
Dossiernummer: 1 25335.01
STATUTENWIJZIGING VERENIGING
Heden, éénentwintig juni tweeduizend negentien, verschenen voor mij, mevrouw mr.-
Simone Petra Lidia Sturm-Peper, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren-
in het protocol van mr. Jakobus Lambertus Mulder, notaris te Haarlem
1 de heer Arie Jan van der Schaaf, geboren te Amersfoort op negenentwintig mei-

negentienhonderd drieënvijftig (houder va n paspoort n um m er NY7H933 26,-
afgegeven te Bloemendaal op tweeëntwintig december tweeduizend veertien),-
wonende te Haarlem, De Ruijterplein 1 (postcode: 2014 AS),

2. de heer Eugène Quirinus Johannes La Haye, geboren te Leiden
drieëntwintig juni negentienhonderd zeventig (houder van paspoort numme
NR9857L22, afgegeven te Haarlem op zesentwintig augustus tweeduizend-
vijftien),wonendeteHaar]em,Vergierdeweg2B(postcode:2025TJ),-

ten deze handelende in hun hoedanigheden van respectievelijk voorzitter
bestuurder van na te noemen vereniging: Volleybal Gombinatie Spaarnestad,-
overeenkomstig artikel 1 1 lid 2 van haar statuten deze vereniging rechtsgeld¡g-
vertegenwoord
De verschenen personen, handelende als gemeld verklaarden
- door de algemene vergadering van de vereniging: "Volleybal Gomb¡natie-

Spaarnestad", gevestigd te Haarlem, kantoor houdende aldaar, De Ruijterplein 1-
(postcode: 2014 AS), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van-
Koophandel voor Nederland onder KvK-nummer 5O327798, in haar mede daartoe-
belegde vergadering van vrijdag twaalf april tweeduizend negentien om negentien-
uur vijfenveertig minuten (19.45 uur) en waarin is besloten de statuten y¿¡ ds-
vereniging geheel te w'rjzigen. Laatstgemelde vergadering werd vooraf gega¿¡-
door een eerdere vergadering om negentien uur dertig minuten (19.30 uur),-
waarbij in de uitnodiging voor genoemde eerdere vergadering reeds was gemeld-
dat indien het vereiste aantal leden om de statuten van de vereniging te kunnen-
wijzigen niet aanwezigzou zijn, een tweede vergadering was op-
laatstgemelde datum om negentien uur vijfenveertig minuten (1 45 uur);

- de vereniging werd opgericht bij akte van fusie de dato negenentwintig juni-
tweeduizend tien voor mij, notaris, verleden;

- de statuten van de vereniging nadien niet m eer werden gewijzigd
- aan de verschenen personen, in genoemde algemene vergadering machtiging is-

verleend om al hetgeen de onderhavige statutenwijziging betreft te verrichtêf,,-
waaronder het verlijden van deze akte;

- van het besluit van de algemene vergadering en van de machtiging op de-
verschenen personen blijkt uit de notulen van bedoelde vergadering, waarvan een
exemplaar aan deze akte zal worden gehecht.

De verschenen personen, handelende als gemeld, verklaarden ter uitvoering van-
gemeld besluit
te wijzigen als

van de algemene vergadering van de vereniging de statuten algeheel-
VO

D

1. De vereniging draagt de naam "Volleybal Combinatie Spaarnestad" s¡ is-
gevestigd te Haarlem

2

3
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1. De vereniging stelt zich ten doel de belangstelling voor en het beoefenen van de-
volleybalsport, met inbegrip van zitvolleybal en beachvolleybal, te bevorderen.-
Centraal daarbij staat het streven om de leden van de vereniging mogelijkheden-
te bieden om op het best passende niveau competitief of recreatief
YVil9yWqil9r r.

2.Zijtrachtditdoellangswettigewegtebereikenenweld66¡.-
a'aansluitingbijdeNederlandseVolleybalBond,hiernaookgenoe¡d-

¡¡J\gygþ9"'

b. het maken van propaganda voor de volleybalsport in woord, geschrift en-
daad

c. het organiseren van trainingen, wedstrijden en het deelnemen aan de door de.
Nevobo georganiseerde competitie'

d. het ondersteunen, bevorderen, stimuleren en faciliteren van activiteiten
e. het behartigen van de belangen van haar leden en andere aangeslotenen als-

bedoeld in artikel
f. alle andere wettige middelen, die tot het bereiken van dat doel bevorderlijk-

z\n
3. De vereniging kan in naam van de leden rechten bedingen en in rechte optreden-

tot handhaving van de bedongen rechten, waaronder begrepen het vorderen van-
schadevergoeding

4. ln deze statuten wordt met een schriftelijk verzoek of een schriftelijke mededeling-
aan een bepaald persoon of orgaan gelijkgesteld: een langs elektronische weg-
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het internetadres dat de-
ontvanger van het verzoek of de mededeling voor dit doel bekend heeft gemaakt.-

Lidmaatscha

1. De vereniging kent leden, ereleden, leden van verdienste, verenigingsleden en-
donateurs
Leden ztln z¡, die als zodanig zijn toegelaten
Ereleden zi¡nzi¡, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging-
doordealgemeneledenvergaderingzijnbenoemd.
Leden van verdienste zijn zij, die wegens verdiensten jegens de vereniging door-
de algemene ledenvergadering zijn benoemd.
Verenigingsleden zi¡n zij die actief bij de vereniging betrokken zijn zonder binnen-
de Volleybal Combinatie Spaarnestad de volleybalsport te beoefenen.-
Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die zich jegens de-
vereniging verbonden hebben tot het storten van een jaarlijkse b'tjdrage s¡ ¿ls-
zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
Bij huishoudelijk reglement kunnen regels worden gegeven met betrekking tot de-
indeling van de leden, ereleden, verenigingsleden en donateurs in groepen.-

het bestuur schriftelijk en met opgave van reden de betrokkene in. Jsvs¡s-
informeerthetbestuurbijdeeerstvolgendegelegenheiddealgemene-
ledenvergadering over zijn beweegredenen
De algemene ledenvergadering kan alsnog tot toelating besluiten
Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden toegelaten degenen-
die niet tot het lidmaatschap van de Nevobo worden toegelaten of waarvan fls-
Nevobo het lidmaatschap heeft beëindigd

2.
3.

4.

5.

6.

7.

1. Als lid kan men worden toegelaten door een schriftelijk verzoek daartoe bij het-
bestuur in te dienen. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet-toelating licht-

2. Ereleden worden op voorstel van het bestuur of van tenminste één/tiend
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gedeelte van de leden van de vereniging door de algemene ledenvergadering met
een meerderheid van tweeiderde van de uitgebrachte stemmen benoemd.-

3. Leden van verdienste worden op voorstel van het bestuur of van tenm¡nste-
één/tiende gedeelte van de leden van de vereniging door de algemene-
ledenvergadering met een (gewone) meerderheid van de uitgebrachte stemmen-
l^^^^^*-t

4. Verenigingsleden worden door
5. Alle leden van wie de NeVoBo

uitoefening van een aan de vol
bestuur worden aangemeld b'rj de NeVoBo.

Artikel 5
1. Het lidmaatschap

a. door overlijde
eind
n

b. door opzegging
c. door opzegging
d. door ontzetting.

door het lid
door de vereniging

2. Opzeggi
bestuur.

ng door het
Deze kennisgeving dient een maand voor

lid geschiedt door een schriftel rjke
het einde van

kennisgeving aan het-
verenigingsjaarinhetbezittezijnvanhetbestuur.opzeggingVoorhet-
beachvolleybaldientvooréénmaartinhetbezittezijnvanhetbestuur.-

3.opzeggingdoordeverenigingvindtplaatSWanneerredelijkerwijsvande-
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De-
opzegging geschiedt door het bestuur en moet voor bekrachtiging vys¡ds¡-
voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wannee¡ ds-
betrokkene handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten y¿¡ ds-
vereniging, of de vereniging op onredel'rjke wijze benadeelt.
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat de betrokkene onverwijld pe¡-
aangetekend schrijven op de hoogte stelt van het besluit onder opgaaf van-
redenen
Binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving kan de betrokkene in-
beroep gaan bij de commissie van beroep bedoeld in artikel 20. Gedurs¡ds ds-
beroepstermijn en gedurende de behandeling van het beroep blijft de betrokkene-
geschorst

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, om welke ¡sds¡-
dan ook, eindigt, blijft niettemin de volle jaarlijkse contributie door de betrokkene-
verschuldigdzonderenigrechtopvermindering'

^*it,^t ^
lndien het bestuur voornemens is een lid met toepassing van artikel 5 lid 4,
ontzetten uit het lidmaatschap, is het bestuur bevoegd de betrokkene hangende het-
onderzoek voor ten hoogste drie maanden te schorsen. Gedurende deze termijn stelt-
het bestuur de betrokkene in de gelegenheid mondeling of schriftelijk verantwoording-
van zijn gedrag af te leggen
Ârfilzal 7

Na afloop van de termijn van drie maanden is de schorsing opgeheven, tenzij het-
bestuur binnen deze termijn besluit de betrokkene met toepassing van artikel 5 lid 4,-
uit het lidmaatschap te ontzetten.
lìal¡lm i.l.lolo^
I\*+il.al O

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit
- de contributies van de led
- de donaties van de donateurs
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- verkrüging krachtens erfstellingen (welke slechts onder het voorrecht van-
boedelbeschrijving kunnen worden aanvaard) en legaten, schenkingen en-
krachtens overeenkomsten met derd

- boetes; subsidies en andere toevallige baten
2. De hoogte van de verschuldigde contributies, als bedoeld in het vorige lid, wordt-

jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld. De hoogte van de-
contributie kan verschillen per groep, als bedoeld in artikel 3 lid 2 en 3

3. Bij of krachtens huishoudelijk reglement kan vermindering of kwijtschelding van-
contributiewordentoegestaaningevallenalsdaarinomschreven.-

Bestuur
Artikel I
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen

Tenminste de voorzitter, de secretaris en de penningmeester zijn meerderjarige-

2.
P€ISOnêñ.
De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering uit de lsds¡-
benoemd. De voorzitter wordt als zodanig gekozen; de andere functies vve¡de¡-
door het bestuur onderling verdeeld.

3. De bestuursleden treden om de twee jaar af volgens een door het bestuur op te-
makenrooster,metdienverstande,datnimmerdesecretarisende-
penn ingmeester gelij ktijd ig
Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar

aftreden
4

1

n tussentijdse bestuursvacatures voorziet tot de eerstvolgende algemens-
leden beneden het-het bestuur. Bij daling van het aantal bestuurs

aantal, blijft het bestuur volledig bevoegd

r is belast met het besturen van de vereniging

ledenvergadering
statutair bepaalde

11

2. Het bestuu
De vertege

r vertegenwoordigt de vereniging.
nwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen-

of zich tot-

metdesecretarisofdepenningmeester,danweldesecretaris¡¡g[dg-
penningmeester

3. ln geval van vacatures in het bestuur vertegenwoordigen de vervangers van de in-
het tweede lid genoemde bestuursleden de vereniging
dien verstande dat nimmer slechts één bestuurslid de

in en buiten rechte, ¡¡s[-
vereniging ka

vertegenwoordigen
4. Het bestuur is bevoegd andere personen te machtigen de vereniging i¡ ss¡-

bepaalde aangelegenheid te vertegenwoordigen. ln de door het bestuur te-
verlenen volmacht dient die aangelegenheid nauwkeurig te zijn omschreven.-

5. De penningmeester, dan wel het bestuurslid dat de penningmeester vervangt, is-
bevoegd namens de vereniging over banksaldite beschikken en namens de-
vereniging voor de ontvangst van gelden kwijting te verlenen

Hetbestuuris,uitsluitendmetvoorafgaandegoedkeuringvandealgemene-
ledenvergadering, bevoegd
a. tot het aangaan van geldleningen;

tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, huren, verhuren, vervreemden-b.
of bezwaren van registergoederen;

c. tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de veren iging zich als borg
derde sterk maakthoofdelijk

zekerheid
mede-schuldenaar verbindt, zich voor een
stelling voor een schuld van een derde verbindt

d'tothetsluitenVaneenSponSor.oVereenkomst.
Bij huishoudelijk reglement kan worden bepaald dat voorafgaande goedkeuring van-
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de algemene ledenvergadering niet is vereist met betrekking tot onder b. en d.-
vermelde overeenkomsten in gevallen als omschreven in dat regleme

a ene
Arti 3l¡d 2.

ledenvergadering
Aan de algemene

bevoegdheden toe die niet door

wordt gevormd door de aanwezige leden in de zin van
ledenvergadering komen
de wet of de statuten aan

in de vereniging alle-
andere organen zijn-

1.UitsluitendledenindezinvanArtikel3lid2,(alsmededewettelijke-
vertegenwoordigers van minderjarige leden als bedoeld in het hierna volgende lid-
2) hebben toegang tot de algemene ledenvergadering; elk lid heeft een stem.-

2. Leden die op een oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van zestien-
(16) jaar nog niet hebben bereikt kunnen zelf niet stemmen, hun stem kan worden.
u itgebracht d oor de wettel ij k vertegenwoord iger

3.Eenlidkannamensnietmeerdanéénander|idbijmachtigingeenStem-
urlvr vr tvvr r,

4. Ereleden, leden van verdienste en verenigingsleden hebben recht van toegang tot
de vergadering en het recht in die vergadering het woord te voeren; zij hebben-
geenstemrecht,tenzijzijtevenslidindezinvanArtikel3|id2zijn'-

5. Al dan niet op voorstel van het bestuur kan de algemene ledenvergadering-
besluiten donateurs of andere personen tot de vergadering toe te laten en hen het
recht te geven in die vergadering het woord te voeren

Ârfilzal 'l Ã

1. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een algemene ledenvergadering bijeen te-
roepen

2. Een algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuu¡ ¡¡sf-
inachtneming van een termijn van tenminste twee weken

3 leden te zenden schriftelijke-
agenda van de vergadering,-

4. Het bestuur is verplicht een algemene ledenvergadering bijeen te roepen wanneer
tenminste twee/vijfde van het aantal leden van de vereniging daartoe een-
schriftelijk verzoek bij het bestuur heeft ingediend. Deze vergadering dient op een-
termijn van uiterlijk vier weken na de indiening van zo'n verzoek [s \/e¡ds¡-
bijeengeroepen.

5. lndien het bestuur aan het verzoek tot bijeenroeping binnen twee weke¡ ¡¿ ds-
indiening ervan geen gevolg heeft gegeven, zullen de verzoekers zelf tet dis-
bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur een algeme¡s-
ledenvergadering bijeenroept.

Een algemene ledenvergadering kan besluiten nemen indien bij aanvang van die-
vergadering tenminste één/tiende deel van het aantal leden van de vereniging
aanwezig is. Wordt het voorgeschreven aantal niet bereikt, dan schrijft het þss[uu¡-
dan wel degenen, die bevoegd waren tot het b'ljeenroepen van een algemene-
ledenvergadering, een nieuwe vergadering uit te houden uiterlijk binnen zes (6)-
weken,waarVoordangeenminimumaantalaanwezige|edenvereist¡S.-

1. Tenzij deze statuten anders bepalen wordt over alle voorstellen betreffende zaken
bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, dat wil zeggen de helft-
plus een van de uitgebrachte stemmen, beslist. Bij staking van de stemmen wordt-
het voorstel geacht te zijn verworpen
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2. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Bij stemming over personen is de-
persoon gekozen, die de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op.
zich heeft verenigd.
Heeft niemand die meerderheid verkregen dan wordt een tweede stemmin
gehouden tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen hebben-
verkregen en is vervolgens de persoon gekozen, die bij de tweede stemming de-
meerderheidvandeuitgebrachtestemmenopzichheeftverenigd'-

3. Onder uitgebrachte stemmen wordt verstaan: geldig uitgebrachte stemmeñ,-
blanco stemmen daaronder begrepen. Als niet geldig uitgebrachte stemmen-
worden beschouwd: onleesbaar ingevulde stembriefjes en stembrie{es die door-
hetbetrokkenlidVannaamofhandtekeningzijnvoorzien.-

Artikel 18
lndien een algemene ledenvergadering door het bestuur bijeen is geroepen leidt de-
voorzittervanhetbestuur,ofhetbestuursliddatdevoorzittervervangt,de-
vergadering. ln het geval, bedoeld in Artikel 15 lid 5, kiest de algemene vergadering-
een voorzitter uit een van de in dat artikellid genoemde verzoekers
Artike¡ 19
1. Het bestuur roept binnen vier maanden na afloop van het verenigingsjaar ee¡-

algemene ledenvergadering bijeen.
2. ln deze vergadering brengt het bestuur zt¡n jaawerslag uit en doet rekening e¡-

verantwoording van het in het afgelopen boekjaar gevoerde financieel bele¡d.-
3. Voorts doet de kascommissie verslag van haar bevindingen. Goedkeuring door de

algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording-
strekt het bestuur tot decha

Commissie

1 gemene ledenvergadering benoemt een commissie van beroep
voordracht van het þssfuu¡.

2. De commissie bestaat uit drie meerderjarige leden die geen deel mogen uitmaken.
van het bestuur. De leden treden om de twee jaar af en zijn terstond herkiesbaar.-

3. De commissie treedt op als beroepsinstantie in de gevallen voorzien in deze
statuten of in het huishoudel'tjk reglement.

4. Omtrent de te volgen procedure bij de behandeling van een zaak worden regels-
gesteld bij huishoudelijk reglem

1. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie op-
voordracht van het bestuur

2. De commissie bestaat uit drie meerderjarige leden die geen deel mogen uitmaken.
van het bestuur.

3. De commissie controleert na afloop van het boekjaar de kas, de kasbescheiden-
enderekeningenverantwoordingvanhetbestuur.

4. De commissie heeft recht op inzage van alle bescheiden van de verenigihg,-
waarvan zij kennis wil nemen

5. De commissie brengt verslag uit aan de algemene vergadering.-
kel
trent ing, taak, samenstelling, van andere-

commissies kunnen regels worden gestel
Artikel 23
1. Bij huishoudelijk reglement kan aan het bestuur of aan een commissis fls-

bevoegdheid worden toegekend leden disciplinair te straffen in verband ¡¡sf-
wangedrag, waaronder onder meer wordt verstaan: gedragingen a
Artikel 5 lid 4 alsmede het niet of niet tijdig voldoen van contributie.

ls bedoeld in_
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2. Deze straffen, die naast elkaar kunnen worden opgelegd, zijn
uitsluiting voor ten hoogste drie wedstrijden en/of trainingen
uitsluiting van alle verenigingsactiviteiten voor ten hoogste drie maanden;-
een geldboete van ten hoogste het bedrag van de door de betrokkene in dat-
boekjaar verschuldigde contributie, die ten goede komt aan de kas van de-

3
verenrgrng

Bij de strafoplegging kan worden bepaald dat deze niet ten uitvoer 2¿l vye¡ds¡-
gelegd, indien de betrokkene gedurende een bepaalde tijd,
dan twee jaar, zich niet aan wangedrag schuldig zal maken

die niet langer kan zijn

4. Voorts is het bestuur bevoegd om schades en boetes, die de vereniging in-
rekening worden gebracht en die door een lid zijn veroorzaakt, op de betrokkene-
+a .,arl.ala^

5. Van een besluit tot strafoplegging en tot verhaal staat voor de betrokkene beroep-
open bij de commissie van beroep. lndien het beroep gegrond verklaard wordt,-
kan de commissie van beroep besluiten het besluit tot strafoplegging of tot-
verhaal te wijzigen dan wel geheel of gedeeltelijk te vernietigen

6. Op verzoek van de betrokkene kan de commissie van beroep bepalen dat de straf
of het verhaal in afi¡vachting van de behandeling van het beroep niet ten uitvoer-
zal worden gelegd.

Huishoudelijk reqlement
Ârfifzal tA
1. Het huishoudelijk reglement geeft nadere regels met betrekking tot de ¡n de-

statuten genoemde gevallen. Voorts kan het reglement regels geven omtrent alle-
onderwerpen, waarvan de algemene vergadering een nadere regeling gewenst-
^^l.l

2. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn ms1-
wettelijke voorschriften of met de sf¿[u[s¡.

3. Vaststelling en wijziging van het huishoudelijk reglement vindt plaats door de-
algemene ledenvergadering, met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte-
stemmen

Arlil¿al tR
ln de statuten kan geen verandering worden aangebracht noch kan tot ss¡ frlsis-
worden besloten dan door een besluit van de algemene ledenvergadering, die-
bijeengeroepen is met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten dan wel het-
aangaan van een fusie zal worden voorgesteld

a.
b.
c.

tot wi ing van de statuten of tot fusie behoeft een meerderheid y¿¡-
tenminste e van de uitgebrachte stemm

1. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan een-
notariële akte i-s õpgémaakt en wordt van kracht met ingang van de dag na die-
waarop de akte is verleden

2. Het bestuur draagt er zorg voor dat een authentiek afschrift van de wijziging e¡-
van de gewijzigde statuten wordt neergelegd ten kantore van de Kamer van-
Koophandel van het gebied waarbinnen de vereniging haar zetel heeft

Ârfilzal tQ

ln gevallen waarin de statuten niet voorzien beslist het bestuur tot de eerstvolgende-
algemene ledenvergader¡ng.
Qlnf]ranaIinnan
Ârlilzal tO

1. Tot ontbinding van de vereniging kan niet worden overgegaan dan nadat i¡ ss¡-
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3

2.

algemene ledenvergadering, die bijeengeroepen is met de mededeling dat aldaar-
zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden en in welke vergaderin
tenminste drieivierde van het aantal leden van de vereniging aanwezig moet z'rjn,-
met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen is besloten-
de vereniging te ontbinden.
ls in deze vergadering niet tenminste drie/vierde van het aantal leden van de-
vereniging aanwezig, dan wordt binnen vier weken een nieuwe vergadering-
uitgeschreven. Alsdan is het bepaalde in Artikel 16 van overeenkomstige-
toepassing. Ook in die gevallen behoeft een ontbindingsbesluit twee/derde van de.
uitgebrachte stemme
Bij een ontbindingsbesluit stelt de algemene ledenvergadering de bestemming-
Vaneenbatigsaldovast'Tenzijdealgemeneledenvergaderingbijhet-
ontbindingsbesluit anders beslist, geschiedt de liquidatie van de vereniging door-
het bestuur

Artikel 30
Deze statuten treden niet in werking dan nadat een notariële akte van fusie is-
opgemaakt en worden van kracht met ingang van de dag na die waarop de akte is-
vs¡lsds¡.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte-
betrokken verschenen personen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoo
gemeldeendaartoebestemdedocumentvastgesteld.
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Haarlem op de datum als in het hoofd van-
deze akte vermeld.
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en een toelichting daarop aan-
de verschenen personen hebben dezen verklaard van de inhoud van deze akte te-
hebbenkennisgenomenendaarmedeintestemmen.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen-
personen en mij, notaris, ondertekend.

(Volgt ondertekening door comparanten en notaris).

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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