
— - ~HM/465/74

Heden de acht en ~winti~tc~ rvcv-r~ri

ncgentienhonderd vierenzeventig versohenen voor rr,ij,

I~odewijk Ilieinardus Welle Donker, notaris ter ~tandpla~:

Rotterdam:
1. de heer Henri Anthony van den Akker, directeur ener

besloten vennootechap, wonende te Rotterdarn, LLnclr6>a1

4, geboren te Rotterdarn op zes mei negentienhonderd

vierentwintig,
2. de heer Prof.Dr.Pieter ~

1endrik Pott, directeur Ri~gi

museum van Volkenkunde en buitengewoon hoogleraar aan

de Rijksuniversiteit te I~eiden, wonende te I~ideri, floe:

havelaan 292, geboren te Groningen op cirie oktober nei~

tienhonderd achttien. -

:NJ)EPENDENT~ ~ De co.mparanten verklaarden bij deze akte op te richten
THE ~ de vereniging:~THE MflIJITARY AND HOSPITAMJER ORDEROF

edgek&~j~jyoe~
~ng van bovenstaa:r~d~ SAINT IJAZARU3 OF J~RUSAIJEM (l’Ordere Militair et Hosoi-
~s woorden in regel talier de Saint I~azare de J6rusalem), welke zal zij~
jftien dezer bladzij— en

gevestigd te ‘s—C-ravenhage daarvoor -vast te stellen

k de navolgende statuten:————
Waam en zetel

.

j —— -

Artikel 1. De vereni~ing draagt de naarn:

~ The Military and Hospitaller Order of

Saint Lazarus of Jerusalem (l’Ordre Militair et 1ios~i—

talier de Saint Lazare de J~rusalem). Zij is gevestiA

te ‘s—Gravenhage. -

Doe1

.

Artikel 2. 1. IJe vereniging heeft ten dod het steunen

Independent Commanderyvan activiteiten van a]ge~~eennut en charitati~ve aard
the_~Ietherlands of

)edgei:eura ae doorha— en voorts het verrichten van hetg~e~t Oaarrnec~e..1:r. ver
ng van drie ach~ereen— in ae

)lgence woorden in de staat of d~tartoe bevorderlijk is, ~es ~-

>:els eener~tw~ntig en
‘~e~ntwinti~ aezer blad—zin.
ide en de ~Ia&rvoor in -

plaatsstelling van 2. Zij tracht dit doel te bereiken door het weRr~n ~
)venstP&nde zes woor—
n. oelaxigstel l~rW voor The :.:ilitary and :ios~it&Lr ~r Order

‘4
—. I.—-,

, of ~2aint Lazaruu of Jerusalem en haar doeJ~stel Ir en activiT,citen.

Ilaur

.

Artikel 5. 1. De vereni~in~ worcit aan~eg~ianvoor onb~—



‘S

paalde tij d.

2. Het verenigin~sjaar valt samen met het kalender r~r,

behoudens dat bet eer~te verenigingsjaar eindi t ry~r

ultimo cieceinber van het jaar waarin de veronigi’~y: 13

aangegeven.

TAd maatschap. -

Artikel 4. 1. De vereniging bestaat uit gewone leden,

ereleden, leden van verdierste on ondersteuner~de lcriien.~-

2. Gewone leden zijn zij, die als zodanig ~ijn toe~ela—

ten overeenkor;stig het in artikel 5 bepaalde. -

5. Ereleden en leden van verdieriste zijn zij, rlie ~e,

hun btJtenge~’one vcrdiensten jegens de vere.ni~ing of ~

gens hun sociaal—iiaatscbappelijke instelling in het al—

gerneen, door de alge~iene ledenvergaderin~r daartoe ~ijn

benoernd.

4. OiThersteunende leden zijn zij, die zich jegens ~e vi:.

enigirig verbinden tot het storten van een jaarlijkse

contributie, vast te stellen door de al~mene ledenver—

gadering, en. die als zodanig door het bestuur zijn toe—

gelaten.

Artikel 5. 1. Als gewoon lid kan men worden toegelaten

op voorstel van tenminste drie gewone l~de;~. Eon der~e—

lijk ~roorstel moet schriftelijk worden ingozoncten ;:c.n

het bestuur, dat over de toelating beslist. Bij ni t—

toelating door het bestuur kan de algemene ver~aderi:’j

alsnog tot toe lati~ig besluiten.

2. Ereleden en leden van ve-rdienste worden op VOOT~tQL

van het bestuur door cie alfge~ene vergadering benoe~ s.———

3. Ondersteunend lid kan i~en worden door schriftc j:~

aanmeldin~ bij het bestuur, dat over de toelatia<’: ‘s—

slist. In de aanmelding moet liet bc~drag van de jeuvlli. —

2C Contr )tt.Le \JordelL medegedeeld.

Artikel 6. Het lidn~aatschap is hoogst persoonlijk en

rnitzdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfon-

volging te worde~~ verkregen.—T-a-r-a-r-a- -

Artikel 7.l.Het lidi~aatschap eindigt: —
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a. door overlijden van Ilet lid. Is cen rechtspor~von lP~

van de vereniJn~, dan eindi~t haar licJn~atscLap wonr.~cr

zij ophoudt to bestaan;

b. door opzeggin.g door hot lid;

c. door opzegging door de verenigin~;

d. door ontzetting.

2. Opzeggin.g van liet lidmaatschap door het lid kan3lechts

geschieden tegen het einde van cen verenigingsjaar. Zij

geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke

v66r de eerste december in het bezit van cle secretaris

moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst bim-ien acht

dagen schriftelijk te bevestigen. Indien een op~e~ginF

riiet tijdig heeft plaats ~ehad, loopt het lidmaatschap

door tot het einde van het eerstvolgende verenigin~s—

jaar.

3. Opze~ging van het lidmaa1~schap door de verenigimc; kan

tegen het einde van het lopende verenigingsjaar gesohio—

den door het bestuur met inachtneming vanl een opzej~in;.3

termijn. van vier weken, wanneer het lid, na daartoe bI~

herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, o~ de eors½

december niet ten volle aan zijn geldelijke ver~lichtin—

gen jegens de vereniging heeft voldaan, voorts wann9er

het lid heeft opgehouden te v6ldoen aan de vereisten

door do statuten voor het lidmaatschap ~esteld, alsook

wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gever~d

kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Dc oe—

zegging ~eschiedt schriftelljk met opgave van de re~en(en~

4. Ontzettir±g ult het lidmaatschap kan alleen worde~ ult

gesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, re—

glementen of besluiten van de verenigi~ handelt of de

verer±i~z~ng op onredelijke wijze benadeelt. De ontzettii<

geschiedt door het bestuur, dat hot betrokken lid Len

spoedi-~ste van het besluit, met opp:ave van reden(en), 1~

kenriis s~elt. De betrokkene is bevoegd binnen een ~r:~r2~d

na ontvarigst van de kennisgeviI~ in beroep te ~aar bi~

de ai~emone ledenvorgadering. Gedurenc~e de beroepeter—
‘I



Iflljrl en han~ende het beroep is het lid [‘euchorst. I5ot

besluib der al~cmoi’ie vorgaderiri~ tot ontz~ettiri~ zal moe—

ten worden geriomen met tenminsi;e twee derrie van hot a~!1—

tal uitL~ebrachte geidi~e stemmen.

5. Vkinnoer het lidm tsohap in de loop van eeyi ver&ni—

gingsjaar, om welke reden. of oorzaak ook, eindi~t, ~l~( ~t

desriiettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel docjm

het lid verschuldipd. --

Geldmiddelen

.

Artikel 3. 1. De geldmiddelen der vereniging b~st~r~i u%~

contributies van de gewone en de ondersteunende lemon,

entreegelden, erfstellingen, legaten, schenkin~er~ ~n

andere toevallige baten.

2. leder gewoon lid betaalt een jaarlijkse contrib~ tie,

waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de al~:e~we

vergadering.

3. Nieuwe gewone leden betalen een entreegeld, wa~rva~-i

het becirag wordt vastgesteld door de algeirtene ver.~eriY’<.

~ostuur

.

Artikel 9. 1. Het bestuur bestaat uit ten hoogste z’.jveo

personen, die uit hun midden cen prae~es, ab—actis en

een quaestor aanwijzen.

2. De bestuurders wor~eri benoemd door de al’~-er2ene ver.:’~.—

deririg en uit de leden der vereniging.

3. De algerneiie vergadering kan cen bestuurslid schor~er.

of ontslaan indien zij daartoe ternen aanwezig acbt.

Voor een vergaderingsbesluit daartoe- is een meerder ~

vereist van ten n~inste twee derde der geldig uitge~rac!;—

te stemmnen.

4. De bestuurc3ers zijn bevoegd te allen tijie zel~ hun

ontsiag te nemen, ruts dit schriftelijk ~y~schi2dt not

een op~egg1n,~sterr2ijn van ten minrite drie naand en.

5. Jaarlij~:s treedt een bestuurslid af voljer~s een .oor

het bestuur op te naken rooster. De aftre~ende is t2r—

stoiA hcrkiesbaar.

Artikr~1 10. 1. Hot bestuur is belast nuct h~t b~sturr’~i



der vnrenlging. Hot vcrtegerwoordi{~,L (le vercr~iy~in~ in

on buitcri rechtc. t~c br~ tuursler3cn kunnen ~ich (:LJk.rr)rL.;

door celi 2chrifte~.ijk ~cmach tiKrle doen vor Lo~’cn’’;orKti ‘~

2. Voor hot becchikken over bank— en giro~.al’ii is ;e

bandtckeiiin~~ van, do c{uoestor voldoenrk . -

3. Voor het ~an’~aan van ~eldler~in-;en, alsr~ede voor Ket

kopen, vervr~cncien, bozwarcn of verhureri van on.ror&~~=ie

goederen en voor handeliri:en, waarvan het b~draj of do

waarde twintigduizend gulden (f 20.000.——) -

te boven gaat, behoeft hot bestuur de i~achtigi:vT von ~e

algemene vergadering. -

Alger ~ne verga(eringen . -

Artikel 11. 1. Binnen zes ~.aanden no. afloop vs.n ~L -

jaar wordt cen al~ernene ledenvc-r~ideririg (jaarver;ode—

ring) gehouder~. iet best~ur is verplicht aan deze ‘~~r—

gadering zijn jaarversla.g uit te brengen en, onder ovou-

legging van de nodige~ ~bescheid en, rekening en. vera:~txror~r~

ding te doe> van zijn in het afgeiopen vereriigings~aar

gevoerd bostuur. -

2. Het bestuur is verplic’nt ter jaarvergaderi1nj aile

door de vergadering gewens’te inliclitingen te verschaffer±

en desverlangd de kas en de waarden der vereni~’in~ ½

vertonen en inzage te geven vo.n de boeken en besci=i’iio>

der vereniging. -

5. In do jaarvergadering worcit eon commissie benoe2d. V~3fl

drie leden, die ~2een deel mogen uitmaken van het btmvr

tot onderzoek van de reke.ui~ig~n verantwoording. Do corn—

roassie brengt ter oorstvol~en.de algernene ver~adeviw~

slag uit van na~r bevindL12en. Dcsverlar~gd Van c~ezc O(~—

missie zich door een desliundige doen bijstaan.

4. Het bestuur is verplicLLt ook aari doze coJ~Amissie a]>

door ~3e2e owensLo inlicWuingen te vorechaffen.
‘I

Artikel 12. 1. Bei2alve do in rirtikel 11 bedoelde j~ar—

vorgadering zullen al~o~.eie ledenvorgadorin~n. m~ en

worden gehou’len ~o dikwi,jlo iict boatnur zulka nodi - 0’

~,enceli jL acht, alsi~ede zo dikwijls zuiks schrifte]i,Y.



word 1; vr’;oclit rim))-’ ~2C(t ‘AOdV,jI t, ;~tnUal loot’n j~’

1:1 tot 1I(~ I, ui Lbrerigon van oen t~onde gede~l te der ::tc:’~—

men. van alic loden der vorenigin~>——

2. Na ontvan~st van eon zodanig verzoek~ bet b~estuvr ‘½

;erplicht tot bijeonroopin~ ener a.lr’emen~>ver~ad~riri~

op eon tormijn van niet lancer dan vior ~eke~ In~{en
aan hot verzoek tot bijeenroepin,g binnen v~eertien da~’;en,~

naclat dit door hot beotuur word ontvangon, goen ~evolg~

wordt go~oven, zullen do verzoekers zelf tot’die b~.j~en—

roeping kunnen overgaan op do wijze waarop hot bestt~ur

de al~emeno vergaderingen bijeenroept of bij advertontie

inst en~ ntinsto 46n ter plaatso waar de veroniginr ~r;ve~—

ti~ ~ie~veelgelezen .d~gblad. ~

~4. ~ ~i3. 1. Alle loden — zowel de Ce er~i

~ ),e4~A, ledeii van vord~,onste on onde~te~4~d~ ie(~e~t. —

heb’ben toegang tot de ~a1gomene vergader~±~ en hebben

daar ieder ~6n stem. Ieder lid is bevoe~47. zij~ step doo4~

een sc1ixi~telijk daartoo gemachtigd

uitbrengen.

2. ~en lid heeft geen stemrecht over ZI

echtgenc~ot of eon van zijn blood— of a in ‘~>

rechte lijn betreffen. -

3. Eon oonstornmig besluit vanalle loden, Qokal zijn

doze niot in vorgadoring bijeen, hooft, mits me.t voor— ~-

kennis van hot bestuur geliorneri, dezelfdo kracht a13 eon

besluit van de al~geinone vorgadoring.

4. Stemming over zaken g~chied.t n:ondoling, over porso—

non schriftolijk. Hot aannernen van voorstollen bij ~c-

olar~atie is mo~elijk, mits cit go~chiedt op voors~ol. v.

de voorzitter. -

5. Over alle voorstellon betroffonde za.kon worCt betli~t

bij rne~’~e~’heid van sternrnen, voorzover do ~tatuton of
I, ¾

rei~n~oatdit niet anders bepalon. Bij si~akii~g van t~tc:’:—

mer~ WOTdt hot voorstol geacht to zijn verwori~en. Bij

~towmi~ng over personeri is hi~ ~rokozen, die)~se v~l~ ~rc ~—

te mc~erderheid dor uitgeh~rachte gi~ ~

heeft verenigd. Indion niemand die mee ~er1~ieid heo~



verkrc,’~ev x;orcli; con twoede sternmin~rehou~en tu~;or. ne

twee personen, die hot grootste aantal (Jer u~tgobr~cat,’-;

stommon hebben vcrkro(ben en is hij gekozen, die bi;j die.

tweode stoIf1r;iinL~ do ru’- erderheid der uitgebrachto-,~½ramQn

op ~ich hoeft voreni~d. Indl ion bij ~ twoode ~terr~i>r.

do stommen staken beslist Let lot. Sternmii~ over zc.Ucen

geschiedt mondoling, over to verkiozen personen ~chriX—~

telijk bij gesloten briofjos. Ondor steirmon in rJit ar—.

tikel worden verstaan geld~g uitgebrachto stemrn~r, als

hoodanig niet in aanmerking komon blanco en met do n~.s~;

van hot sbemrnend lid ondertekende stommon.

Artikel, 14. 1. Do praeses van hot bestuur leidt do ver—

g~,deyingen. Bij zijn~ afwozigheid of ontstontenis zal
eei~rder axidere bestui~rsledonals leider de-r’vor~gaoorm
op~roden. ~+~&~-

2. Van hot tor algei~ne vorgadering verhandolde worCoy

door de ab—actis of ~3oor eon door do pra~s~es aangewe~.e,x1

lid dor vereniging no~tulen gehoud~n.--—-~—~ -~---— 4

Statutenwi,jzigi,ng. ~ -~

¾ 2

Artikel 15. 1. Wijziging van do statuten ~ ‘

plaats hobben door hot besluit van eon algemene verga—

dering, waartoe werd opgeroepen met do medodeling dat

aldaar wijziging van do statuten zal worden voorstoiri.
‘4’

Do termi~in voor oprooping tot con zodanipo vr~r~wic~~±

moot ten minste zoven dagen bedvagen..

2. Zij, die de ooroeping tot do algeinene vergaclering

tor behar1doling van ~on voorstol tot statutenwii~i:<

hebben gedaan, mooton ten. inrinsto vijf dagon v66r ~xe

daQ, dor vorgaderiiig cen afschrift van. dat voorotel,

waarin de voorge steldo wijziging(on) woordelijk is (:;Vn)

opgeflomen, op eon daartoe ~~eschikte plasts voor Ic—

d~n ter inzage ler~e> tot ~na rio at’loop van do c3&r~, ‘c:r—

op de v~rLraderilv, word gehouden.

3. Tot wijzigi~ig van do statuton han slechts wor;ei; sw—

sloton door eon al g,ei~en~& vergadorinp; w~ar~ ten tnint to ~
f I



drac VleVCIO var~t hot tot&aJ. a’>~tal iod~n der vo~ori~ tn

aanxwzig of vertegenwoordi~d i~, met eon raoerdcr~’mojQ

ten minste twee ri’ordo van hot aarmtal &itgobrachte ~.

men.

Artikol 16. Hot in artikel 15 bepaald’e, is n.io~t va~ ~O

pa~sii~ md ion ter al’~emen o vergaderi~~j, al’]~Po lede~ .~

wezi; oC vertegen.woordigcl zijn on het besluit tot z

tutonwijzigiiig met al~ornene stemmen wordt ~tenomen.———-

Artikol 17. 1. Daar do vorenigin~ volledi~;e rocht~The—

voegdhoid heeii’t, treodt do statutenwijziginf~’ nict i~

werkmn.; dan nadat hiervan eon notari~§lo akte is om~einL

2. z~e bostuurders zijn vorplicht eon authenti~k ~fzc}~

v~n ~e wijzigXn.g en do gewij’zigdo stati~iten n&16r to P

~en bij do Kamer van. KoOphandel en .~‘ab~ieken. -

Arti1~el 18. Ret in arti4~el 15 bepaa]~de ‘~s van ove~r’~~

konis~tige toepassin.g op eon besluit tot o~tbindin~..-.~

Artikel 19. Eon bepaling dozer statuten~ welice c~e

voegdheid tot wijziging van eon. of ~ bol ~

gen. beperkt, kan. slechts wordon gewijz’ii inac~”t~r4

min.g van gelijke be p~rking.

Ontbin.ding on voreffenin% — -

Artikel 20. 1. Do voreniLin~ Lan to allen tij~9o worde~

ontbondon. in.dion op eon al~om~n.o lodenver~aderinf ton.

minste twee dorde van hot aantal storngorochtigdo led~

dor veroniging zich daarv66r vorklaron.

2. Bij ;obroko van dit aantal kan oerst tot ontbi>WKn.

worden bosloton. op eon vol&ende, ton ininste ach; d~e~

na do eerste, to houden vergadering, met eon meeroer~i

van twee derde van hot aantal uitgebrachte goldige st

men.

3. Bij do oproeping tot de in. do loden 1 on 2 van di~

artiikel bedoeldo vergaderingen moot worden medogecic ~1

datV 4cr vcriaderixi~=rzal tworden vooroesteld do v~2rePi~~

to ontbindon.

4. Eon ucsluit tot ontbindin~ wordt ~oacht toverx~ ce~

besluit tot v effcriL~f t~ ~,zA~jn. Indien.<:~ ‘~o6&i~j~
‘4



~luit tc d i ei~ LWri~iorI aeon aridore regolinro ri z,~ in

~ Lc]d, ::~chi’dt tie ye r’effen.in~ door hot beptmr. —

5. Ben everitueci La Lii; saldo zal wor~1en aan’rowend veor

door do al~~mcne ver~adering to bopalen zodanire dce1—

einde:n als hot incest r~et ~.et dod Ker vorcni:;i~:F -z~:il~~

overeenstoinmen.

6. i~a Ge ontbmn.din~: blijf’t do vereniging vo6i~tbestzari

voor zover dit tot v’ereffoning van haar vermogen rrAi,’~

is. Gedurende do veroffening blijven (Jo bepalinp:en var~

do statuton en reglementen zover mogolijk van Lracht.

In stukkon en aankondigingen die van. ‘ie vereni~i~1:: uit—

gaan, moeten aan haar n.aarn wordon toe~evoegd do woorciom

,~, ~ . -~

Iluishoudolijk x’eglement . —
‘1’

‘~7A]M~ike1 22t, 1. 2~&en door do al{~,ornor~e voxWaderi1ri~> vt ta

st&Llen huishoudeLLjk reglement geeft, voor zover nodi&

n.aaore regels omtren.t, hot lidmaatschap, do .introdu~t$~ ‘a
het bodrag d.or contx’ibuties en ~

heden van hot bostuur, do vorgaderingen, de wijz~ ~‘fr~-i

uitoefonin.g van. het sternrocht, hot boh&e~ ,e
hot ~obouw dor voron.iging en allo verdoro dnd~rwer en,

waarvan do roOclin? haar gewerist voorkomnt.

2. Gijzigirig van hot huishoud~lijk rcgleraent kan

den bij besluit van do algorrieno vorgadoring indien di~

schriftelijk worcit vorzocht door ten minste eon ½=rie

gedeolte van Ge stcmr~gorechtigdo loden der voronaging.

3. Hot huishoudelijk roglom~nt zal goon bopalinjer1 rno~1?

• bevatton die af~ijUen yen, of die in strijd zija ~e’ -~

bepalingen van. do wet of van do statuton, ten.zij c~e a: —

wi~k~inJ door do Wet of de statuten wordt toege~ta~..————-

I~a aldus de statuton dor verenigin~ to riobbon ~ vt—

~ york] ~.roJ Jo comnaranton:

dat v~oi’ do eer~to rl zu1~len optredon als leden van

hot voorlopige bestuur do compar~mton dozer akte, ~e

heron Van den Akker en Pott voornoemnd, van. wie ~.e comt~—

rant Van d~rf Akkor. zal. 6p~b~’eden ~ praes~s en,~



rr’it Putt LiP; ~h—actjs, en als quaostor (10 beci’ dr~ Cbv—

ncli~i Johannes Hugon, wononde te Schaesborc;, Kempkmzwcg-

21, ~cboren to Utreoht op eon fobruari negexitierihoLderd

zosortcl ertig;

dat do ~enoenJe drie leden van hot voorl9~’h~’b’~etl~r ,~

~f~rcCot in do oor2tvol’cniIe algomene verc~er~1~rr~ Z~,j ~>
<‘ :77

zijn onmiddollijk herkiecbaar als lede~i. v~i ~ de~m.i~’,~‘~

tiove bestuur. —.

Do comparanten zijn aan~mij, n.otaris, be~e~d< Doze

to’ is als mir±uul;verleden te f~otterd~tn. i~ zakeli jke
‘S

‘ye van do inhoud van doze a?~te aan do verscne~cn.

i, hebben doze cenparig verkla~rd ~ ~e :i~tc~W~
~‘ ‘a~:to to’ ‘~iebben ke~irds’~:qiornons‘en. ~ ~4~e~I~-’ ~4

daarvan jeeA ~5i~ijs to stel2Ler~.. Po~9J=~Y2s~j
e na beperkte voorie~in~g ~op~ d~ ~

mij~, not’arie, on.d’erte:end.— ‘ , ‘ “‘ ‘ ‘p’”’’ -~
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