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Heden, acht januari negentienhonderdtweeennegentig verschenen voor mij, Mr. August Bernard Joseph Ma-
rie Urlings, kandidaat-notaris, wonende te Roermond, waarnemende het kantoor van Joseph Clement Ritzen, 
notaris ter standplaats Roermond: 
1. de heer Johannes Hubertus Adolf Dormans, zonder beroep, wonende te 6151 CN Munstergeleen, Over-

straat 8, volgens zijn verklaring geboren te Munstergeleen op negenentwintig augustus negentienhon-
derdzesentwintig, gehuwd; 

2. de heer Jacques Gerardus Maria Lambertus Erkens, ambtenaar, wonende te 6367 AK Voerendaal, Kun-
derberg 3, volgens zijn verklaring geboren te Heerlen op twintig september negentienhonderdzesender-
tig, gehuwd;  

volgens hun verklaring te dezen handelende in hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en secretaris van 
de hierna te noemen vereniging en deze vereniging ingevolge de statuten rechtsgeldig vertegenwoordigend 
en tot na te melden statutenwijziging volledig bevoegd. De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden:  
- de algemene ledenvergadering van de te Echt-Pey gevestigde vereniging: Bond van Carnavalsverenigin-

gen in Limburg (B.C.L.), opgericht op achttien januari negentienhonderdvijfenzestig, heeft - blijkens een 
aan deze akte gehecht uittreksel van de notulen - op negentien oktober negentienhonderdeenennegentig 
besloten de statuten gewijzigd vast te stellen; 

- de vorenbedoelde vergadering heeft de comparanten tevens aangewezen van de onderhavige statuten-
wijziging bij notariële akte te doen blijken.  

De comparanten verklaarden met inachtneming van het bovenstaande de statuten als volgt in zijn geheel 
gewijzigd vast te stellen. 
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1DDP��]HWHO�
$UWLNHO����
De vereniging draagt de naam: Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg (B.C.L.). Zij is gevestigd te Voe-
rendaal. De vereniging wordt in deze statuten verder genaamd: de bond. 
 
 

'XXU�HQ�ERQGVMDDU�
$UWLNHO�����
De bond aangegaan voor onbepaalde tijd. 
 
$UWLNHO����
Het bondsjaar loopt van elf november tot en met tien november van het daaropvolgende kalenderjaar. De 
penningmeester sluit jaarlijks per een augustus de boeken af.  
 
 

'RHO�
$UWLNHO�����
De bond stelt zich ten doel: 
a. het instandhouden en bevorderen van het carnavalsgebeuren in de Provincie Limburg, zulks in de meest 

uitgebreide zin van het woord; 
b. mee te werken aan de verheffing van het cultureel-maatschappelijk leven in de Provincie Limburg; 
c. de gezamenlijke belangen van haar leden te behartigen; 
d. mee te werken aan de bloei van de bij haar aangesloten leden.  
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$UWLNHO�����
De bond tracht dit doel te bereiken door: 
a. het bevorderen en instandhouden van alle gepaste en geëigende carnavalsuitingen, die een verantwoor-

de, plezierige en volkseigen carnavalsviering in de Provincie Limburg beogen, verbeteren en bescher-
men; 

b. vast te stellen de periode waarin genoemde gepaste en geëigende carnavalsuitingen dienen plaats te 
vinden: vanaf elf november tot de eerste zondag van de Advent - en vanaf een januari tot Aswoensdag; 

c. het voeren van overleg met onder anderen: 
- SLV (Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge); 
- LVKA (Limburgse Vereniging van Karnavals Artiesten); 
- LVK ('t Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer); 
- Carnavalsmuseum; 
- Buutte-comité; 
- NUL (Narren Universiteit Limburg); 
- organisaties voor carnavalsmuziek en carnavalistische dans; 
- alle overige organisaties, die in het kader van de verwezenlijking van de doelstellingen van de bond 

van betekenis kunnen zijn;  
d. het op bestuurlijk niveau onderhouden van kontakten met overkoepelende carnavalsorganisaties elders 

in Nederland of daarbuiten; 
e. alle andere middelen aan te wenden, welke voor het doel bevorderlijk zijn.  
 
 

*HOGPLGGHOHQ�
$UWLNHO�����
������
De geldmiddelen van de bond bestaan uit jaarlijkse bijdragen van de leden, inschrijfgelden, subsidies, schen-
kingen, erfenissen en legaten, bijdragen van donateurs en toevallige baten.  
 
������
Het bedrag van de jaarlijkse bijdragen van de leden wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld. 
Indien het lidmaatschap in de loop van een bondsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel ver-
schuldigd.  
 
������
Het bondsbestuur bepaalt op welke wijze en voor welke datum de jaarlijkse bijdragen dienen te worden vol-
daan.  
 
 

/LGPDDWVFKDS�
$UWLNHO�����
�����
De bond kent leden, ereleden, bestuursleden en erebestuursleden. Tenzij het tegendeel uit deze statuten 
blijkt worden onder leden tevens de ereleden, de bestuursleden en de erebestuursleden bedoeld.  
 
�����
Als leden kunnen worden toegelaten: 
a. rechtspersoonlijkheid bezittende, in de Provincie Limburg gevestigde carnavalsverenigingen van natuur-

lijke personen en/of stichtingen, welke de doelstellingen van de bond onderschrijven; 
b. rechtspersoonlijkheid bezittende, niet in de Provincie Limburg gevestigde carnavalsverenigingen van 

natuurlijke personen en/of stichtingen of overkoepelende carnavalsorganisaties, welke zich ten doel stel-
len de carnaval in zijn of haar werkgebied te bevorderen en in stand te houden, overeenkomstig de doel-
stellingen van de bond, verder te noemen de buitengewone leden.  

 
�����
Aan het lidmaatschap kan voorafgaan een periode gelegen tussen de aanmelding als lid van de bond en de 
definitieve toelating via de districten door de algemene ledenvergadering.  
 
�����
Bestuursleden, ereleden en erebestuursleden kunnen slechts zijn natuurlijke personen.  
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$UWLNHO����
������
Het lidmaatschap wordt verkregen: 
a. door verenigingen, na toelating door de algemene ledenvergadering, op advies van het district, waartoe 

een kandidaat-lid behoort; 
b. door buitengewone leden, na toelating door de algemene ledenvergadering, op advies van het bondsbe-

stuur.  
 
�����
Ereleden en erebestuursleden zijn natuurlijke personen, die wegens buitengewone verdiensten jegens de 
bond en/of de volkscultuur in Limburg door de algemene ledenvergadering met tenminste tweederde (2/3) 
der geldig uitgebrachte stemmen als zodanig zijn benoemd.  
 
�����
Het huishoudelijk reglement stelt nadere regelen vast omtrent de wijze van het verkrijgen van het lidmaat-
schap.  
 
$UWLNHO����
/HGHQ�]LMQ�YHUSOLFKW��
1. gevolg te geven aan de bepalingen van de statuten) het huishoudelijk reglement en de overige reglemen-

ten; 
2. naar vermogen gevolg te geven aan die besluiten van de bond, welke bedoeld zijn te gelden voor alle 

leden; 
3. te voldoen aan hun financiële verplichtingen jegens de bond, met uitzondering van de ereleden en ere-

bestuursleden. 
 
 

(LQGH�OLGPDDWVFKDS�
$UWLNHO������
Het lidmaatschap eindigt: 
a. van verenigingen en van buitengewone leden door opzegging, ontbinding, verlies van rechtspersoonlijk-

heid en ontzetting uit het lidmaatschap; 
b. van de in artikel 7, lid 3 genoemde ereleden en erebestuursleden door opzegging, overlijden en ontzet-

ting uit het lidmaatschap.  
 
$UWLNHO�����
������
De opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden tegen het einde van een bondsjaar. 
De opzegging moet schriftelijk geschieden en worden gedaan aan de secretaris van het bondsbestuur met 
inachtneming - van een opzegtermijn van tenminste drie maanden voor het einde van het bondsjaar. Indien 
deze termijn niet in acht is genomen, eindigt het lidmaatschap eerst bij het einde van het daaropvolgende 
jaar. 
 
������
Een lid kan door het bondsbestuur volgens bij huishoudelijk reglement nader te stellen regelen in het lid-
maatschap worden geschorst of daaruit worden ontzet:  
a. indien het lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de bond, door zijn gedragin-

gen aan de bond schade toebrengt of de belangen van de bond in gevaar brengt; 
b. indien het lid niettegenstaande aanmaning in gebreke blijft aan de financiële verplichtingen jegens de 

bond te voldoen.  
 
������
Een lid dat is geschorst, verliest gedurende de tijd der schorsing alle aan het lidmaatschap verbonden rech-
ten, doch blijft onderworpen aan de op hem ten opzichte van de bond rustende verplichtingen.  
 

�
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$UWLNHO�����
De bond kent de volgende organen: 
a. de algemene ledenvergadering; 
b. het bondsbestuur; 
c. het dagelijks bestuur; 
d. de drie districten in Limburg.  
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$UWLNHO�����
������
Tot de algemene ledenvergadering hebben toegang alle leden als bedoeld in artikel 7. der statuten.  
 
 
 
������
Stemgerechtigd ter algemene ledenvergadering zijn uitsluitend bondsleden als bedoeld in artikel 7. lid 2.a. en 
wel door middel van een door dezen aan te wijzen afgevaardigde.  
Elk lid = niet zijnde een natuurlijk persoon = kan slechts een afgevaardigde aanwijzen.  
De aanwijzing der afgevaardigden geschiedt volgens bij huishoudelijk reglement nader te stellen regelen.  
 
������
Iedere afgevaardigde heeft vrij mandaat en brengt een stem uit. Leden van het bondsbestuur van de bond 
kunnen niet tevens als afgevaardigde optreden.  
 
������
Overal waar in deze statuten gesproken wordt van leden, niet zijnde natuurlijke personen, worden de betref-
fende afgevaardigden bedoeld wanneer het gaat over het vertegenwoordigen of het stemmen dier leden. 
  
 

%RQGVEHVWXXU�
$UWLNHO������
De voorzitter, vice-voorzitter en secretaris van het bondsbestuur vervullen deze functies ook in de algemene 
ledenvergadering.  
 
 

%LMHHQURHSHQ�
$UWLNHO������
������
De algemene ledenvergadering komt tenminste eenmaal per jaar bijeen voor haar vergadering.  
 
������
De vergaderingen worden door of namens de voorzitter schriftelijk onder opgave van de alsdan te behande-
len agenda tenminste eenentwintig dagen tevoren opgeroepen.  
 
������
Het bondsbestuur dan wel tenminste vijfentwintig leden is/zijn bevoegd te verlangen dat een bijzondere al-
gemene ledenvergadering wordt opgeroepen. Het bondsbestuur dan wel die leden geeft/geven van dat ver-
langen kennis aan de voorzitter onder schriftelijke opgave van de punten welke men in die vergadering wenst 
behandeld te zien.  
 
������
Indien de voorzitter in gebreke blijft deze vergadering binnen achtentwintig dagen na ontvangst van deze 
kennisgeving op te roepen, hebben de verzoekers het recht zelf deze vergadering op te roepen.  
Indien in deze vergadering de voorzitter niet aanwezig is, wordt zij voorgezeten door de vice-voorzitter. Is 
deze niet aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.  
 
������
De aldus bijeengeroepen vergadering kan aangaande de geagendeerde punten rechtsgeldige besluiten ne-
men.  
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$UWLNHO������
������
In de jaarvergadering brengt het bondsbestuur verslag uit van zijn handelingen in het afgelopen bondsjaar, 
van de toestand van de vereniging en doet rekening en verantwoording van het in het afgelopen verenigings-
jaar gevoerde beleid.  
 

.DVFRPPLVVLH�
�������
In deze vergadering brengt tevens de kascommissie verslag uit van haar bevindingen. De samenstelling, de 
benoeming van haar leden en de werkwijze van deze kascommissie wordt geregeld bij huishoudelijk regle-
ment.  
 
������
Het bondsbestuur is verplicht aan deze kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, 
haar desgewenst de kas en de waarden van de bond te tonen en inzage in de boeken en bescheiden te ge-
ven.  
 
������
De last aan de kascommissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen, doch 
slechts door benoeming van andere leden van deze kascommissie.  
 
������
Goedkeuring van de rekening en verantwoording van het bondsbestuur door de jaarvergadering strekt het 
bondsbestuur tot decharge.  
 
 

%HYRHJGKHGHQ�HQ�WDNHQ�
$UWLNHO����  
Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, welke niet door de wet of door de statu-
ten van de bond aan een ander orgaan zijn opgedragen.  
 
$UWLNHO�����
De jaarvergadering heeft in het bijzonder tot taak:  
a. de statuten en reglementen vast te stellen en te wijzigen; 
b. te beslissen over de goedkeuring van het gevoerde beleid en over de goedkeuring van de jaarrekening; 
c. het vaststellen van de in de toekomst te volgen beleidslijnen; 
d. het vaststellen van de begroting; 
e. het kiezen van de leden van het dagelijks bestuur; 
f. het benoemen van de overige bondsbestuurders; 
g. het schorsen en ontslaan van de leden van het bondsbestuur; 
h. het benoemen van de leden der kascommissie.  
 
�
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$UWLNHO������
Het bondsbestuur is belast met de algemene leiding en het beheer van de bond en met het nemen van alle 
door of krachtens deze statuten en de reglementen aan het bondsbestuur opgedragen besluiten, alsmede 
het uitvoeren, respectievelijk doen uitvoeren daarvan.  
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$UWLNHO������
������
Het bondsbestuur bestaat uit het dagelijks bestuur, aangevuld met een lid voor per district elf aangesloten 
lidverenigingen. Alle leden van het bondsbestuur zijn meerderjarige natuurlijke personen, gekozen casu quo 
benoemd door de stemgerechtigden in de algemene ledenvergadering.  
 
������
Op schriftelijk verzoek van het bondsbestuur stelt elk van de drie districten namens het betreffende district 
een kandidaat per elf aangesloten leden binnen dat district.  
 
������
Wanneer ter eniger tijd het district mocht nalaten binnen de door het bondsbestuur gestelde termijn in een 
vacature te voorzien, zal die kandidaatstelling geschieden door het bondsbestuur.  
 
 

7DDN�
������
Het aldus door de algemene ledenvergadering benoemde bestuurslid heeft tot taak:  
a. het bijwonen van de vergaderingen van: 

1. het bondsbestuur; 
2. de algemene ledenvergadering(en); 
3. de districtsvergadering(en); 
4. de lidverenigingen, zulks op verzoek en als ad-hoc deelnemer; 
5. ledenvergaderingen, welke in zijn district worden gehouden;  

b. het fungeren als contactpersonen tussen het bondsbestuur en het district; 
c. het uitdragen en verdedigen van de standpunten van het bondsbestuur naar het district toe; 
d. het signaleren en het aan de orde stellen van de problemen en wensen, welke in het district leven, naar 

het bondsbestuur toe, en 
e. te bevorderen dat de regionale belangen zoveel mogelijk afgestemd worden op de bondsbelangen.  
 
������
In het huishoudelijk reglement kunnen nadere regelingen gemaakt worden omtrent taakverdeling en taakin-
houd binnen het bondsbestuur.  
 
������
Voor het aangaan van geldleningen, alsmede het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden, 
bezwaren of verhuren van onroerende goederen en voor handelingen waarvan het bedrag of de waarde een 
door de algemene ledenvergadering vastgesteld bedrag te boven gaat, voor het stellen van borgtocht of 
hoofdelijkheid alsook voor het zich voor een derde sterk maken of zich tot zekerheid voor een schuld van een 
derde te verbinden behoeft het bondsbestuur de machtiging van de algemene ledenvergadering. 
 
�
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$UWLNHO������
������
Het lidmaatschap van het bondsbestuur eindigt bij:  
a. het overlijden van het bestuurslid; 
b. het aftreden volgens het rooster van aftreden; 
c. het aftreden op eigen verzoek van het bestuurslid; 
d. het bereiken van de leeftijd van zeventig jaar bij de eerstvolgende jaarvergadering; 
e. het ontslaan van het bestuurslid door de algemene ledenvergadering. Zodanig ontslag kan slechts wor-

den gegeven nadat de betrokkene door de algemene ledenvergadering is gehoord of althans op redelijke 
wijze tot dat gehoor in de gelegenheid is gesteld. 
Een dergelijk besluit kan slechts genomen worden met een meerderheid van tweederde (2/3) der geldig 
uitgebrachte stemmen.  

 
 



������
De leden van het bondsbestuur worden voor de duur van vier jaren (zittingsperiode) door de algemene le-
denvergadering gekozen, casu quo op advies van de districten benoemd. Zij treden af volgens een door het 
bondsbestuur vast te stellen rooster. 
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 21.1. sub d. zijn zij terstond herkiesbaar. Tussentijds gekozene, 
casu quo benoemde, treedt in de plaats van zijn voorganger.  
 
������
In het huishoudelijk reglement worden nadere regels omtrent het kiezen en aftreden gesteld.  
Vergaderingen Artikel 22.  
 
������
Het bondsbestuur vergadert tenminste vier maal per jaar.  
 
������
Vergaderingen van het bondsbestuur worden door of namens de voorzitter schriftelijk onder opgave van de 
alsdan te behandelen agenda tenminste zeven dagen tevoren opgeroepen.  
 
������
Elk lid van het bondsbestuur heeft een stem.  
Bij verhindering is het stemmen bij machtiging of volmacht niet toegestaan.  
 
������
De voorzitter, dan wel tenminste drie leden van het bondsbestuur is/zijn bevoegd te verlangen dat een verga-
dering van het bondsbestuur wordt opgeroepen.  
Hij/zij geeft/geven van dat verlangen kennis aan de voorzitter onder schriftelijke opgave van de punten, welke 
hij/zij in die vergadering behandeld wenst/wensen te zien.  
 
������
Indien de voorzitter in gebreke blijft deze vergadering binnen veertien dagers na ontvangst van deze kennis-
geving op te roepen, hebben de in lid 4. bedoelde verzoekers het recht deze vergadering op te roepen.  
 
������
Indien in deze vergadering de voorzitter niet aanwezig is, wordt zij voorgezeten door de vice-voorzitter. Is 
deze niet aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.  
 
������
De aldus bijeengeroepen vergadering kan aangaande de geagendeerde punten rechtsgeldige besluiten ne-
men.  
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$UWLNHO�����
������
Het dagelijks bestuur bestaat uit tenminste vijf leden, te weten:  
- voorzitter; 
- vice-voorzitter; 
- secretaris; 
- penningmeester; 
- public-relations functionaris. 
 
������
De leden van het dagelijks bestuur worden door de algemene ledenvergadering in functie gekozen. Zij zijn 
niet districtsgebonden. Het lidmaatschap daarentegen van een lidvereniging is wenselijk, doch niet vereist. 
De voorzitter leidt de algemene vergadering, de vergadering van het bondsbestuur alsook de vergadering 
van de districten.  
�
������
In het huishoudelijk reglement kunnen nadere regelingen betreffende inhoud en uitvoering van de functies 
van het dagelijks bestuur getroffen worden.  
 



7DDN�
$UWLNHO�����
�������
Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de bond en met de voorbereiding van alle zaken, 
die in het bondsbestuur aan de orde zullen komen.  
 
������
Het bondsbestuur is bevoegd een of meer van zijn taken te delegeren aan het dagelijks bestuur.  
Vertegenwoordiging. 
 
�������
De bond wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur en ook door de voorzitter en de secre-
taris gezamenlijk.  
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$UWLNHO�����
������
De leden-verenigingen van de bond zijn ingedeeld in door de algemene ledenvergadering vastgestelde dis-
tricten in de Provincie Limburg, te weten, district:  
- zuid: 

de gemeenten met de postcodes 6129 (Stein) tot en met 6469 (Kerkrade), zijnde het gedeelte van de 
provincie, gelegen ten zuiden van de gemeenten Bom (6121) en Susteren (6114); 

- midden: 
de gemeenten met de postcodes 6000 (Weert) tot en met 6123 (Holtum), zijnde het gedeelte van de pro-
vincie gelegen tussen "zuid" en "noord"; 

- noord:  
de geranten met de postcodes 5768 (Meijel) tot en met 5995 (Kessel), zijnde het gedeelte van de provin-
cie ten noorden van de gemeenten Nederweert (6031), Roggel (6088) en Heythuysen (6093) tot aan de 
provinciegrens.  

 
������
Wijzigingen in de samenstelling van de districten kunnen via het huishoudelijk reglement worden bepaald en 
worden daarin vastgelegd.  
 
 

%HVWXXU�
�������
Elk district stelt uit zijn midden een advieslijst samen, bevattende de namen van de in het bondsbestuur door 
de algemene ledenvergadering van de bond namens het district te benoemen bondsbestuurders.  
 
������
De aldus, benoemde bondsbestuurders vormen tevens het districtsbestuur, dat uit zijn midden een senator 
aanwijst als hun coördinator.  
 
������
Het aantal districtsbestuurders is conform artikel 20. gekoppeld aan het aantal lidverenigingen per district per 
een november van elk jaar voorafgaande aan een te houden districtsvergadering, waarin de advieslijst vol-
gens lid 2. van dat artikel moet worden opgesteld, rekening houdend met het rooster van aftreden van de 
bondsbestuurders, overeenkomstig artikel 21.2.  
 
 

7DDN�HQ�IXQFWLH�
$UWLNHO������
Voor zover de taken en functies van de districtsbestuurders in hun hoedanigheid van bondsbestuurders niet 
reeds expliciet zijn omschreven in artikel 20.4. van deze statuten, kunnen nadere omschrijvingen in het huis-
houdelijke reglement worden opgenomen.  
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$UWLNHO������
������
Het district vergadert tenminste eenmaal per jaar en indien tenminste eenvijfde (1/5) gedeelte van het aantal 
leden-verenigingen daarom schriftelijk verzoekt bij het bondsbestuur.  
 
������
Vergaderingen van het district worden door of namens het bondsbestuur schriftelijk onder opgave van de 
alsdan te behandelen agenda tenminste zeven dagen tevoren opgeroepen.  
 
 

$GYLVHXUV�HQ�RI�FRPPLVVLHV�
$UWLNHO�����
�������
Het bondsbestuur en het dagelijks bestuur kunnen zich ieder naar eigen bevinden doen bijstaan door advi-
seurs en/of commissies.  
 
�������
Zij leggen verantwoording af aan en werken onder supervisie van een der in lid 1. van dit artikel genoemde 
organen hetwelk hen heeft benoemd, respectievelijk ingesteld.  
 
 
�������
Hun taak en werkwijze worden bij benoeming, respectievelijk instelling nader geregeld door het orgaan het-
welk hen heeft benoemd, respectievelijk ingesteld.  
 
 

$UELWHUV�
$UWLNHO������
Aangaande alle geschillen over aangelegenheden, de bond of het bondsleven betreffende, tussen de bond, 
zijn organen en zijn leden, respectievelijk een lid, tussen bestuursleden onderling of tussen bestuursleden en 
leden of tussen leden onderling of met of tussen organen (in welke beslechting in deze statuten en de regle-
menten niet op andere wijze is voorzien) zal door arbiters, die worden benoemd door de algemene ledenver-
gadering, een advies worden uitgebracht. 
Dit advies is bindend.  
 
 

6WHPPHQ�
$UWLNHO������
�������
Behoudens in de gevallen, waarin door deze statuten anders is bepaald, worden besluiten van de algemene 
ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht de 
ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden. Blanco stemmen en stemmen van on-
waarde tellen niet mee.  
 
�������
Stemming over zaken geschiedt mondeling, over natuurlijke personen, rechtspersonen of leden schriftelijk 
met ongetekende briefjes.  
 
�������
Bij staking van stemmen na de tweede stemming beslist het lot.  
Huishoudelijk reglement.  
 
$UWLNHO������
Het huishoudelijk reglement, vast te stellen door de algemene ledenvergadering, geeft nadere bepalingen 
omtrent de wijze van toelating van de leden, de rechten en verplichtingen der leden, de orde der vergaderin-
gen, de wijze van stemmen, de verkiezing van bestuursleden en alle verdere onderwerpen, waarvan regeling 
gewenst voorkomt. De bepalingen van het huishoudelijk reglement mogen niet in strijd zijn met de statuten.  
 
 



6WDWXWHQZLM]LJLQJ�HQ�ZLM]LJLQJ�YDQ�KHW�KXLVKRXGHOLMN�UHJOHPHQW�
$UWLNHO�����
�������
In deze statuten en in het huishoudelijk reglement kan geen verandering worden gebracht dan door een be-
sluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van 
de statuten of van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld.  
 
������
De volledige tekst der voorgestelde wijzigingen dient tenminste den maand voor de vergadering, waarin zij 
zullen worden behandeld, aan de leden te worden toegezonden.  
 
������
Besluiten tot wijziging van de statuten behoeven voor hun aanneming een meerderheid van tenminste twee-
derde (2/3) der geldig uitgebrachte stemmen.  
Is ter vergadering minder dan tweederde (2/3) der leden aanwezig of vertegenwoordigd dan is de algemene 
ledenvergadering niet bevoegd tot wijziging der statuten. Binnen zes weken wordt alsdan een nieuwe alge-
mene ledenvergadering = met inachtneming van een termijn van een maand = bijeengeroepen, welke be-
voegd is = ongeacht het aantal der alsdan aanwezige of vertegenwoordigde leden = met een meerderheid 
van tenminste tweederde (2/3) der geldig uitgebrachte stemmen tot wijziging van de statuten te besluiten.  
 
������
Besluiten tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeven voor hun aanneming een meerderheid van 
tenminste tweederde (2/3) der geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het ter vergadering aanwezige of ver-
tegenwoordigde aantal leden.  
 
������
Wijzigingen in de statuten treden eerst in werking nadat een notariële akte van statutenwijziging is opge-
maakt en getekend.  
 
 

2QWELQGLQJ�HQ�YHUHIIHQLQJ�
 
$UWLNHO������
������
Tot ontbinding van de bond kan slechts worden besloten in een daartoe met een termijn van tenminste een 
maand bijeengeroepen vergadering, bij een besluit, genomen met een meerderheid van drievierde (3/4) van 
het totale aantal der leden van de bond dat aanwezig of vertegenwoordigd is.  
 
�����
Is in de in het vorige lid bedoelde algemene ledenvergadering minder dan drievierde (3/4) der leden aanwezig 
of vertegenwoordigd, dan is deze niet bevoegd tot ontbinding van de bond te besluiten. Wordt in deze verga-
dering met een meerderheid van drievierde (3/4) der geldig uitgebrachte stemmen de wenselijkheid van ont-
binding van de bond uitgesproken, dan wordt binnen zes weken na de eerste een tweede algemene leden-
vergadering, eveneens met inachtneming van een termijn van ‘n maand, bijeengeroepen, welke bevoegd is, 
ongeacht het aantal der alsdan aanwezige of vertegenwoordigde leden, met een meerderheid van tenminste 
drievierde (3/4) der geldig uitgebrachte stemmen tot ontbinding van de bond te besluiten. 
 
������
Een besluit tot ontbinding van de bond wordt geacht tevens een besluit tot liquidatie van de bond te zijn. In-
dien bij een zodanig besluit te dien opzichte geen nadere regelen zijn ingesteld, geschiedt de liquidatie door 
het dagelijks bestuur.  
 
������
In de vergadering, waarin tot ontbinding van de bond wordt besloten, zal tevens "n beslissing worden geno-
men ten aanzien van de eigendommen van de bond.  
 
 

2YHUJDQJVEHSDOLQJ�
 
$UWLNHO������
Op de buiten de provincie Limburg gevestigde carnavalsverenigingen (artikel 7.2. sub b.), die ten tijde van het 
wijzigingsbesluit van deze statuten, bondslid zijn, is artikel 13. van toepassing. Zij blijven stemgerechtigd en 
worden ingedeeld bij het district Noord.  



6ORWEHSDOLQJHQ�
 
$UWLNHO������
Deze statuten treden in werking op de eerste dag na de ondertekening van deze akte door de voorzitter en 
de secretaris van de bond, daartoe gemachtigd door een rechtsgeldig besluit van de algemene ledenverga-
dering op negentien oktober negentienhonderdeenennegentig tot wijziging van de statuten van zevenentwin-
tig september negentienhonderdvijfenzeventig.  
 
$UWLNHO�����
In alle gevallen, waarin deze statuten, het huishoudelijk reglement of de wet niet voorzien, beslist het bonds-
bestuur.  
 
$UWLNHO�����
De kosten van deze akte zijn voor rekening van de bond. De comparanten zijn mij, waarnemend notaris, 
bekend. 
 
:DDUYDQ�DNWH�
In minuut opgemaakt en verleden te Roermond, ten dage als 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 van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen pres te stellen. 
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten ondertekend en vervolgens door mij, 
waarnemend notaris, ondertekend om zeventien uur vijf minuten. 
Get. : A. Dormans = J. Erkens = G. Urlings. 


