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Mr. REINIER HENDRIK CÁngf, WINTER' notaris ter stand-

plaats HEILOO: -----wonende 2295 NC
l-. de heer itAcoB vAN DA!!, directeur,
op
KwTNTSHEUL; weideland 6 | geloren te Maasdijk
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waarin de namen en
register
1. Het bestuur houdt een
oPgenomen'
zL)n
adressen van alle leden
jaar,.behoeft
2, Een persoon, jonger zijnda dan- zestien
zr)n voogd
van
of
ouders
Lo""L"**ing'ván éen z{lner
terlidmaatschap,
van
ten aanzieí van de aanvraag
vertegenwoorwettelijke
jongere
zijn_
door
wijr die
diler v.ite{"nwoordigd zaL worden voorzover het
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beÉreft de uitoefening van zijn of haar statutaire
rechten en Plichten.
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vast te stellen minimum-bijdrage
2. eegunsÉig"i" hebben geen andere rechten en verplichtiágen dán die welke hun bij of krachtens de statudoor de

algemene- ve-rgadering
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Artilt:ei 6
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden
en begunstigers
2. Bij niet-t,oelating tot, Iid kan de algemene vergadeg- : Ï:: e
i ffifr i ;Ë;^; : : :-- - - : - - - - : #i#ïi,ï'"ïF
- - - : :l
Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt: -----a. door de dood van het lid;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een fid heeft opgehouden aan de
vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten
gesteld te voldoen, wanneer hij zL)n verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaat,schap te laten voortdureni -----d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een fid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der verenigi-ng
handelt, of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt.
2. Opzegging namena de vereniging geschiedt door het
bestuur
3. opzegging van het lidmaatschap door het lid of door
de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde
van een verenigingsjaar en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het
lidmaatschap onmiddelfijk worden beëindigd indien
van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het
vorige lid, doet, het Iidmaatschap eindigen op het
vroegst toegelat,en ti jdst,ip volgende op de datum
waartegen was opgezegd
5. Onmiddellijke beëindiging van het lidrnaatschap door
opzegging is voor een lid voorts mogelijk:
a. binnen één maand nadat een besluit waarbij de
rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is
geworden of is meegedeeld. Het besluit is alsdan
niet op dat lid van toepassj-ng. Een lid is evenwe1 niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de
leden z!1n verzwaard te zijnen opzichÈe uit te
sluiten;
b. binnen een maand nadat een besluit tot omzetting
van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot

l\l
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fusie aan hem is meegedeeld.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het
bestuur
Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap
dob?'de vereniging op grond dat redelijkerwijs van
de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot
ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene
binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving
van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk
van het besluit met opgave van redenen in kennis
gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het lid geschorst
B. Wanneer het Iidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse
bijdrage voor het geheel verschuldigd
EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

----::---:-::_::-::-ffi_:---:::::-_::::_:_:
. De rechten en v"rpfGEEG@n van een begunstiger
1

kunnen te al-Len tijde

wederzijds door opzegging

worden beêindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het, lopende verenigingsjaar voor het geheel bfijft verschuldigd
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het
-"**,
_ _ _ : : : : : ï _ _ _-_-_-_ :
: : : ____: : : _: ___: _
* ,, ;, -*"*
Artikel 9
1. De leden en de begunstigers zr)rL gehouden tot het

bet,alen van een jaarlijkse bijdrage, die door de
algemene vergadering zat. worden vastgesteld. Zij
kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die
een verschillende bijdrage betalen
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele
of gedeeltefijke ontheffing van de verplichting tot

___l::_l::il:i_:i"uËËfi,3i
--

j

síË8fi

,1i.ffi ' :i:i:_::____:____

Behalve de overige rechten die aan begunstigers bij of
krachtens deze statuten worden t,oegekend, hebben zr)
het recht de door de vereniging georganiseerde evenei : : : : i _ I : i _ ! : _ :: I I i _ _ _ _
_____: : __: __: __: : _______
arTitcer lr
1. Het bestuur bestaat uit tenminst" drie personen, die
door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 2
2. De algemene vergadering kan besluiten dat één lid
van het bestuur buiten de leden wordt, benoemd.
3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of
_-

;;;;;

meer bindende voordracht,en, behoudens het bepaalde
in lid 4. Tot het opmaken van zulk een vooráracht
zí1n bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De

voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping
voor de vergadering meegedeeld. Een voordraèht áoor
tien of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend
-------4. Aan erke voordracht kan het bindend karakter worden
ontnomen door een met tenminste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen genomen besruit van de algemene
vergaderirg, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.
5. Is geen voordracht opgemaakt,, of besluit de álgemene
vergadering overeenkomstig het voorgaande Iid de
opgemaakte voordrachten het bindend karakter te
ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de
keus
6. ïndj-en er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten
--:-------::---:Artikel 12
1. Elk bestuurslid, oo[ wanneer trii voor een bepaalde
tijd is benoemd, kan te allen tijde door de al-gemene
vergadering worden ontslagen of geschorst.- Een
schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt
door een besluit tot ontslag, eindigt dbor het verloop van die termijn
2. Elk bestuurslid treedt uiterrijk drie jaar na zijn
benoeming af, volgens een dooi het beituur op te
maken rooster van aftreding. De aftredende is'herkiesbaar
wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd,
neemt op het rooster de plaats van z:-)n voorganger
l_n.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: ---___
a. ten aanzien van een bestuuislid dat uit de reden
benoemd is: door het eindigen van het ridmaatschap van de vereniging;
b. door bedanken.

;;;;;;."",,rilffiËf, i;;;;-;";-,-" r..". ;
een secretaris en. een penningmeester .un. --H;ï-k;;

voor elk hunner .uit rii" midden een vervanger aanwijzen. Een bestuursriá
kan meer dan één functie
bekleden
2. van het verhanderde in elke vergadering worden door
de secretaris notulen opgemaaktj die door de voorzitter en de secretaris ïórden vasitàstera en ondertekend. rn afwijking van hetgeen
de-wet ai""àu"f;;"-

de bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent
de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet
beslissend.
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen
aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming
door het best,uur worden gegeven.

-:_--:-----__-:--:--1. Behoudens de bepertffi
volgens de statuten is het
bestuur belast net het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft
het bestuur bevoegd. Het is echter
verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open
plaats of de open plaatsen aan de orde komt
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden
benoemd
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene
vergaderi.g, bevoegd te besluiten tot het aangaan
van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of
bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, z:-cln voor een
derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor
een schuld van een ander verbindt
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en
tegen derden beroep worden gedaan
5. Het bestuur behoeft eveneenE goedkeuring van de
algemene vergadering voor besluiten tot: -----I. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van
tweeduizend vijfhonderd gulden (f 2.500,00) te
boven gaande, onverminderd het hierna onder ïI
bepaalde; -----II.
a. het huren, verhuren en op andere wijze in
gebruik of genot verkrijgen en geven van
onroerende goederen;
b. het aangaan. van overeenkomsten, waarbij aan
de vereniging een bankkrediet wordt verIeend;
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsme_
de het ter leen opnemen van gelden, vraaron_
der niet is begrepen het gebruikmaken van
een aan de vereniging verleend bankkrediet;
d. heL aangaan van dadingen; -----e. het optreden in rechte, waaronder begrepen
het voeren van arbitrale proceduresr- dàch
met uitzondering van het némen van conser_
vatoire maatregelen en van het nemen van
die rechtsmaatregelen, die geen uitstel

kunnen lijden i -----f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten
van deze goedkeuring kan door en
ontbreken
het
Op
worden gedaan
geen
beroep
derden
Legen
laatste volzin van lid 4
de
het
in
6. onverminderd
bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte
vertegenwoordigd door het best'uur.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan
twee gezamenlijk handelende bestuursleden en aan de
voorzitter.

:------1. Het verenigingsj..r loopt-van- eett januari
éénendertig december.

--:--:--

tot en met

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand
van de vereniging zodanige aantekeningen te houden
dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplich-

tingen kunnen worden gekend
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar,
behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang
van zaken binnen de vereniging en over het gevoerde
beleid en legt een balans en een staat van baten en
lasten met t,oeli-chting aan de vergadering over. Deze
stukken worden ondertekend door de bestuurders;
ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner
dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding
gemaakt
4. De algemene vergadering benoemt jaarJ-ijks uit de
leden een commissie van tenminste twee personen, die
geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het
bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de
commissie van onderzoek zich door een deskundige
doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie all-e door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te
vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der
vereniging te geven
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de
algemene vergadering worden herroepen, doch sl-echts
door de benoerning van een andere commissie.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de
___
: _? _?\ _?,__'iiË" jËft 5 *Ël&;Ë.?il. 13i _ _ _ _ _ _ _ _ _ : _ _ _ _
_=1:
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging

alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de
statuten aan het bestuur zí3n opgedragen.
2. Jaarlijks, uitertijk zea maanden na afloop van het
verenigj-ngsjaar, wordt een algemene vergadering de
jaarvergadering
gehouden. In de jaárvergadering
komen onder meer aan de orde: -----a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording
bedoeld in art,iket 15 met het, verslag van de
aldaar bedoelde commissie;
b. de benoeming van de in artikel L5 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures.
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering. ---3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo
dikwijts het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van
tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is
tot het uitbrengen van éénltiende gedeelte der Ltemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene
vergadering op een termijn van niet ranger daí vier
weken na indiening van het verzoek. tndien aan het
verzoek binnen veertien dagen geen gevorg wordt
gegeven, kunnen de verzoekers zerf tot die -bijeenroeping overga.an door oproeping overeenkomst,ig ártikel 20 of bij advertentie in tenminste eén ter
plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gerezen
dagblad. De verzoekers kunnen alsdán anderen áan bestuursleden belasten met de leiding van de vergade_ __ :11e_ ::_i::_11.,383ifià'Ë$
iiË,$fr.ilif :fi:__::___:__:_
Artikel 17
1. Toegang tot de
hebben arle
"rg.Índffirgadering
leden van de vereTiging,
het bestuufsrid dat geen
rid van de. vereniging is en alle begunstigers. d...,
toegang hebben geschorste reden en gesctiorste bestuursreden met dien verstande dat een geschorst rid
toegang heeft tot de vergadering waariri het besluit
tot schorsing wordt behandeld. Hij heeft tevens het
recht in die vergadering het woord te
2, over toerating van andère dan de in voeren
lid l_ bedoelde
personen beslist de algemene vergadering
3. reder lid van de vereniging daf niet leschorst is,
heeft één stem. Het uestuurstia dat geán Iid van de
verenig-ing
heeft een raadgevende stem
. Een lid kanis,zijn
4.
stem door eén schrifterijk daartoe
ander
lid
uiurrensen
___g:iTl:lg3 -_ VOORZÏTTERSCHAP
_ NOTULEN

--_----:
Arrikel 18
r. De ar-gemene verr'êderingen worden,
tenzij
situatie
-riJ- a,
z:-ch voordoet ars omsóhreven in artikél de
rol-aatste zín, gereid door de voorzitter van de ver_
-

eniging of zijn plaatsvervanger. ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervangér, dan treedt één der
andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen
ars voorzitter op. wordt ook op deze wijze niet- in
het voorzitterschap voorzien, dán voorziit, de vergadering daarin zelve
2. van het verhanderde in elke vergadering worden door
de secretaris of een ander door de vooizitter daartoe aange$/ezen persoon noturen gemaakt, die door de
voorzitter en de noturist wofden vastgesteld
en
ondertekend. zij. die de vergadering bíjeenroepen
kunnen een notarieer proces-veibaar ván nót verhàndelde doen opmaken
De inhoud van de notulen of van het proces-verbaalwordt ter kennis van de leden gebracht.
_---_Artikel 19
1. Het ter algemene- vergadering uit,gesproken oordeel
van de voorzitter omtrent de- uitslag van een stemming is beslissend. Hetzerfde gerdt voor de
inhoud
van egn genomen besluit voorzover gestemd werd
over
een niet schriftefijk vastgelegd voo"rstel.
-na
2. wordt echter onmidderrijk
Éet uitspreken van het
in het eersre lid bedoeÍd oordeer de jui_"tnàia-áaàrvan betwist, dan vindt een nieuwe sfemming pr.át",
$/anneer de meerderheid der vergadering of , irrài.n de
oorspronkeJ-ijke stemming niet hoofdeÉjk of
telijk .geschiedde, een Áterngerechtigde -.u.rràrij.-àit
""i,iit_
verl-angt. Door deze nieuwé stemmilng vervarlén de
rechtsgevolgen van de oo_rspronkelijke -stemmi;g:-----^3. voorzover
de statuten of de wet níet anders 6epa1en,
worden a1le besluiten van de argemene vergaàering
genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn
uitgebracht.
5. rndien -bij een verkiezing van personen niemand de
volstrekte meerderheid héeft várkregen, heeft, een
tweede stemming, of ingeval van een -bindende ,oàrdracht een tweede steirming tussen-- de ,roorflorágu"
'
candidaten,
plaats
Heeft a]sdan weder niemand de vorstrekte meerderheid
verkregen, dan vinden herstemmi-ngen- tlaats, totdat
hetzij één persoon de volstrekte- meelderheid
heeft
verkregen, heLzij tussen twee personen i" gà"i.*à-;;
de stemmen staken
Bij gemerde herstemmi-ngen (waaronder
is begrepen de tweede stemming.f. wordt telkens niet
gestemd
tussen
de personen, op. wi.9 bij de voorafgaand'e stemmJ-ng
is
gestemd, evenwet ui_tgezónderd de pé;;;;;, op
wiá-uiJ
die voorafgaande..stefrming het guri"gÁie aantar stemmen is uitgebracht.

bij die voorafgaande stemming het geringste aanstemmen op meer dan één perJoon uiÉgebrácht, dan
wordt door loting uitgemaakt, op wie valn die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen
rs_

tal

worden uitgebracht.
ïngeval bij een stemming tussen twee personen de
stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is
gekozen.

6.

B.

o

1.

Indien de stemmen staken over
rakende verkiezing van personen,
pen.

voorstel niet
is het verworA1le stemmingen geschieden mondering, tenzij de
voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht
of één der stgTgelgchtigdén zulks voór -de stemming
verlangt. schriftelijke stemming geschiedt bij onge:
tekende, gesloten _ briefjes. geltuitvorming ríii á.clamatie is mogelijk, tenzij een stemgére.titiga.
hoofdelijke stemming verlangt
Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn
dezen niet in een vergadering bijeen, heeft, miÉs
met voorkennis van het bestuur genomen,
dezerfde
krachtaIseenbesluitvandea1geménevergadering.
Zolang in een algemene vergaderÉg aLre lelden aaíwevertegenwoordigd ztjn, kuníen geldige b;"i;i_
?ig of
ten
worden genomen, mits met argemené ste-mmenr or'trent a1le aan de orde komende onderwerpen
mede een voorstel tot statutenwijziging oi tot ont_
binding - .ook al heeft geen oproipiíq plaatsgehad of
is deze niet op de voorgescnfeveri *í1à" gesóhi"o
is -enig ander voorschrif t omtrent rrêt oproepen of
en
houden van vergaderingen of een daarmee verband
houdende formaLiteit nièt in acht genomen
een
dan

Pi:;:e:F;-;.';";.'ffiï*h?o;;ii"-.-";-;;.;;;;
het bestuur. De-oproepíng ses_cnieá['""iiiiiiàïiJr-;;;

de adressen van de lède; íorgens het--red."r-ii"iài
bedoe]d in artiker 4. De terríiin .tro",
a" "pró;pi;;
bedraagt tenminste zeven dagen
2. Bij de.oproeping worden de te behandelen onderwerpen
vermeld, onverminderd het bepaalde i_n áititer 2r. :_:
STATUTENWIJZ IGING

i:-;;-;;-,-;.;;;-;;;ffi
rJrg worden gebracht

*#rn*il;;-;;;;"-,-"-"-;.-

-t."ruit
dan dooí
een
algemene vergadering, waartoe is"-.oopfuro.p"r,van
met
mededeling dat ardaár wijziging .,r.il'd" statuten de
zaL
worden voorgesteld.
______::'_
2.
de alsemene versaderins rer
í:;-S^t:,3:"p::ee^i1_o
behandel'ns
van een 9ot
voorsrel iot
hebben gedaan, moeten tenminstÀ-

"t"i"ËËi;;j;ïnfi;

voor de
vergadering een afschrift van dat
"iíi-á.g",
voorster-, waarin

L0

de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen,
op een 'legqfen
daartoe geschikte plaats vóor de leden ter
inzage
tot na af 1oóp van de dag waarop de
vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een
afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste
twee/derde val de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden
tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
rs niet
twee/derde van de leden tegenwoórdig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen -vier welien daarna """n
tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorsLer áoaló aat- in de íorige
ring aan de orde is geweest, ongeacht het"Lrjáa.aantal
tegenwoordige of vertegênwoordigd."l.durr, kan,uoid..,
besloten, mits met eèn meerdérheid van tenminste
twee/derde van de uitgebrachte stenmen
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan
nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt-. Tot
het doen verlijden van de akte is iedei- bestuurslid
___T:::11___---- ONTBINDING
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit
van de algemene vergadering. Het bepaalde in- de
leden \ | 2 en 3 van het voórgaande aitixet is van
overeenkomstige toepassing
2. Tenzij de argemene- vergaáer:ing anders besruit r geschiedt de vereffening door treí
3. q?t hatig saldo na vereffeningUesiuur.
vervart aan degenen
die ten tijde van het besruil tot ontuinai_ng'-rio
waren. ïeder hunner ontvan-gt een gerijk d;;r] áil
het besluit tot ontbinding Éan echtJr ook een andere
bestemnin^g
Jaldo worden gegeven
. De vereniging
.aan fret.batig
4.
houdt of te bestaan op het tijdstip
waarop geel aan haar, dan wer aan de veretfénáà."
bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars
doen hiervan opgaaf aan de r-.girË;rs lvaar de vereniging is ingeschreven
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

;-';;'ffiffi.'

2.

t::Fg:T:;;
ment
vaststellen.

nïi"nï"-o-"'

r:n

-'-;n-;

Het huishouderijk reglement mag niet in strijd zijn
-dwingend
met de wet, ook waar- die geen
recht bevat,
noch met de statuten

__:____:__:_____

voor de

sLorBEPêLrNc

.".";-;";i,"Tffi.il--;-il;-;";-r*

bestuur: -----1' de comparant sub L, de comparant sub 2 en de

compa-

11

rante sub 3 |
van wie de sub Lt 2 en 3 genoemden respectievelijk
de f unct,ie van voorzitter secretaris en penningmeester zuIlen bekleden.

3:_::iry::i::" zijn mij, notaris, bekend

i"-;;;;;-;;r;;

in minuur
^il3i
hoofd dezer akte vermeld
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de
comparanten hebben dezen eenparig verklaard van de

;;;iffiï"ïl,

inhoud van deze akte te hebËen -kennisgenomen en op
volledige voorlezrng daarvan geen prijs te stellen
vervolgens is deze akte na béperkte -voorrezing
door de
comparanten en mij, notaris, ondertekend
w.g. J. van Dam; L.N. Voska; A.C. van der Steen; R.H.C. h/inter
VOOR AFSCHRIFT

