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8612 S/lvk 
OPRICHTING VERENIGING. 
Op achtentwintig september negentienhonderd drieentachtig,  
verschenen door mij, Mr Emile Albert Johan Marie Spierings, 
notaris ter standplaats Bussum:  
1. Mevrouw Anke Roccuzzo-van den Brink, huisvrouw, wonende te ---

 

Utrecht, Tijmstraat 31, volgens haar verklaring geboren te ---
Alphen aan den Rijn op twintig november negentienhonderd -----

 

vijfenvijftig;  
2. de heer Matteo.Lombardo, automonteur, wonende te Utrecht, B. 

van Treslongstraat 69bis, volgens zijn verk1aring geboren te - 
Catania (Italie) op vierentwintig september negentienhonderd - 
negenenvijftig,  
volgens hun verklaring ten deze handelend in hun hoedanigheid 
van voorzitter en penningmeester van na te melden vereniging. 

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat in de 
algemene vergadering gehouden te Utrecht op vier juni  
negentienhonderd drieentachtig is overgegaan tot oprichting van - 
de vereniging: "Comunita Organizzata Italiana Utrecht" (C.O.I. 
Utrecht), in welke vergadering tevens zijn vastgesteld de  
statuten van deze vereniging.  
Dat de comparanten in deze vergadering zijn aangewezen als 
degenen die de door de vergadering goedgekeurde statuten bij 
notariele akte zullen doen vastleggen.  
Van een en ander blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen va= 
gemelde vergadering.  
Ter uitvoering van het bedoelde besluit van de algemene.  
vergadering verklaarden de comparanten de statuten van gemelde 
vereniging vast te stellen als volgt:  
STATUTEN.  
NAAM, ZETEL EN DUUR.  
Artikel 1.  
1. De vereniging draagt de naam "Comunita Organizzata Italiana 

Utrecht" (C.O.I. Utrecht); zij laat zich leiden door de  
democratische beginselen gewaarborgd door de grondwet van de - 
Italiaanse Republiek en respecteert de Nederlandse Grondwet. - 

2. Zij is gevestigd te Utrecht.  
3. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.  
DOEL EN MIDDELEN.  
Artikel 2.  
Het doel van de C.O.I.Utrecht is het ontwikkelen en ondersteunen 
van initiatieven om aan de Italianen en hun gezinsleden de nodigE 
middelen ter beschikking te stellen ter handhaving en verbeterinc 
van hun positie, alsmede hun deelname aan het sociale en  
culturele leven van Nederland en van Italie te bevorderen.  
De vereniging tracht dit doel te bereiken.  
1. door het ontplooien van de geeigende initiatieven ter  

bevordering van de deelname van geinteresseerde personen aan - 
het goed functioneren van de vereniging en aan het bereiken 
van de doelstelling,  

2. door het ter hand nemen en bevorderen van vormende,  
informatieve, culturele en recreatieve activiteiten voor en 
onder de italianen woonachtig in Utrecht en omgeving en hun 
gezinsleden,  

3. door het streven naar samenwerking met democratische  
organisaties, die een bijdrage willen levcren aan de  
verbetering van de betrekkingen tussen de verschillende  
nationaliteiten.  

LEDEN EN DONATEURS.  
Artikel 3.  
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De vereniging C.O.I.Utrecht kent leden en donateurs.  
Artikel 4.  
1. Leden van de C.O.I.Utrecht zijn de Italianen, waaronder mede - 

begrepen de gezinsleden die de leeftijd van zeventien jaar 
hebben bereikt, woonachtig in Utrecht en omstreken, ook 
diegenen, die tot,nederlander zijn genaturaliseerd, voorzover 
zij de doelstelling, zoals in deze statuten yastgesteld, 
onderschrijven en staan ingeschreven in het italiaanse bestand 
van de Stichting Buitenlandse Werknemers Midden Nederland. 
Voorzover zij zich niet reeds hebben aangemeld, dient aan hen 
binnen twee weken na de officiele oprichting van de vereniginc 
of nadat zij in gemeld bestand zijn ingeschreven, mededeling 
van hun lidmaatschap der vereniging warden gedaan, welk  
lidmaatschap in gaat twee weken nadat genoemde mededeling is 
verzonden.  
Zij die niet als lid van de vereniging wensen te warden  
beschouwd doen van dit feit schriftelijk mededeling aan het --

 

bestuur van de vereniging door gebruik te maken van het  
daartoe bestemde antwoordstrookje gehecht aan de mededeling --

 

van lidmaatschap.  
2. Donateurs zijn zij die het werk van de vereniging ondersteunen 

met financiele of andere middelen.  
Artikel 5.  
1. De leden en donateurs hebben de plicht zich te houden aan de - 

bepalingen van deze statuten en hebben de volgende rechten: --

 

- het recht schriftelijk aan het bestuur hun verlangens  
kenbaar te maken; indien het bestuur weigert aan het verlangen 
tegemoet te komen hebben zij het recht het oordeel te vragen - 
van de algemene vergadering, die de definitieve beslissing ---

 

neemt;  
- het recht am de financier' van de vereniging te controleren 
na schriftelijk verzoek daartoe aan het bestuur,  
- het recht deel te nemen aan de activiteiten door de  
vereniging georganiseerd;  
- het recht kandigaten te stellen voor de verkiezingen. 

2. Het lidmaatschap eindigt:  
- door overlijden;  
- door opzegging namens de vereniging;  
- door ontzetting. ,  

3. Opzegging namens de vereniging vindt plaats:  
- indien het lid niet langer voldoet aan de vereisten van ----

 

artikel 4;  
- indien het lid zijn verplichtingen tegen over de vereniging 
niet nakomt.  

. Ontzetting vindt plaats ingeval het lid zich zodanig gedraagt 
dat hij de vereniging schade toebrengt. De ontzetting kan door 
het bestuur warden uitgesproken, maar dient door de algemene 
vergadering te worden goedgekeurd.  

GELDMIDDELEN EN BOEKJAAR.  
Artikel 6.  
1. De vereniging voorziet op de volgende wijze in zijn  

geldmiddelen:  
a. contributies en bijdragen gestort door organisaties of ----

personen die de activiteiten van de vereniging mogelijk ---

 

willen maken,  
b. inkomsten ontvangen in verband met door de C.O.I.  

georganiseerde activiteiten.  
2. Het boekjaar is gelijk aan de periode die ligt tussen twee ---

 

gewone algemene ledenvergaderingen.  
3. Het bestuur is verplicht een boekhouding betreffende zijn 



7. 

financiele middelen te voeren die ter inzage is voor alle 
leden, die daarom overeenkomstig artikel 5 verzoeken.  
Jaarlijks wordt tijdens de algemene vergadering door de -----

 

penningmeester een gespecificeerde balans aangeboden.  
De algemene vergadering benoemt ieder jaar een kas-commissie 
van drie leden die de administratie van het bestuur  
controleren en van hun bevindingen verslag doen aan de  
algemene vergadering.  
Het bestuur is verplicht alle administratieve bescheiden van 
de vereniging ter beschikking van de kas-commissie te stellen 
en hen alle noodzakelijke inlichtingen te verschaffen.  
De algemene vergadering benoemt voor iedere periode drie 
vertrouwensmannen.  

HET BESTUUR. 
Artikel 7.  
1. De Comunita Organizzata Italiana wordt geleid door een 

bestuur.  

7. 

8. 

4. 

2. 
3. 

9. 

10 

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden.  
De algemene vergadering wijst door middel van verkiezingen 
vijf leden aan die deel zullen uit maken van het bestuur, 
alsmede vervangende leden, die in volgorde van hun  
uitverkiezing een of meer van de bovenbedoelde leden zullen 
vervangen voor het geval er vacatures zullen ontstaan.  
De andere leden van het bestuur warden aangewezen als  
permanente afgevaardigden (e'en voor iedere groep) van die 
werkgroepen die zich bezig houden met speciale activiteiten 
overeenstemming met het doel van de vereniging, zoals dat in - 
deze statuten is omschreven. Deze aanwijzing dient plaats te 
vinden binnen een maand na de bestuursverkiezingen.  
Werkgroepen kunnen spontaan warden gevormd op eigen initiatief 
van de leden die activiteiten ontwikkelen, op initiatief van - 
het bestuur en op initiatief van de algemene vergadering. 
De groepen, spontaan gevormd op initiatief van actieve leden - 
ten behoeve van een nog niet ontplooide activiteit, werken ---
onder verantwoordelijkheid van het bestuur, indien het bestuur 
de oprichting ervan goedkeurt.  
Ingeval het bestuur de oprichting niet goedkeurt, dan kan de 
groep spontaan werkzaam blijven onder haar eigen  
verantwoordelijkheid en heeft het recht erkenning te vragen --

 

tijdens een algemene vergadering.  
De werkgroepen blijven werkzaam tot het moment waarop de 
algemene vergadering tot hun ontbinding besluit.  
Voor de werkgroepen zal er een afzonderlijk reglement worden - 
vastgesteld.  
Het aldus gevormde bestuur kan maximaal vier andere  
bestuursleden benoemen en wel leden van de vereniging die, ui: 
hoofde van bijzondere bekwaamheden en eigenschappen, kunnen --
bijdragen tot een beter functioneren van het bestuur zelve. --
De afgevaardigde en benoemde bestuursleden hebben dezelfde ---
rechten en verplichtingen als de gekozen bestuursleden. -----

 

Het bestuur leidt de activiteiten van de vereniging in  
overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering. 
Daartoe komt het bestuur bijeen telkens wanneer dit  
noodzakelijk is, doch tenminste een maal per maand,  
uitgezonderd de zomervacantie.  
Van deze vergaderingen wordt een schriftelijk verslag gemaakt 
hetwelk door middel van de beschikbare kanalen ter kennis van 
de leden van de C.O.I. wordt gebracht.  
De uitnodigingen voor de vergaderingen warden aan de  

r  bestuursleden gezonden tenminste tien dagen voor de 



ergaderingen, de dag van de vergadering niet daaronder  

egrepen. - - 
11 evolmachtigden worden niet toegelaten.  
12 et bestuur kan slechts dan beslissingen nemen, indien de 

eerderheid (de helft plus Fen) van de bestuursleden aanwezig 
I s. 

13 eldigde besluiten kunnen worden genomen door de meerderheid - 
(de helft plus een) van de aanwezige bestuursleden.  

14 lechts indien het te nemen besluit een onderwerP betreft niet 
n het jaarprogramma opgenomen, of een post die niet op de 
egroting is vermeld, zal een meerderheid van drie/vierde van 
e aanwezige bestuursleden vereist zijn.  

15 en bestuurslid treedt af:  
door afloop van zijn benoemingstermijn.  
door schriftelijke ontslagname,  
door overlijden,  
door beeindiging van de activiteiten door de werkgroep die - 
em heeft afgevaardigd.  
en bestuurslid kan worden vervallen verklaard van zijn  
estuurslidmaatschap.  
- indien hij tijdens meer dan drie opvolgende  
bestuursvergaderingen afwezig is zonder geldige redenen en 
zonder bericht van verhindering.  

I 16 Wanneer in verloop van ti-id een of meer bestuursplaatsen 
vacant komen, zal de groep, die het aftredende bestuurslid 
had benoemd, binnen 6en maand een nieuw lid benoemen, die in I 
functie zal blijven tot de afloop van de termijn, waarvoor 
het lid dat hij vervangt, was aangewezen. Indien het betreft 
het aftreden van een lid dat was benoemd door de algemene 
vergadering zal dit worden vervangen door het eerste  
vervangend bestuurslid.  

17 Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter  
(coOrdinatore) een secretaris (segretario) en een  
penningmeester (tesoriere).  
De taken van deze.leden worden afzonderlijk in een reglement - 
geregeld.  

18 leder bestuurslid kan door de algemene vergadering worden 
ontslagen.  

VERTEGENWOORDIGING.  
Artikel 8.  
1. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene  

vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot 
het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.  

2. De vereniging wordt vertegenwoordigd door voorzitter en  
secretaris of door degene die door het bestuur daartoe wordt - 
gemachtigd. 

ALGEMENE VERGADERING.  
Artikel 9. 
1. De algemene ledenvergadering overlegt en neemt besluiten over 

• de beleidsvoornemens en de richting van handelen van de  
vereniging, overlegt en neemt besluiten ten aanzien van de 
jaarstukken over het voorgaande  jaar, overlegt en neemt  
besluiten over de begroting van het lopende jaar.  

2. De algemene vergadering wordt door het bestuur  in gewone  
zitting bijeengeroepen eenmaal per jaar in de maand oktober. - 

3. De algemene ledenvergadering kan in buitengewone zitting  
worden bijeen geroepen door het bestuur of door vijftien  
leden. 

4. De bijeenroeping van de alge:7,ene vergadering geschiedt door 
het bestuur tenminste veertien dagen voor de vergadering. 

• 
• 



leder lid ontvangt een schriftelijke mededeling, individueel - 
en tevens in het openbaar door middel van mededelingen-bladen 
of andere media bestaande binnen de vereniging.  

5. Ingeval vijftien leden schriftelijk aan het bestuur om de 
bijeenroeping van een buitengewone algemene vergadering  
verzoeken, heeft bet bestuur een termijn van vier weken am 
deze bijeen te roepen. Indien het bestuur zi.ch niet aan deze - 
termijn houdt, kunnen de verzoekers zelf het iniatief nemen 
met inachtneming van de oproepingstermijn van veertien dagen. 

6. De beslissingen worden genomen door midde/ van hand opsteken, 
of, indien vijftien leden daarom verzoeken, bij geheime  
schriftelijke stemming.  

7. De algemene vergadering verkiest de door haar aan te wijzen 
vijf bestuursleden in de vergadering die wordt gehouden aan 
het einde van de ambtstermijn van twee jaren, in de maand 
oktober.  

8. Voor wat de verkiezingen betreft wordt een afzonderlijk  
reglement vastgesteld.  

STATUTENWIJZIGING.  
Artikel 10.  
De statuten kunnen uitsluitend worden gewijzigd door een besluit 
van de algemene vergadering. Hiertoe wordt een algemene  
vergadering belegd met als enige agendapunt de statutenwijziging. 
Het wijzigingsvoorstel dient te worden toegezonden tegelijk met - 
de uitnodiging voor de algemene vergadering.  
Voor een statutenwijziging is een meerderheid vereist van  
twee/derde der aanwezige leden.  
ONTBINDING VAN DE VERENIGING.  
Artikel 11.  
De C.O.I. Utrecht kan uitsluitend worden ontbonden door een  
besluit van de algemene vergadering genomen met een meerderheid - 
van twee/derde van de stemmen.  
Een eventueel batig saldo wordt door de algemene vergadering 
bestemd voor een algemeen maatschappelijk doel, zoveel mogelijk - 
in overeenstemming met het doel van de vereniging.  
De comparanten zijn nij, notaris, bekend.  
Waarvan akte in minuut verleden te Bussum, op de datum in het ---

 

hoofd van deze akte vermeld.  
Na zakelijke opgave van de inboud van deze akte aan de verschener 
personen, hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze - 
akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan - 
geen prijs te stellen.  
De comparanten hebben met mij, notaris, deze akte onmiddellijk nE 
beperkte voorlezing ondertekend.  
(Getekend;) A.Roccuzzo-v.d.Brink;Lombardo Matteo;E.Soierings. 

VOOR AFSCHRIF T. 
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