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Tłumaczenie z niemieckiego 12.04.2011    
 

Wyciąg statutu Stowarzyszenia Bugholendry e.V. 
  
§ 1 Nazwa, siedziba, rok spawozdawczy 
Stowarzyszenie nosi nazwę "Kolonia macierzysta Nejdorf i kolonie córek" (Bugholendry); po 
wpisie do rejestru stowarzyszeń otrzymało dopis „e.V” (stowarzyszenie zarejestrowane). 
Siedziba stowarzyszenia znajduje się w Berlinie. Rok sprawozdawczy to rok kalendarzowy. 
 
§ 2 Cel 
Celem stowarzyszenia jest ochrona i utrzymanie tradycyjnych zwyczajów, promocja badań i 
dokumentacji historii byłych kolonistów nad Bugiem w Polsce, na Białorusi, Ukrainie i w 
Rosji. Cel ten osiąga się w szczególności poprzez wspólne spotkania, wykłady i imprezy 
kulturalne, a poza tym poprzez zbieranie starodawnych dokumentów historycznych i przez 
stworzenie historycznego miejsca pamięci. Stowarzyszenie promuje utrzymanie i opiekę nad 
starym cmentarzem protestanckim w Nejdorf-Nejbrow w rejonie dzisiejszej miejscowośći 
Domaczewo oraz pielęgnowanie i innych cmentarzy kolonii „córek” poprzez pomoc 
praktyczną na miejscu i środki finansowe pochodzące z  datek stowarzyszenia. 
 
Stowarzyszenie realizuje wyłącznie i bezpośrednio cele charytatywne dla dobra ogólnego w 
sensie § 51 AO. 
 
Stowarzyszenie działa bezinteresownie i nie realizuje w pierwszym rzędzie własnych celów 
gospodarczych. Fundusze stowarzyszenia mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów 
statutowych. Członkowie stowarzyszenia nie mają prawa do udziałów w zyskach i jako 
członkowie nie otrzymują  żadnych innych dotacji ze strony stowarzyszenia. Nie wolno 
nikogo protegować poprzez wydatki, które byłyby obce celom stowarzyszenia lub przez 
nieproporcjonalnie wysokie wynagrodzenia... 
 
§ 3 Członkostwo 
Członkiem stowarzyszenia może zostać każda osoba pełnoletnia, jak również osoby prawne 
prawa publicznego lub prywatnego. Podanie o przyjęcie należy złożyć w formie pisemnej. ... 
 
§ 4 Składki członkowskie 
1. Członkowie płacą składki, ... 
2. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania. 
 
§ 5 Organy 
Organy Związku są: 
1. Zarząd 
2. Zgromadzenie członków 
 
§ 6 Zarząd 
1.Zarząd składa się z pięciu osób, z przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, 
skarbnika i sekretarza. 
2. Przewodniczący i skarbnik tworzą zarząd w sensie § 26 BGB (kodeks cywilny) 
( Zarząd przedstawicielski) ... 
4. Zarząd prowadzi sprawy służbowe stowarzyszenia i załatwia wszystkie zadania 
administracyjne, pod warunkiem że nie są one przydzielane przez statut lub prawo do innych 
organów. ... 
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§ 8 Zgromadzenie członków 
1. Zgromadzenie członków jest odpowiedzialne za wszystkie zadania, chyba że leżą one w 
gestii zarządu lub innych organów. ... 
2. Zwyczajne zgromadzenie członków odbywa się raz w roku. ... 
 
§ 9 Rozwiązanie Stowarzyszenia 
Decyzję o rozwiązaniu stowarzyszenia może podjąć tylko zgromadzenie członków z 
większościę głosów uregulowaną w § 8. ... W przypadku rozwiązania stowarzyszenia majątek 
przechodzi w ręce stowarzyszenia „Heimatverein Linstow e.V.” 


