
Heden, 3l Januari iít07, verschcnen voor rrrii.
J:rcob ll:rnren \YilCcrvanck de [Jlécorrri, nolaríï
ter slalrclpl:ris,\larulo :l. Jarr . Hendrik tcr Keurs, landborrrvcr,
wonendc tc Vrecrsclo:
..2. Ccrardus Lultcrr, larrdborrrvcr, rvonentlc

aldaar I
3. Jan Schepers, Il nJborrrver. rvorrendc aldrer:4. Cerlrardns Jobannes Bijen, lrrrrdbouu.er,

rvonerrde altlrlr:
. !. Joharrrres Knikhuis, larrdbourver, wonende

aldaar ;

. ó. Everhard Volfcr, landbouwer, rvouendc
aldaar ;

.7. Benrardrrs Tijhuis, landbourver, rvorrencle
aldaar:

8.. Arend Johannes Bolk, lencibourvcr, s,o.
nendt aldler, tcn dczË herrclelcride vooi zich
en als nrondcling gcmacltligde,r van:
. I-.___ Antonie Ëngbcrs, lairlbouwer, rvouendc
te Weerselo;

"le.P.t.nd 
Jon Pouwel, landbouwer, wonerrde

.ld3;r:"tn"tdut 
Molernan, landbottrver, n'oneltde

. !, 4i,lï,* ftx,lïtlïi,ï?,jï::ijt1ill,1i:t j
wonende aldaar:

6. Jan Flendrik Olde Lohuis, lanclbourver,
wonerrde aldaar:

...^7.__Ocrhardus' Zum Crotenhoff, ijzersmid,
wonende áldaar:

_-8. -Herrnrn OIde Àluldcrs, landbourvcr, s,o_
nende atdaar:

. 9. Hendrikus Beernink,landbouwer,wonerrrle
aldaar;

.,10. Antorrius. Leonarrlus Veldhuís, land_
Douwer, rvorrelrde aldaar :

_--_l 
l. ÀÍartinus Johannes Bartelink, lancibourver,

wonendc aldaar:

_^12.- Joharrrres Esserrkrríper, lanàborrwcr, rvo_
nende aldarr:
_ 13.- Oerardrrs Haarman, htdbous,cr, rvo_
nenqe atfltlt.;
... -l_4. 

Ccrherd ris Johanncs Hof ste, landbL.u wcr,
rvonendc aldrar:
.--^l_5..Joharrnes Orrrle Roclink, Iarrdbourver,
wonende aldirar:

_-19. Jlt: lJendrik VolÍcr, landbourver, u,o-
nenOe alclarr:
. 17. JohaunesJennebocr,landbourverwonencle

aldaar;

_-18.- Árcnd Jan Erilnran, brievcrrgaarclcr, rvo_
nende atclrar;

-_. -19, 
ucrrd,rik Jan Vaat:dcrs, biievenbcstellcr,

wonende aldaar;

. 20, HcrrnanKcmerink,larrdbouwcr,woncnde
aldaar:

.21. Johanncs Zuithof, lautlLouwer,worrende
aldaar;

22. Jan Àsvcld, landborru,cr, rvonende lldaar :23. ÁrrtoniusUernrrdusJochcms,landbó;;c;;
wonende alda:rr;

24.. .Johannes Klcirr tlaarhuis, schilder, rvb-
nende aldaar;

25;- Johanncs Hesselink, Íarrclbourver, u,o-' nende aldaar;
26. Gcrardus Bourvhuis, landbouwer rvo_

nende aldaar;
.27. Jan Vaanders, laudbourver, wonerrde

aldaar;
28.. Arend Jrn Bosrvinkcl, landbouler, rvo_

nende aldaar;
29. Gerlrardus Johannes Evelo, Iandbourver,

wonende aldaar;
_ 30. Cerardus Beuker, landbourver, worrende

aldaar; '

.31. Bernard Fliokers, landborrrvcr, rvonenCc
aldaar;
. 32. Hendrikus,Nijhuis,laudbouwer,wonerrde

aldaar;
. 33. Johannes Hermannus van Olfíen, rvin-
kelier, rvonende aldaar:

34, Jan Hcndrik Lókotte, landbourver, rvo-
nende aldlar;
--_35. Johanncs Antonius Heutlrikus Nieurvc
Veme, Jandbourver, rvonende aldaar;

36. Antonius Jobinnes Scholten, Iandbourver,
wonende aldaar ;

"l;J;..Joh"nn." 
Spijkers, Iandbouwer, rvoncnde

. 38. 
-_Flcndríftus 

pelnrs Carolus Bornbeld, land-nouwer, $oneltde aldaar:
.39. Johannes Frarrke, íandbourvcr, rvoncnde
ldaar;

. "io*r rJontn"ts 
Junuin[', lrttdbottrver, rvouertde

' 
.4l...Aaltje Vrcman, wedurvc van Cerrit lan
enektaas, tandbourvster, \,oilcn(.lc aldair; -
'42. Oradus pols, liudbàurv-,"ïà,i.,,a"

aldaar;
43. Joan Cornelis TltadeBast,arts,wonendc
daar;
44. Joha.n Bernard Bcrcnrts, landbourvcr,

wonendc altiarr:
41- OerritJan Vetdhuis,Íandborrrver, rvotrcnde
daar;

^ 
46. Johatrrres Brockhuis, bakker, wonende Íe

l(eutum-, gcnrecnic Ttbberuerr ;47. Joharrnes Ocrrit Frcïeril HuL:ink, rvin_Íícr, wonendc i: \yeerselo.
._4.&' Cerardus. Ouai Éisirlf Nijhuis, Ianrt-
Doi.lwcr, tr.oncndc aldaar:

4Sn" Jacobus Visschei, rvirrkclier rvorreudc
daar;

.^4-9. - 
Bernardus Hendríkus Booijink, Iand_

Dourver, rvoncnde aldaar :
50. Àlanncs ï'ijdloÍ, iandbouser, wonende
Jaar:

. 51. johannes r\lulders, lantJbóurver, torrendcaldarr;
52. Joha-nnes Oude Luttikhuís, Iaridbous,er,
onende aldaar;

_^5_3. , Cerhrrdts J,rharines Kolbrink- land_
Douwer, .rorrende eldaar;
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aldarr ;
58- Gcrhardus

bourver, aldur;
Tinselbaar Smeijers, lantl-

54. Johannes Hcrmannes Brnierink, land.
bourvcr, rvonentle aldaar ;' 55. Hermlnnlls lil 't Veld, landbcLrwer,
wonende aldali;

56. Oerhardusl-ooltuis,landbourver, rvonendc
alda:rr;

57. Johaunes Smeiiers, landboul,er, rvonendc

' Ànr. ó.

Lid dcr vereeniging kan ieder rvorden díe te
goeder narrn bekend rvordt en bcv,regd is tot
het aaugaan van scrbintcnisscn.

Vie als lid w€nscht te r','orilcn opgcllonren
nroet zich tlaartoc aarrrnelclen bi! het besttiur,
dat in dc ecrstvoÍ{eude bestuursvcrgadering
beslist over dc al of niet opnenting.

Hct besluit yordt nrctligcdecltl aan tlett bc-
lrokkcnc, die zich, in gevel vart :tfrviizing,
beroepen. krn op dc algemeetre vergadering.

Anr. 7.

Ieder aarrgenomen lkl ontvangI een kasbockle,
rvaarin alle gestorte gelden crt clke tegocd-
schrijving van ini('rest en rvinst ran het betÍok-
ken lid docÍ hei berluur oi door een lid van
het besiuur rvorden alngeteekend, mctCag-en
hand t:tkcrrirtg.

tsij overlijdcn san een IÍd tler vcrecrtiging
kan oserschrijving plrrts hcbbcn van ziin lid-
rna:rtschap op zijnc rvedrtrve of een der naasl.e
erfgertamcn.

Anr. 8.

Onr geldíge, door het bestuur le beoordcelen
redenen, kunrren de lerlrrr nret huttrte randcelcn
uít de verecnígrng treden, mits ó rnaandcn tt
voren bij hct bestuur aauvraag doende, met
vermeldirrg van reciengu. Dc sont voor truule
aandeelen tc betilen, rvordt door het bestuur
bcpaaltl volgen: (le lailtst goedgekeurde rekc-
ning en tcrlntwoordiug.' llet stant iedrr lid vrij Íe atlen tijder ook

zondcr geldige redenen, uil cle vereeniging te
.treden. FIii verbeurt alsdan echter alle aall'
spraak op áiinc aarrdeelerr en op alle baten dcr
vireenisine.'doch is ook .ontireven va.r alle
àanspraÏcliÍirheid voor de schulden elr verbin-
.lenislen derzelve, hehoudens de bepaliugen
.der rvet.

Anr. 9.

Het lidmaalschap is persoonliik De rvedurve
oÍ naaste crÍgcnaam van een overlcden lid
kunuen iu diens plaats lid rvordett. Índicn zii
dit niel vcrlarrgert, vorden op hulr veizock
hunne aantleclen tloor de vereeníging ovcrge'
nornen tcqen de waardc door ltct bcsiutlr te
bepalerr, iolgctts de laatst goedgekcurde rl'ke'
níng en vcratttvoording.

Anr. 10.

Elk Iid kan legens overtretling tler stahten
of van het huishoirdeliik reglcrnent, op voorstel

,.van het bestutir, itt eene algenteette vcrgadering
. van de leclen ven ziju iidrnaat:chap rvorden
vrrvalletr verklaard. Zijnc aandeclen moeten
alsdan aan ecn attder lid, onder goedkeuring

- van het bestuur, rvorden overgedlagen of wel,
tegen een door het bestuur te bepalen prijs,
aan de vcrceniging worden afgcslean.

- Anr. Il'
. Behalve van tle bil de oprichting genomen

aandeelcn krrt de itrttgbctalíng van gestorie
aandccletr tc allcrr lij.ie lcvorderd rvordcn, mits
nren tcll trrittstc 6:ttlattdell te voren schÍiÍtelijk
opzegging doe.

59. Johannes Lohuis, landbourver, rvonende
aldaar;' ó0. llermannus Wolbers, landbourver, wo-
nerrde aldaar;

ó1. Antoon Slefíens, landbourver, wonettdc
aldaar;

62. Oerríl Jan Stcffens, landbouwer, wonendc
aldur;

63. Ántoon Roelofs, landbouwer, r'ronendc
e.ldaar,

en vcrklaardcn bii dcze akte eene coópcraticvc
vereeniging op te richten, oltder de benrtninr'
van: Coiltreraticvt lloolrbotcriab:ick ,.tle Oot rit
Verwachling", tc Weerselo, op dc navolgcndr
bedingen, te utet€n:

Anr. l.
Het doel der verecnigíng is voor gemcen-

schappcliike rekenirtg rootnboter. en verdcrc
ruivèl)roductcn te bcreitlen ctr te verkooptrt
tn de daarmede le behalen winstcns te doru
strekken tcn voonleele dcr leden.

Anr. 2.
' De leden zijn verplicht het in arl l? der

wct vau 17 November 1876 (Staakbladno.Z2l1

bedoelde register te onderteekenen, tcn bervijze,
dat zii als leden zijn toegetreden. l)cze ver-
plil:tr{ing rust ook op de opricirters.

. Atrr' 3.

-* De vereeniging clrijft hare zakcn mrt tlc als
aandeelen gestorte geldcn der lcden.

jf)e:aandcelen zlju sroot f 10, althansbinnen
.het iaar na de oprichting der vcreeniging, en
daárua rvordt dc groottc bepaahl docr het
.besluur.

lDe oprichters betalen op de eerste aanmaning
,tín hct besluur-

'Zoolal'g de aarrtl.'elen rricÍ ten vollc gcstort
.zijn kan de Lrctrokkene gcen uilkecring vordrrcn

..válr .dc hem tockcnrcnde rellte cn Ian het
.zuiverc srldo, bij ert. l5 bcdocld.

De.lcden zijrr rricl ..'crcler aarrspr:rkciijk toor
de schul,jen en r!c verbinterrisseil der \erceniging
dan voor hci vollc br'loop der door ilcrn gcnorncn

.arrrdeelcn, behoudeus cic bepali:lgcu der vooÍ-
mclde rvel

'Anr. ,1.

.De vereeniging rvortlt aan.:egaarr voor den
tijd van 25 achlcreerruolgendc ja:cn, ranrang
nemende Ine[ dcn iatum ran ol]cnhirnniking
der stalu{en ín de À{d.rlnr..l!(l.r Ste41.-ciurn.l.

. Het dienstjaar loopi voor de ecÍsle m3al tot
3l Decernber l!107 cn vervolqens van I Jattuari
tol en: met den laatslen Deceruber.

Am. 5.
- ': Het domicilie der vereeniging cn v;rrr leden

buiÍcn tle gemc€nre Vccrselo ri oclrechtig, is

.aan het kantoor dci tcreenigirrg le \Veerselo.



Anr.12.
De àandeelctt geven eene rclltL'!'ín.'i proccnt

'sjalrs. Vatr gè.lceltcrr v:rtt randct'lcn uordt
geene renle vergoetl.

Ant. 13.

Dc rnclk rvorclt btÍmld naar dctt prijs door
het besÍurtr vtstLrcstcld, tloclt zoo gerctcld, drt
er iaarliiks een ór't'rscltot katr zijll Ïoor rnclk-
lcvórlucicr; en voot aandcelhoudcrs oi ltet
rescrvcfonds.

Anr. 14.

Onder zuívere opbrcnest rvordt verstlin de

vcrkoot:priis dcr piodrrción, lr;r a:tlek v'ln illc
door lrci bcstutrr goetlgekettrclc rtitgrvcn'

Ànr.15.
Zoodra een rescrl'eÍonds van f 500 gcvortnd

is uit hetseetr iaarliiks zuiver overi)li;í1, gcnicten
de nrrlkiivcraïcicÁ 7 S cn de arn,ltclltourlcrs
het 1,8 der rvinst,

Anr. 16.

Het bestuur der vereenigine bestaat uit 9

lcdcn. Zii kiezen tlii lrttn midtlcrt een voor-
ziller, ecn'sccretaris etl ecn pcnttingnrtcsler-'

Voor dc ct'rstc nt:ill rtoldcn als hcsttlllrsl('dcn
qekozen cle cotnt)trlntell lan tlcndrik tcÍ Kcrlrs,
b..*iAt't Luhcri, J;rn Sc-hcpers' Gtlrhil(lus Jo-
hrnnes Eiicn. lrth:ttnts Kniklrt:is, bvÈrllsrd
\\'olfer. Beinairiís Tliirttis, Arelttl Jolrrtincs l'iolk
en dc hstgeter Anrónie Engbers. Zii rvordett
gekozen uit cle leden'

laarliiks. in de ges'one algcttrecne .ve1gade.'
rirís deï lcden, triilcn 3 dcr bcsturlrsleden al'
;;1?;; ;; hii lot;r:g vrst tc stcll':n roosteÍ'
Áiii.-à""ai lctlcírr ziin' d:rdeli jk herkicsbaar'.''Èi;-iitt."tt"tt;itlscÍre 

vacaiíre in hct bcstuur

worát daarin voorzictr in cene llgetneene ver-

saderittg valr lcCetr, cloor delt roorzltter le

Ë;Ëg;-" binncn 2'tneanden na het onlstaan

der vacature.--*i" 
"óoi 

eene buitengervone I'rcature tus-

..rrïniiia'i 
"i= 

ucii,rJrstid ivordt gekozerr, treedt

af op' het tijdsiip \raarop zijn voorganger
periodiek had nloclcn altrefletl.

' Anr' 17'

Een door de leden vast le stellcn hrrishotrdeliik
reslement berlirlt Icrder dc rtclllcn cn vcr-

;liá;ii;;;" ;.r;GJert on.lcrl i rt g, reqe! t de bi jzon

berhedc"n van beltcer, de rviize l:lll \rcrken en

de Ievering der nrclk.

Anr. IS.

Elk verschil over cle toepassing ran ecnig

attikcl der sliltrien etl van hel hursilotldelllx
iàglemenl \Yordt bcslíst door het bestttur'

Anr' 19'

laarliiks. in de ntrand Februrri, rvordt de

ge'rórË aigertreette vergrdcring tatt lcden ge-

' houden."-i,i-à.t. tersldering docl het btstutrr reke-

nine en verantï\'oorriing varr ziirt lrtltrcr'
de vt'rtatlc'ritrg sltll d:zclvt', n3 1)ll{ierzocK'

definitief 
'vast' t)c goedkcurirlg (terzcir'e (loor

de algcmeetre vergadering slrckt voor uet De-

slnur tol finalc krvijting en décharge rvegens
het door hert qevorrdc bchcer.

Dczc alqcmie:rc vergadcringen s'ortlen bc-
lesd door-iret bcsttluÍ cll minstcns I dagcn te
vóen bekend gcmaakt, met opgaaf van de te
behandelen onderrverPen.

Anr. 20.

Buitcnqervone algenteene vergr,deringcn rvor-
den bel&d zoo vark het besttlur dat noodig
acht, of h*et vcrzoek daartoe rvordt gedaan dooi
minstens l0 leden.

Tiid en plaats roor gewone en bttitengervone
' veroáderincen rvorden ar.n de leden bckend

ceriaakt do-or aanpLtkkirrg irr het fabrieksgebotrrv
ën door convocáliebiljettell, (lie nlinstens acht
dagen te voren worden rondgezonden.

Arr. 2f'
Álle besluiten van bestuur of de algemeene

vergaderÍng rvordcn genomen met meerderheid
van* stentmicn dei tei vergaclering lanrvezige
leden. Híervan ziin uitgezontierd:

c. besluiieu tot rvijziging van cÍíi contract
die met 2,3 der stemmen lnoeten genomen
worden;

D. he! besluit tot onlbinding der vereeniging
drt met 3 -l der stenrmen nloet g€nomen zlln.

Sternmingen oYer personen hebben plaats
met brieÍies.

Slemmi ttgcn over zaken geschíeden monde!irrg.

Bii stakíng van stelnmen over persolren be-
slisl het lot; bij stakingvan stemlnen oYervoor-

stellcn worden deze geacht te zijn verworpen.
Het bestuur is gcriiachtigd gt'lclen vocr de

vereeniging ier lein ',p ta neiil€a; doch in
alles tó ianten voo, !e:n grooter bedrag
dan f 1000.

Am. .3. ;

De algemeene vergarl:.'ing heefi de eindbe-
slissing ónrtrent alle àangelcgenheden der ver-
eeniging.

lfaarvan akte, in nrinute verledclt te Slacl'
Álmclo, op di9-t:ekening in den hoofde dezer
ceÍneld. ill tèeenrvoordighcid r:n Àlbtrtrts
i-iofstede, r'rirrkèiícr, ett van l\lariil:ls Kerkdijk,

9 nourisklcrk, bciCctt rvoncntlc tc StrJ Alnclo,
als getnigen, ilet cou:paralltcn mij, no'.rr!s,
bcke:il.

En onnriddellijk na voorlezing hebbcn cont-
p$anlen, gettigen en notaris deze akle ge-
tcekend,

(Ceteckcnd;) J. H. ter l(cLrrs, C. Ltthen' J.
SÈeners, O. j. Sllen, J. Krríkhui,r, E. \\'olt'er,
B. f iihuis, A. J, tiolk. A. Holst((le, Kerkdijk,
Wildervanck de tslicorrrt.

Geregistreerd tc Àlnlclo I Februari 1907'
deel llï, Íolio 43 verso, vak l.
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