bestuurslid benoemd wordt,
treedt af op het tijdstip waarop degene, wiens plaats hij vervult, had moeten
aftreden.
Art. 10. Het bestuur vertegenwoordigt de vereeniging in en buiten rechten en treedt
zelfstandig op voor de belangen der vereeniging, voor zoover hierna niet anders is
bepaald.
De voorzitter en één der leden van het bestuur treden ter vertegenwoordiging van het
bestuur naar buiten op.
Geldleeningen hunnen niet worden aangegaan dan ingevolge een besluit der algemeene
vergadering.
Voor aan- of verkoop van een hengst doet het bestuur zich bijstaan door een commissie
van minstens 3 leden, in ieder voorkomend geval door de algemeene vergadering uit of
buiten de leden der vereenigigig benoemd.
Het toezicht op de handelingen van voormelde commissie wordt uitgeoefend door de
algemeene vergadering.
Het toezicht op de handelingen van het bestuur wordt, behalve door de algemeene
vergadering, uitgeoefend door 3 commissarissen in een algemeene vergadering uit en
door de leden te benoemen voor den tijd van 1 jaar.
Omtrent de herkiesbaarheid der commissarissen in tusschentijdsche vacaturen en de
aftreding der tusschentijds benoemde commissarissen geldt hetzelfde als in art. 9 ten
aanzien der bestuursleden is vastgesteld.
Art. 11. Een bestuursvergadering wordt gehouden zoo dikwijls de voorzitter of ten
minste 2 bestuursleden dit noodig achten.
Jaarlijks wordt ten minste één algemeene vergadering der leden gehouden en wel binnen
3 maanden na het einde van het boekjaar.
Daarenboven zal door den voorzitter een vergadering moeten worden uitgeschreven op
elk schriftelijk verzoek hem daartoe door minstens 1/5 van het aantal leden gedaan.
Indien binnen 14 dagen na dit verzoek hieraan niet is voldaan, kunnen zij die het
verzoek deden, zelf tot die oproeping overgaan.
Alle besluiten in bestuursvergaderingen worden met volstrekte meerderheid van stemmen
genomen.
Voor de geldigheid van besluiten, te nemen in een algemeene vergadering bij eerste
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oproeping, wordt de aanwezigheid van minstens de helft der leden vereischt en wordt
vóór elk besluit een meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen gevorderd,
behoudens het bepaalde 1 bij art. 17 hierna.
Indien echter na een eerste oproeping ter vergadering het hiervóór vereischte aantal
leden niet aanwezig is, wordt na afloop van 14 dagen een nieuwe vergadering
opgeroepen, waarin over het in de vorige vergadering aan de orde gestelde, bij gewone
meerderheid van stemmen der aanwezige leden besloten wordt, zonder dat de eisch van
de aanwezigheid van de helft van alle leden gesteld wordt.
Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten, ongeteekende
briefjes.
Staken de stemmen over personen dan beslist het lot.
Staken de stemmen over zaken dan wordt in een volgende vergadering opnieuw gestemd.
Bij herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Art. 12. De boekhouding geschiedt, voor zoover de wet en deze statuten niet anders
bepalen, op de wijze door het bestuur vast te stellen.
Art. 13. In de binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar te houden algemeene
vergadering, doet het bestuur verslag van den toestand der vereeniging en legt het
rekening en verantwoording af van zijn gevoerd beheer, onder overlegging der ncodige
bescheiden.
De rekening en verantwoording wordt door het bestuut binnen een maand na zijn
goedkeuring nedergelegd ter griffie van het kantongerecht in welks rechtsgebied de
vereeniging is gevestigd.
Ieder lid heeft zooveel stemmen als het aandeelen heeft.
Art. 14. De geldmiddelen der vereeniging bestaan uit:
a. de entrée-gelden;
b. een op te nemen grondkapitaal bij een boerenleenbank of elders;
c. zoo noodig een -- door de algemeene vergadering vast te stellen -- hoofdelijken
omslag onder de leden.
Art. 15. Indien te eeniger tijd het vermogen der vereeniging niet toereikend blijkt
om haar verbintenissen te voldoen, zijn de leden en zij, die in het voorafgaande jaar
uit de vereeniging zijn getreden, tot dekking van het tekort verplicht, in verhouding
tot het aantal merriën, dat zij alsdan in het in art. 3 genoemde register zullen
blijken te hebben aangegeven: die aansprakelijkheid is tevens hoofdelijk.
Bij een gerechtelijke of buitengerechtelijke vereffening van den boedel der
vereeniging, wordt het eventueel tekort door de leden en door hen, die in het
voorafgaande boekjaar zijn uitgetreden, gedragen in dezelfde verhouding als in het
eerste lid van dit artikel is bepaald, terwijl alsdan voor het overige het bij art.
19 der wet tot regeling der coöperatieve vereenigingen bepaalde zal gelden.
Art. 16. De vereeniging eindigt:
1. door het verstrijken van den termijn voor welken zij is aangegaan;
2. door haar ontbinding krachtens besluit der algemeene vergadering als hierna is
bepaald;
3. door haar verklaring in staat van faillissement.
Art. 17. Tot wijzigingg der statuten en tot ontbinding der vereeniging kan niet
worden besloten dan in een opzettelijk daartoe belegde algemeene vergadering, waarbij
minstens 2/3 der leden dienen tegenwoordig te zijn en dan met ten minste 2/3 van de
stemmen der aanwezige leden.
Art. 18. Ingeval de vereeniging ophoudt te bestaan, zal het bestuur met de
vereffening belast zijn. Zoolang de vereffening niet is geëindigd, blijft de
vereeniging als vereeniging in liquidatie bestaan en blijven alle bepalingen dezer
statuten in werking. Het eventueel batig saldo wordt alsdan onder de leden verdeeld
naar evenredigheid van het aantal der voor ieder lid ingeschreven merriën.
Art. 19. Nadere bijzonderheden, den werkkring der vereeniging betreffende, worden
geregeld bij een door de algemeene vergadering vast te stellen huishoudelijk
reglement, waarvan de bepalingen niet met deze statuten in strijd mogen zijn. In de
gevallen waarin noch door de wet, noch door deze statuten, noch door het
huishoudelijk reglement is voorzien, beslist het bestuur.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
Waarvan akte in minuut.
Verleden te Velden, 27 Mei 1919, in tegenwoordigheid van Mathieu Cordang, chauffeur
te Swalmen, en Mathieu Wilms, notarisklerk te Helden, als getuigen, die met de
comparanten en mij, notaris, deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekenden.
(Geteekend:) G. Gabriëls. J. H. Boonen, P. Arts, H. Haelermans, W. Verspay, F.
Steegh, St. Engels, C. Nelissen, P. Theelen, F. Thiesen, H. v. Wylick, P. Haenen, H.
Bouten, P. H. Theelen, J. van Lipzig, J. Akkermans, G. Koopmans, P. van Wylick, A.
Geurts, B. Geurts, P. Aerdts, P. J. Thiesen; M. Cordang, Wilms, O. Haffmans, notaris.
Geregistreerd te Horst 2 Juni 1919, deel 76, folio 14 verso, vak 8.

