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leden, the juhi negent’Ienbonderdzevenentaebtig,
verichenen voor aij, Mr.Nieblel Denri Joseph Marie TOMLOP,
notaris ter s?andplaats Beerlen:
1. di beer Prof.Mr Jon! Ernst Jan Theodoor Deelen,

hoogleraar. vorende Ti Breda, Dasgache Maarkt 23,
2. de heer Dr.Cornelia Johannes HAGEN. neuroloog, vonende

te Heerlen, Akerstraat 103.
volgens bun verkiaring ten dire handi1e~de als liden van -

bet Kapittel van di vereniging: Piderlandse Vereniging van
Leden van di Ordre Nilitaire et Bospitalier di
Saint-Lazare di Jkrusalem, gevestigd te Amsterdam
opgericbt vijf cn tvintig april joogatleden, ala zodani.g -

den. verenigiag ten dine rechtgeldig vertegenvoordigende -

en h~nde1ende ter uitvoering van een beslult van de
opricbtingsvergadering dezer vereniging, vaarbij de
statuten dir vereniging verdin vastgestild en vaarbij verd
t~epaald dine statuten te doen opneuen in un notari~1e
akte ala bedoeld in artikel 28 loek 2 van hit Burger] uk -

Vetboek, h.t.geen hlerbij sal geichieden.
De comparanten gaven vooraf te kennen:

dat vanouds in Frankrljk bestait di Christellike
Jtidderlijke Orde, genaaud: Ordri Militaire it aospitaliir
di Saint-Lazare de Jkru:alea;

dat dire Orde aanvankelijk ~6n in sedert di zestiger
jaren tvee Obkdiinties kind.: di Ob*diintie van Parijs in
di Obidientli van Malta, die leder em afdiling in
Nederland hadden, eerstgenoimde ondir di naaa
Grootprior~iat van Niderland,- laatstginoiade onder di naau
Groot-Balti. in Niderland van di Ordre Militairi it

Dospitalier di Saint—Lazare di J6rusalim;
dat in di laatsti jaren door held. Oh6dient lea Ia I.gestreefd naar hireniging van beiden tot di kne

Chriatelijke Ridderiliki Orde, zoala die vanouda tot di —-

zistigir jaren had bistaan;
dat dit gezaaenlijk 8triVin vrucht heeft gedragen en op

vierintvintlg september neg.ntiinhondirdzesintachtig in —-

Oxford door cen gezamenilik Geniraal-Kapitt.l dir gehele -

Ord. is bealoten tot di voorginomin hireniging in tot di -

benoeming van 6kn Grootmeester dir berenigde Ordi in di --

persoon van di Markies van Brissac, achtenviirtigsti
Crootmeester dir Orde;

dat ala gevoig van di:. tirstond ingaandi hereniging dir
Orde di heidi voornoiude afdelirigen dir Orde in ?4ederland
hebbin opgehoudin te bistaan in in staat van liquidatie —-

zijn;
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dat di leden van deze beide Nidirlandsi afdilingmn van —

di Orde ten tijdi van bet voormeld besluit tot bereniging
in men genaminlijke vergadering, gihouden te Amsterdam op
vijf en tvint.ig april jongatleden:
1. hebben vastgesteld en irkind bet beatman sidirt
vierentvintig september nigentienhondirdzesentachtig van —

ikn atdeling dir aide in Hedirland met ala linden di
‘gezamenilike leden van di held. aedertdiin nut mier

beatmandi voornoemde afdelingen;
2. hebben besloten, noals in den boo! di diner akte reeds -

vermeld, tot opricbting in dine nimuve situatie van men--
Nedirlandse Vereniging van di Liden dir Orde, zulka ondir
vastatelling van haar statuten, in velke statutin med. is
opgenomen em hepaling ternake van di uitbreiding van di -

doelatilling van di voornocude Ordi, zoals daartoe verd —-

bisloten jn voormelde vergadering In Oxford, te veten:
bet bevorderen van di necumeniache gedachti dir
Christelliki kerken;

dat Intusamn di. linden van Orde, bihorinde tot di
Nederlandse afdeling dci Orde van di Oh*dientie van
Parija, verenigd varen in em Nederlandam Vereniging van -

leden van di Ordre Militaire it Dospitalier di
Saint-Larare di J~rusa1ea, velke vereniging vms gevestigd

Ste Utrecht;
• dat deze vereniging in liquidatie, in hit kader van bet
besluit van Oxford tot hereniging voor zoveel rechtens
binnenkort aisnog nal erkennen dat di:. vereniging per
voormilde datue van di hereniging dir Orde hieft
opgehoudeo Ti bestaan respectiev.lijk dine vereniging per

fdii datum Ti ontbinden overienkomatig artikil 50 lid l.b.,
Bock 2 van hit Burgeillik Vetboek, onder bepaling, dat di
bmnittingen dir vereniging in liquidatie krachtens artikel
20 lid ~ harir statuten vorden bestimd voor en

I overgedragen zullen vorden man di p.r vijf en tvintig
april nigentimnhonderdzivenmntaehtig opg.riehte voornoemde
Niderlands. Vereniging van Liden dir Orde;

dat door di leden van di Orde, die hehoorden tot di -- -—

Niderlardac afdiling dir Orde van di Oh6dientii van Malta
men stichting v~rd opgericht tot beheer van hun

Igmnamenlijke afdelingsbmzi t tingen;
dat deze stichting in hit kader der hereniging zal

vordin ontbonden en haar bezittingen zullen vorden
ovirgedragen man di per viji •n tvintig april
negent imnhondirdzevmnmntaehtig opg.riehte voornocade
vereniging.

En verkimardin di comparantin hij dezi akte than: vast -

It. stellen, dat in di voormelde opriebtinguvergadering dir
vireniging is hesloten tot di navolgende:
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STATUTEP

:

Naam en netel

.

Artikel 2. De vereniging draagt di naam:
‘NLDLITLANDSE VERENIGING VAN DI LEDEN VAN DL OlDIE
MILITAIRE El DOSPITALIEI DI SAIIIT-LAZARE DL JI1USALEN en
is gevestigd te AMSTERDAM.
Di verkorte naam is: Ledem van di Lazarus Orde .

Duur
Artik.el~2. 1. Di vereniging is opgericht vijf en twintig -

apriY~egmntimnhonderdnevinentacbtig.
2. Di vereniging is aangegaan voor onhepaalGe tijd.
Doil en middelen

.

Artikel 3. 1. Di vermnigir’g heift ten doel:
a. bit bovorderen van metivizeiten op bet gehied van di --

genondbeidszorg, in hit hijnonder op bet gehied van di
bistrijd.ing en nanorg van di lepraniekte en in bet
algemeen oph~t gebied van bet mensilijk velaijn;
b. bit bevorderen van di occumeniache gedachte en dmarmede
van di tomnadering en cenbeid dir Cbristelijke kerken.

2. Lii tracht haar doe te bereiken door mlii geligmndi --

vettige middelen, vaaronder samenverking met organisaties
met soortgelijke of ten deli soortgelijke doelatellingen.
Veren4~jgJ~.
ArtikeI~.Det verenigingsjaar valt samen met bet
ka1e~irjaar.
Leden.
Artjkel 5. 1. Leden kunnen nun personen, di.~ lid nijn
vav di Ordre Militaire it Hospitalier di Saint-Lanare di -

J6rusalem.
2. Di leden van due Orde kunnen op bun virzoek door bet -

Kapittel ala lid van di vereniging vorden toegelaten.
3. Degenen die op voormelde oprichtingsvirgadering dir
‘rereniging lid varen van voornocad Grootprioraat en
Croot-Balije nijn bli di opricbting van recbtsvege lid van
di vereniging.
4. flit Kapittel zal in nun merste vergadering na heden -—

cm lii at van di in lid 3 bidoildi leden vastatellen en --

men afschrlft daarvan man alle leden toezendmn.
5. Hit Kapittel houdt em register, vaarin di namen en
adressen van di leden nijn opgenomen.
Artikel 6.
Bet Rapittel is bevoegd em lid te achorsen voor em
periode van tin hoogate cm maand, in geval hit lid hij --

iherhaling in strijd handelt met zijn - -

;lldmaatschmpsverplichtingen of door handelingn of
gedragingen bet helang van di vereniging in etnstige mate
heeft geschaad. Gedurende di periode dat cm lid is
geachorat, kunnen di aan bet lidmmatuchap verhonden
rechten nut vorden uitgeoefend.
linde van hit lld.aatsehap

.

Artikel 7. 1. Bit lidmaatscbap eindigt:
a. door hot undo van bet lidmaataehap dir Ordre;
h. door overlijden van bet lid;
e. door opzegging door hot lid; I
d. door opzegging namens do vereniging;

I
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i. door outnetting.

2. Opneggimg door un lid moet aehriftelijk gesehieden bli
bit Kapittel tigmn hat einde yam bet verenigingsjaar met -

inacbtnemiag van em op:egtermljn van tenminste vier
veken.
3. Opnigglng namena di verealging giaehiedt door hit
Kapittel uitsluitind~
a. ~mnneerhit lid nijn virplicbtingen jegins di
vereniging namr hit oordeel van bet Rapittel in ernatigi
mate nut nakoat;
h. vanneer bet redelijkervijs van di veriniging nut
gevergd kan vordmn bet lidamatachap te latin voorrduren. -

Alvorens bet Rapittil tot opsegging overgamt zal bet
Icapittel bet hetreffende Id In kennis atellem van aijn --

voornemmn tot dine richtshandeling over te gamy onder
vermelding van di grondin voor di apsigging. let
betreffinde lid heeft aladan di gelegenbeid hinnen un

I maand na versending van dezi kenniageving zieb hij bet
Kapittel schriftilijk en/of peraoonlijk te verdedigmn.

‘Emist na kennisneming van di:. verdediging dan vi] na
virloor van di vorenbedoelde termijn van em maand nonder
ontvmngst bli bet Rapittel van un reactie van di ulide -—

van bet hetreffende lid op di voormelde kennisgeving kan -

hit Kapittel tot di voorgmnommn opnegging ovirgamn.
4. Ontnitting kan alum vorden uitgesproken vanneir em -

lid in strijd met di statutin, reglementen of hesluitin --

dir vereniging handilt of di veriniging op anridilijke
vijne benadeeh.
5. Ontietting geschiedt op voordracht - onder vermelding -

van di gronden vaarop dine voordrmcht stiunt - hetnij van
hit Kapitrel betnij van tenminste vijf linden hij bet
Kapittil bli hesluit van di algemen. vergcdiring met em -

meerderheid van tenminate tvee/derde dir uitgihrachte
a temmen.
6. Tot ontaitting kan slechts vorden heulaten indien
tenminsti men maand v66r di vergadering vaarin tot di
ontzetting zal vorden healist van di voordrmeht tot
ontnitting en van do gronden vaarop den. voordrmcht steunt
schriftelijk is kennisgegeven man hot hitriffende lid en -

dit lid in di gelegenheid is geateld zieb in dine
vergadering Tm virdedigen. Vanaf di ver:ending diner
kmnn i ageving Is hit lid geuchorat tot over do voordrachz -

is heslist.

hiikeY8. 1. Di vereniging vordt bestuurd door eon
Kapittel, hoatmande ult tenminuto vijf on ten hooguti
negmn linden, to hepalen door di algemene vergadering.
2. Di leden van bet Kapittel vorden door do algimini
vergadering uit do leden henomad ult un bindendo
voordraeht van tvee kandidaten voor ilki vacatute,
opgemaskt door bet Kapittel.

‘3. Di Grootprioc, do Kanselier en do Schatmeester vorden -

ala zodanig voorgedragen en henoemd. Ii4. Am eden voordracht kan bet bindend karakter vorder’ —ontnommn door eon met tenmiute tvoe/derdo van di



5597 ~bladuijdin5

vitgebrachte stemmen genomen besluit van di algemene
ver gader I ng.

I 5. Bet Kapittel kan tilt nija midden verdinre
funkt lonarissen aanvijnen.
let Kapittel kan voor din funktuina van Kanselier en
Schatmeester ult di leden em plaatsvervanger amnilizen. —

6. Di linden van bet Kapittel hebbin uitting voor di tijd —

van diii jaren; jamr]ijksi trnden un of acer leden van ——

I bin a! volgens em door hit Kapittel op tin maken rooster;
I nj nijn driemmal herhenoemhamr met dun virstande dat din

Grootprior onbepmrkt herhenoinabmat is.
7. Voor bet aangaan van verplichtingen un bedrag van
vijfduinend gulden (f. ~.O00,-.-) tin hoven gaande, voor hit
kopen, vervreemden, hervaren, buren of verburen van
onroerende goederen, voor overeenkomaten vaarbij do
vereniging rich ala borg of hoofdelijk medesebuldenmar
verbindt, nich voor un derde stork maakt of rich tot
nekerbeidstelJIng voor di scbuld van em derde verhindt, —

alamedi voor hit mangaan van geldleningen. hit mangain van
overeenkoasten vaarbij man din veninniging em bankkrediet -

vordt verleend, bet aangaan van dadingen, bet optreden in
rechte met uitnondering van hint nemen van e’~nservatoinin —-

usatregelen en die maatregelen velke naar v.~die1 van hot
bestuur gem ultatel kut7nen lijdin, hehoinf~ bet bestu’~r di
goedkmuring van di algimeni vergadering. -• .---—

Ver tegenvoord igi ng

.

Artikel 9.0.’ verinlging vordt in en huiten reebtin ..

vertegenvoordigd door tvee ledmn van bet Kapittel met dun
verstande, dat voor bet given van kvijting din medivirking
van di Schatmiester of dims pimatavervanger vereist is. -

Blj kvijting voor bedragen b.v. tot en met menduizend
guldin (f. 1.000,--) is di bandtekening van di
Schatmeester of dims pimatavervanger voldoende.
Algemmni vergadinri ng.——

-

Artikel 10. 1. Jaarlijkavindt eon algemene vergadering --

l7Tjiirvergadering pimata imarin — onvermindmrd di
overige..punten van di agenda —

a. door hit Kapittel veralag vordt uitgebracht over hit --

afgelopen verenigingsjaar;
h. dooi bet Kapittel rek@ning en verantvoording vordt -- -

afgm]egd over run finaneleil beheer in bet mfgmlopen - --

venenigingajaar, onder ovmnlegging van men door bet
Kapittil opgemaakte utmat van hatmn en lasten en verdere -

nodigin heacheiden;
c. door di Sehatmeester eon hegroting voor hit lopend.
verenigingsjaar ter vastutelling man do vergadening vordt
voorgelegd.
2. Comdkeuring van di door bet Kapittel mtgelmgde rekening
in versntvoording stnekt bet Kapittel tot d6ebarge.

‘3. Di algemeno vergadering henoect men kascommissie van --

tvee ledmn, die gem diii mogin uitmaken van hot hestuur -

ten mind. di nekening en verantvoording van bet Kapittel -

tin onderroekinn. Zij hrengt man do algemene vergadoring
veralag van hamr hevindingen nit.

______ I‘Artikel 11. 1. Onverminderd hot bopoalde in artikel 10
I’

4
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belegt bet Kapittil ten algemene vergadering ala hit dit -

in bet helang dir vereniging aeht.
2. let Kapittil is ‘erplicht men algememo vergadering
hijemn to roepen op men termijn van alit langer darn vier -

wikon indien tenminsti em zodanig mantel linden ala
bevoegd is tot bet uithrengen van urn tiendin gedeelte dir
stemmen in din algemene vergadering dit man bet Kapittel --

verzoekt met opgave van di tin bihandelen onderverpen.
3. Indien man bet vernoek binnen veertiem dagen gem

Lgtvolg vordt gegevmn kunnen di verzoekirs nelf tot die
oproeping overgaan op di vijze, vaarop bet Kapittel din
a] gemini vergadering hijeenroept of bli advertentie in
tinminstin men ter plaatsi vaar di vereniging gmvestigd is
veil gilezmn daghiad.
A. Indien di vereniging gem rechtsgeldig Kapittil meer --

benit kunnen tvee linden em algemmni vergadiring
bijeenroepen.
5. Di algemene vergaderingen vordmn gehoudin op men door -

hit Kapittel tin bepalen plaats in Nederland. Di
bijeinroeping geschiedt tenminste veertien dagen tevoren,
die dir oproeping en ‘Ger vergadering nut meegerekend,
ruiks schriftelijk met vermolding van din te hebandelen
onderverpen.
6. In gival di bijeenroeping geschiedt overeenkomatig bet
bepamide In di eden 3 en 4 van dit art ikil moet di
oproeping di nina. en hit adres vermelden van diegenen, die
di vergadiring man bet Kapittel bebben verzocbt en van
degene, dli voor hen hit secretariaat vaarneemt.

‘Artikil 12.
Aider lid, dat nut is geichorat, heeft toegang tot di
algimene virgadiring en hmeft daar &En stem.
ArtIke] 13. 1. Di Grootprior heidt do algemeni
vergadering; bij nun ontatentenis of helet nal di
vergadering din vooruitter dir vorgadering manvijuen.
2. Van hit verhandilde in men algeminnin vorgadering vorden
notulmn gebouden, die in di eoratvolgendm algemene
virgidering vordmn vaatgestold en door din vooruitter van -

die vergadering vorden ondertokinnd.
Artikel 14. 1. Stemming over taken geschiedt mondeling, --

over personen aebriftolijk. Stemming hij acelamatie is
mogellik mita dit gouehiedt met inutemming van do
vooruitter dir vorgadering.
2. Over all. voorstellen hotroffmnde taken vordt hesliat —

hij volstrekte moerderheid dir uitgehracbte stemmen,
voorsover din atatuten niot andors hepalen. Onder

lvolutrekto meirderhoid vordt voratman bet merate gohele ——

getal hoven do helft dir geldig uitgebraehtm atemmen. Bij
staking van atommen vordt hit vooratel geacht te aim
vervorpen. flu stemming over poruonon is hij gekozen, die

‘do volstrekte meerderheid dir uitgehracbte stemmen op zich
butt verenlgd.
Indien niemand die mmerderheid heeft verkregen vordt eon —

tveedo stemming gehouden tuasen die porsonon, die hot
grootate mantel dir ultgebraehto azommmn bobbin verkregon
en Is hij gekozen, die Hi die tveode steaming di
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meirderbeid dir uitgmhracbte stemmen op zich heeft
vermnigd. Indien amer dan twin personen voor hirstemming -

in manmerking komen, dan bislist voor zovmini nodig hit
lot, velke twee van hen voor din berstemming in manmerking
komen. Indlen blj die tveede stemming di stemmen a taken --

beslist bet lot.
3. Onder stemmen vorden in dit artikil verstaan gildig
uitgebrach:e s~eamen. zodat nut in manmirking komen
blanco stemmen en met di nama van bet stemmend lid
ondertekendi stemmen.
Geldaiddelmn

.

Art ike] 25. Di geldalddelen dir vereniging beatman ult: --

a. hij baar oprichting, dli financi~le middilen, dim man -

haar nullmn vorden overgedragen ingevolgi di in di manvang
diner akte vermelde ontbindlng der aldaar genomade
vereniging en stlcbting;
h. contribut5i van di eden;
c. entreegelden van nieuve linden;
d. schmnkingen, legaten. erfstellingen;
ii. opbrengst van vermogen;
I. andere toevallige baren;
Artikel 16. 1. Di linden betalen men jaarlijkse
contribute, vaarvan hit hedrag jaarlijks door do algemene
vergaderir.g vordt vastgestild.
2. Di cc~ntributie vordt betauld binnen men maand nadat van
di vaststelhing man di linden is kennisgingeven.
3. Degene die in di loop van men verenigingsjaar tot di --

vireniging toetriedt is boven en behalvi hit virschuldigde
entriegeld di volle contributie virscbuldigd.
4. Bet Kapittil is bevoegd un lid gebele of gedeeltmlijke
dispinsatie van din vmrplichting tot betaling van
contrihut Ii Ti verlenen.
Huisboudellik Regiment

.

Art Ike] 17. 1. Len huishoudinlijk reglemmnt sag gem
Ei~iTT~gen bevattmn in strijd met divot of di statuten. -

2. Len buishoudelljk reglement kan door di algemmne
vergadering vorden vastgesteld of gevijzigd.
Vljziging dir Statuten en Ontbinding

.

ArtIke] 18. 1. Besluiten tot vijzlging dir statutmn of
ontbinding dir veninniging kunnen slmchta vorden genornen in
men specimal daartoe opgerompen algemene vergadering met -

men meerderheid van tinmInst~ tvee/derde dir uitgmbrachte
stemmen in cm vergadering, waarin tensinste tvme/derde --

der linden manvezlg is.
2. Indimn bet vereiste mantal eden ter vergadering hut -

manvmnig is, vordt hinnen em termijn van vier vekmn men -

nleuve vergadering gehouden, vasrin vorenbedoelde
hesluiten kunnin vordmn genomen onginacht hit mantal dan --

manvezige eden, zulks met men memrderheld van tenminste -

tvee/dmrde dir uitgabrachte stemmen.
3. Len besluit tot statutmnvijzlging tneedt nut in
verking dan nadat daarvan men notarlile akte is opgemaakt.
4. Indimn hij men hesluit tot onthinding gun vereffenmars
nun mangevenen geschiedt di vereffening door hot
Kapi t tel.

I
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5. Aan men batig amido dir vereffening zal em bestemming

vorden gegeven zowiel mogelijk overeenstemmende met hit --

doe] dir veninniging.
Art ikel l~. I n mlii gevallen vaarin di vet do statuten of
hit buishoudelijk regiment nut voornien beslist bet
kapituil.

Tenslotte verklaarden di comparanten. dat voor din eersre
mmml nulhen optninden als linden wan bet Kapittel:

‘1. Grootprior7~Orooi4tI~v: F’rof.Mr.J.E.J.Th.Diilen;
‘2. Kansilier: Dr.C.J.flagen;

3. Schatmees ten: ?.T.van Eck;
4. Lerste flospitmairiddir: Praf.dr.D.L.Leikmr;
5. Tveede •ospitaaltiddmr: Drs.J.3.Kramijenhagen;
6. Naarschalk Drs.D.C.J.van Peype;
7. Kapittelnidder: J.J.M.I.Drohmins;
8. Kapittelnidder: ?r.Uaron Groeninx van Zomlin;

Do Jhr.Mr.G.J.Ploos van Amatel.
nun mu, notaris, bekmnd._____________

______________________________________ VAARVAN AKTE~

,

In minute opgemaakt, is venleden te HEERLEN, ten tijde in
bet hoof4 diner akte vermeld, nadat vooraf di zakilijk~ - -

• opgave va~z di inboud van dine akte man di verschijnendi --

personen is gedman en door dozen daarna eenparig Is
• verklaard, dat zij van din inhoud diner akte kennis hebben

genomen e~ op volledige voorlening van dine akte gem
prija ate len.

OnmIddeilijk na beperkti voorlmuing in do tin van di
vet, is dint. akte door di comparanten en oh, notaris.
on dirt eke n c~.
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