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VASTLEGGING STATUTEN

Fleden,

viiftien december

negentienhonderd viif en negentig,
verschenen voor mij, mr HARM
JAN HOENDERS, noraris ter standplaats
de gemeente I/INSUM, arrondissement Groningen:
1. de heer Dr Jacobus Johannus Theodorus Tersteeg, universitair docent,--wonende te (9951 EM) Tfinsum, !øestersrreat 3L, volgens
zijn verklaring,geboren te Renlcum op vier augustus negenrienhonderd
zÉs en veertrg engehu

2.

3

De

Naam, zetel en duur

Artikel

1.

1

De vereniging draagr de naam: HISTO RISCHE.
VERENIGING\TINS UM - OBERG LIM en heefr haar zerel te'Winsum-þrovincie Groningen)
2. De verenrgrng $ aangegaan voor onbepaalde tijd.Doel

Artikel

1.

2

De vereniging heefr ren doel de bevordering van
de hisrorische kennis van
gemeenre'\üíinsum. De vereniging ri'"rt.
fe
name opvan de g..o,..rrrJüirrr,r* van vòòr
g.-..rrtelijkef¡¡.,s1.i.asebied
henndehng v4n negentienhonderd negentig-

ri.i i;üï--.r

i.
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2.

De vereniging probeert dit doel te bereiken door, onder meer:
a. het bevorderen van de historische kennis van \Øinsum;
b. het bestuderen en beschrijven van de historie van de 'oude' gemeente-

c.
d.
e.
f.
g.
L€den

Artikel

'lüfinsum; -- -------

- -----

---.-- -

-

het verzamelen en/of vastleggen van gegevens en voorwerpen van

\finsum;

-*

het publiceren van geschriften
het organiseren van educatieve activitsi¡en;--het adviseren over activiteiten die ten doel hebben historisch---waardevolle objecen en omgeving te behouden casu quo de*------.begeleiding te verzorgen in geval van afbra¿k.
de nodige accommodatie te verwerven en in stand te houden

3

--

1. De vereniging bestaat si¡;
a. leden;
b. donateurs.
2. a. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen.
b. Donateurs zijn zlj, die door het bestuur als zodanigzijn toegelaten.Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke-

opzegging te doen eindigen.
Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijkebijdrage te verlenen, waarvan de minimale omveng door de algemenevergadering wordt vastgesteld
Zij hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die v¡elhe hunbij of krachtens de $atuten zijn toegekend/opgelegd.
3. a. Het lidmaatschap der vereniging kan worden verkregen
door-------.
aanmelding bij het bestuur.
b. Het bestuur beslist over de toelating als lid der vereniging.
Bij niet-toelating door het bestuur kan de Algemene Vergaderingalsnog tot toelating besluiten.
Einde lidmaatschap

Artikel

1.

2.

4

Het lidmaatschap eindiç:
a.
door de dood van het
b. door opzegging door het lid;
c.
door opzegging door de vereniging
d. door ontzetting.
..._
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen
het einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een
oPzeggmgstemutn van ten mrnste vier weken.
Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door-opzegging mogelijk
a. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden her lidmaatschap re *_

b.

laten voortduren;
binnen een maand nadar een besluit waarbij de rechten van de led

--

-*
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l.

3.

4.

5.

der leden, voorzover niet omschreven in deze-het huishoudelijk reglement.

Artikel
1

2.

6

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen
van

-

de gewone leden en de donateurs, erfstellingen, legaten,
schenkinge
andere
Ieder gev¡o on lid is jTrlijks een bedrag verschuldigd,
welk bedrag wordtvastgesteld door de algemene vergaderi-n
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Behoudens het geval dat de algemene vergadering uitdrukkelijk bepaalt
dat ook de ere-leden vorengemelde bijdrageplicht hebben, zljn zij daarvanvrijgesteld.

1

Het bestuur bestaat uit tenminste vijf meerderjarige personen die door deAlgemene Vergadering uit de meerderjarige leden worden benoemd.
Het aantal bestuursleden worden door de Algemene Vergaderin
vastgesteld
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van mærimaal vier (4)jaar. Onder een iaar wordt te dezæn verstaan de periode tussen
opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen.
Het bestuur wtjst uit zijn midden een secretaris, een penningmeesrer e¡"<een algemeen adunct íran.

twee-

2.

De voorzitter wordt in funktie
Jaarlijks treedt een volgens een door het bestuur op te stellen rooster..-.-

3

aantal bestuursleden af.
Ingeval een besfturslid is benoemd ter vervulling van een tussentijdse--vacature, eindiç zijn bestuurslidmaatschep op het tijdstip waerop hs¡-.
bestuurslidmaetschap van de persoon in wiens plaats hijìs benoõmd,volgens gemeld roosrer z.ou zijn geëindigd.
Een ingevolge gemeld roosrer aftredend besruurslid is rersrond
herbenoembaar voor een (éénmalige) nieuwe periode van vier (+) ¡aar.-'Wanneer
het bestuur tengevolge van tussentijdse vacatures ,r¡¡ r,¡tt¿.r--_
Personen lcomt te bestaan dan het aantal als in lid 1 van dir arrikelbedoeld, blijft het niettemin volledig bevoegd tot het verrichten en-.uitoefenen van alle door de v¡et en deze statuten aan het bestuur_
opgedragen taken en bevoegdheden. Het bestuur is in zodanig gevalverplicht om op_zo kort mogelijke termijn, doch uiterlijk binnãn rvree-.Taand9n, een Algemene vergadering bijeen re roepen, welke Algemen, -Vergadering een zodanig aantal nieuwe bestuursleárn moer beno-emen, dat
het bestuur y¡eer uit tenminste het aantal als in lid 1 van dir anikel-.--_
bedoeld komt te besraan.
periodiek aftreden, oi-rl

Artiket 8
1
Elk bestuurslid kan door

de Algemene vergadering worden geschorst

-

of-

ontslagen.
Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een-_---

2.

besluittotontslageindiçdoorhetverloopvandie-ter*i''.-Het bestuurslidmaatschap eindiç voorrs:

a. dooroverlijden; - --b. ingeval van beëindiging van her

-- --

-

-

lidmaarcchap der vereniging
c.
door aftreden volgens een door het bestuur op te maken rooster vanaftreden.
Bestuurstaak, vertegenwoordiging
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Artikel

1.
2'
3'
4.

5

9

-

-

-- -- _ -- _

--

5

___

Het besruur is belast met het besturen van de vereniging.- .- +
De vereniging wordt in en buiten rechre verregenwoärdigd dss¡ þs¡.-bestuur en bovendien door de voorzitter en dJsecretaris-te zamen
Het bestuur is bevoegd tot het openen ven een giro- en/of bankrelcening-

en een postbusnu[uïrêr.
*
De penningmeester is onder veranr'woordelijkheid van het þss¡uu¡bevoegd te beschikken over de saldi van girã- en/of. bankrelcenins(en)
dervereniging, tenzij het bedragen betreffen ãi. hog". zijn dan
i"?ìliíkrdoor de.Algemene vgrgaderìng-op voorst"r r.*"h"t É;r""; "r,,
;;Éä;;-þ"dt"s, in welk geval mede-ondeñekening door de voorzitter of secretarisrs vere$t.
Het besluur is, mits met.goedkeuring van de Algemene vergaderint,bevoegd rc besluiten rot.li.t
o'"r.rãkomsren tJt ,r.rkri;ging,,
"*g"rrrì*
vervreemding of bezwaring van
iegistergoederen, rot her aengaan vanb
overeenhornsren, *rybtl de vereniging ãich als borg of hoofãJ¡r. -medeschuldenaar verbindt, zich voãr ãen derde srerf m"aLt of. í¡chror-

-

zelrerheidsstellingvooreenschuldvaneenanderverbindt.%

Op het ontbreken van deze goedlceuring kan regen derden een beroep--worden gedaan.
Besluiwor*irg bestuur

Artikel

1.
2.
3

10

-

De voorzitter leidt ¿"
""rg bepalen waâr
De voorzitter en secretarii
en wanneer een --bestuursvergadering gehouden wordt. Zij zljn r'.tpti"hr L ze
bijeenreroepen op verzoek van tenminste twee bestuursleäen. _ - -

4.
5.
6.

7.

Besluiten worden genomen met een gevrone meerderheid van
stenunen. -Blanco stemmen zrt n ongeldige sterlmen. Indien de stemme¡1
5¡¿þsnwordt her voorstel naar de eerstvolgende vergadering verschoven. Indiendan de stemmen opnieuw staken is het voorstel verqro{pe¡r. Indien
de--.
stemmen bij een kwestie over personen, ook op de eerstvolgende--vergadering staken, beslist her lot.
8.
Stemmen bij volmacht is niet
Jaarverslag, rekening cn verantwoording

Artikel

1.

11

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar en loopt van
met één en denig december daaropvolgend.

één januari

ror

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

7

3

4.

de vergadering over.

Jtukken *orden ondenekend door de bestuurders; ontbreekt d+ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder oPgavevan redenen melding gemaakt.
Na verloop van de termijn kan ieder lid van de vereniging vân þs¡-.
bestuur in rechte vorderen, dat ai deze verplichting nakomt.
De algemene Vergadering benoemt op de jaarvergadering uit de leden eencommissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken vanhet bestuur.
De commissie onderzoekt de stukken als bedoeld in het derde lid en_--.
brenç aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindinge¡ si¡.De last van de commissie kan te allen tijde door de AlgemeneVergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een--Dezæ

5.

6.
7.

andere commissie.

Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording biizondere' boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door
een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissiealle door haai gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de.._
kas en de waarden te vertonen en inzage van de boelcen en bescheidenvan de vereniging te geven.
8. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in lid 2,3 en 4 van dit-artikel tien jaren te
Algemene Vergaderingen

A*ikel

L.

2.

12

-

Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden
toe, die niet door de wet of de stetuten aan andere organen zij ¡t-

opgedragen
De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur,-_
met inachtneming van een oproepingstermijn van tenminste tien dagen.*
De bijeenroeping geschied door een schriftelijke convocatie te zenden aanalle leden of door middel ven een advertentie in een plaatselijk
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1

2.

3.

Alle leden hebben roegeng ror de Algemene Vergaderin
Ieder lid heeft het recht ror het uitbiengen van é?n rteÀ.Ieder lid is bevo:g4 oiy srem re doen uitbrengen door een schriftelijkdaartoe gemachtigd ander lid. - - --- - -- ---- _ -Een eenstem¡nig besluit van dle leden, ook al :erjn dezn niet in eenbijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen,"..tg#:tt-"g
dezelfde kracht als een besluit van de Algemene vergadering. EJn--._-_
dergelijk besluit wordt door de secretaris-aarrgetekenä in hei notulenboek,
gerwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende AlgemeneVergaderin
Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.Het aannemen van voorstellen bii acclamatie is mogelijh, mirs
geschiedt op voorsrel van de voorätter en er geen hoofdelijke stemming-

dfu-

4.

wordt
Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslisr bij volstreþ¡smeerderheid der uitgebrachte sternmen, voorzover de statoten niet andersbepalen. Bij staking van srernm.n *orá.i het voorstel geacht te zijn-

verworPen.
Bij stemming. over personen is hij gekozen, die de volsrrekte meerderheidcler-.uttgebrachte stemrnen op zich heefr
Indien niemand die meerderheid heeft verkreg; wordt ss¡
stemming gehouden ruls9n de personen, die ñ"t grootrte aantal der-_-..
uitgebrachre srernmen hebben ierkregen en is hiigekozen, die bij
tweedc yl*11,'"s. de meerderheid der-uirgebt""híJrtr**"r,
,í"h heeftverenigd- Indien bij die rweede stemminfde sremmen staken"p
Leslisr hetlot. Onder stemmen worden in dit anikãl versraen geldig uitgebrachresternmen, zodat niet in aanmerking komen blanco Jr,
-ãt de-naam van__
het stemmend lid ondertekende stJmbriefjes.
Een ter vergadering door de voorzitter uiigesproken oordeel d¿¡

verenigd.-

¡v¡6sds-

die--

5

ss¡--
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2.

De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen.By zijn afwezigheid of ontstentenis zú een der andere bestuursleden

leiderdervergaderingoptreden.-

--

- - ..-

--

I

als-

--

----

Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris
of door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen-gehouden.

St¿tutenwiiziging

Artikel
1

15
tüØijziging van de statuten kan slechts plaats
hebben na een besluit van dewaarroe
werd
opgeroepen mer de mededeling
{s"y""".¡grgadering,daarin yijziging van de sraruren zal wõiden ioorgesteld. De termijä vooroproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagenbedragen.
Zii die {e oproeping tot de algemene vergadering rer behandeling vÍrn eenvoorstel tot statutenwijziging hebben geda"n, rnóet"r, tenminsteiijf dagen
vóór de d,ag der vergadering iett at¡chiift van dat voorsrel, waarin
voorgestelde wijziging(en) woordelijh is (zijn) opgenomen, op een daartoe
geschikte- plaats voor de leden ter inzagei"gg""ìãt
van de d"g-"floop
vraârop de vergadering werd gehouden.
.Tot wijziging van de s¡atuten kan slechts worden besloten door
algemene vergadering.v¡-Tr tenminste drielvierde van de leden aanwezig
en/of. vertegenwoordigd is met een meerderheid van tenminsre
drie/vierde van het aantal geldig uitgebrachre sremmetr.
pij gebreke van het.quorum als-in hã vorige lid bedoeld kan ongeacht
het aantal ter vergadèring aanwezige of. r.ri.g"rr*oordigde
wijziging van de staruren worden Lesloten of ."tr voþJnde, ¡s¡ mi¡s¡sacht dagen doch uiterlijk denig dagen na deìerste,
vergaderingr rrr€t een meerderheid lan twee/derde van her eental geldiguitgebrachte stemmen.

dat-

2.

de-

t"

3.

- :- ----

-

-de--

-

4.

1.¿""]"¡te-houdenæ
----:--

Artikel

16-

Het in arrikel 15
is niet van toepassing indien ter Algemeneæ
-bepaalde
Vergadering dle leden aanwezíg of vertegen*oõtdigd zíjn en Ëet besluit ror
statutenwijzigtng met algemene stefnmen wordt
-

Artikel

1.

2'

17

""ñg.rro-.n.%
treedt niet in werking dan nadat daarvan een--.-

De statutenwijziging
notariêle akte is opgemaakt
Ieder bestuurslid is iot het doen verlijden en het ondertekenen van de-__

desbetreffende akte bevoegd.
De bestuurders ziin verplicht een authentiek afschrift van de wijziging ende gewijzigde statutetrttãd., te leggen ten kantore van de Kamer .,r*- =
-

Blad g

Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied
de vereniging
woonplaats heefr.
Ontbinding en vereffening

Artikel
1

2.

3

4

5.

6

7

8.

9

lt

haar-
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Huishoudeliik reglemen

Artikel

1.

2.

3.

1g

De Algemene Vergadering kan bij huishoudelij k reglement nadere regelsgeven omtrent alle onderwerpen waarvan de regeling het bestuur gev¡enstvoorkomt
rlijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit vane vergadering indien dit schriftelijk Jordr .,r"r"o"h, doo, herzii
f.
"fs.*rt
het bestuu4hetzíj rer,*irrste éên/derde gedéeke van de leden d"r--__-_.l

verenrgrng.

Het huishoudelijk reglement zaL geen bepalingen mogen bevatten die-afwijken van of
$" i" s¡rijd zijn met debepal-ing"tr üo de wet of van destatuten' ænzii de afwijking door de wet of de ri"trrten wordt roegesreen.Ecrste bestuur
^

w,g. de comparanten en de notaris.

ßc¡múlc 2{þ65t2787

W,'

STAÏUÏENWI{ INGVERENIGING

Winsum
ñletwerk Notarissen
R.

Preed¡niusstrâat 13a Wi¡uum

Tel. f059s) 44 13 Ol
Fex (05951 44 ¡2 94

*.

Heden, verschenen voor mij. mr Harold Gezienus Hilward 5uk, notaris in de gemeente
Winsum
de heer dr.-lÀC-O-81,J5-f9.!l/lN,¡LU_S_ILlgO_D-o_RUl_¡4ARIAIE¡ìSIEEG. geboren te ---Renkum op vier augustus negent¡enhonderd zesenveertig (0¡l-08-1946). zich -----legit¡merende door middel van zijn paspoort nummer N84315366, afgegeven door
de gemeente Winsum op achtentw¡ntig januarí tweeduizend twee [28-01-2002), wonende te 9951 EM Winsum, Westrrstra¿t 31, gehuwd;--de heerd¡s.4dï,9N JAN llt{ZEMA, geboren te Hilversum op tweeëntwint¡g maart
negentienhonderd negenenvijftig (22-03-1959), zich legitimerende door middel van
zijn Europese identiteitskaart nummer', afgegeven door de gemeente Winsum op {-)
(). wonende te 9951 AC Winsum, Hoofrjstraat W 48, gehuwd,
in deze akte handelend
als respectievelijk voozitter en secretaris van het bestuur van de vereniging:
'HISTORISCHE VÉREt{lGlNG WNSUM-OBERGUM', gevestigd te 9951 AC Winsum. --Hoofdstraat W zl8, ingeschreven ¡n het handelsregister onder nummer¡1OO26683, hierna,
ook te noemen: de vereniging, en in die hoedanigheid bevoegd op grond van artikel g van de statuten van de vereniging om de statutenwrjziging bij notariële akte vast te ---

--------

2.

r9es).
statuten van de vereniging werden vastgelegd bü notariële ahe verleden op vijftien
december negentienhonderd vijfennegrnt¡g [15-12-1995) voor mr HJ. Hoenden, destijds
notaris ter standplaats de gemeente Winsum;
de statuten van de vereniging zijn daama niet gewijzigd.
De algemene vergadering van de vereniging heeft in de vergadering gehouden op -----zevenentwintig april tweeduizend ¿es {27-O,}-20OG) bcsloten de statuten te wijzigen; --

STATUTENWIJZIGING

Artikel 7 lid

1

Het bestuur bestaat uit tenminste vijf meerderjarige personen díe door de Algemene --Vergadering uit de meerderjarige leden ¡¡vorden benoemd. ------------Het aantal bestuunleden wordt door cle Algemene VergadÊring vastgesteld. -----------Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier (4)jaar.----------Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse
algemene vergaderingen. ------

Art¡kel 7 lid 2:-------Het bestuur wijst u¡t z¡jn midden een secrel?ris, een penníngrneester en een algemeen

lndicn er naar uw mening onjuisthcden in dit
ontwerp staan vermeld. wordt u \ær¿ocht
nrinirneãl t'nee welidagen vóór hct
ond€ftelcnen v¿n dc akte contact op tc nemcn
mÈt cén van de medervcrkers van ons kantoor.

-

adjunct aan.--De voor¿itter wordt in functie gekozen.
Eestuursleden worden benoemd voor een periode van vier {4) jaar.---Een bestuurslid is onbeperkt herbenoembaar
Het bestuu¡ lelt. op basís van de zitlingsperiode van de bestuursleden, een rooster van
aftreden vast en houdt dit bij.
Dat rooster moet zodanig Ívorden opgemaakt dat het een goed ñ¡nctioneren van het -lracfrr¡r ni¡t in tla øc¡ <f2âi ----------

Voorstel

leggen. Dit aßchrift moet ter inzage liggen
vergadering wordt gehouden.

tot na afloop van de dag waarop de _--

Volstrekte meerderheid en quorumvÊreistÊ --___-_____
Een besluit tot stetutenwijziging moet worden genomen met
een vollrekte ------meerderheid nan de uitgebrachte stemmen. ln die vergadering moet ten minste de volstreke meerderheid van
de leden ------aa nwezig of vertegenwoordigd zijn.
ls het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd.
dan kan een nieuwe
algemene vergadering worden biieengero€pen wairin het besruít
kan worden ----genomen met een volstrekte meerdefteid van de
uitgebrachte stemmen,
onafhankelijk nan het aantar op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde
leden- Bij de oproeping voor de nieuwe vergadering moet
worden vermerd dat en --

waarom een besruit kan worden genomen, onaftankerijt van
het aântar op de ----vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden. ____----_______
De hiervoor bedoerde tweede vergadering wordt niet
eerderdan twee weken en niet

----

De ve¡schenen pcrsonen verklaarden ter uitvoering van het l¡esluit tot statutenwij¡iging
dat artikel 7 leden 1 en 2. artikel I 1 lici 3 en a¡tikel 15 van de statuten met íngang van
vandaag luiden als volgt:--------------

De statute n van de vereniging kur¡nen worden gewijzigd door een besluit van de -algemene vtrgadering. wanneer aan de algemene vergadering een voorstef tot ---wijziging r¡an de statuten zal worden gedaan, moet dat steeds bíj de oproeping tot
de algemene vergadering wonlenvermeld

Degenen díe de oproeping tot de algerrene vergadering ter behandeling vz¡n een
-voorstel tot statutenw¡jziging hebben gedaan. moeten ten minste vijf iagen vóór de
vergadering een aßchrift van dat voorste!. waarin de voorgestelde wijziging _____
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leJen tei inzage

De

van drt trcslurt trh¡kl uit een aan deze akte gehecht exemplaar van de notulen deze
vergadcnng.

zür¡

Artikel I Ã

3.

De verschenen personen verklaarden
De vereniginq werd opgericht op drie oktober negentienhonderd vijfennegentig (03- 10-

roostl' '- plaaßvan

Het bestuur dient jaarl¡jks op een zodanig tijdstip een begroting van ontvangsten en
--uitgaven voor het volgend€ boekjaar aan de Algemene Vergadeiing voor te l;ggen, dat de Algemene Vergadering die begroting, al dan niet gewijzigd, voor één juli vãñ net¡aar
voorafgaande aan het begrotingsjaar kan \,ìaststellen.
Statutenwijziging; juridísdre fusie; juridisdre splitsing ------
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leggen.

1 een tussentíjdse wcature wordt benoemd. neemt op het

vq
nger rn.
Art, nel l1 lid

4.

later dan vier weken na de eerste vergadering gehouden.

Uitvoering---Een statutenwijziging wordt van kracht onmiddellijk nadat
deze in een notariële -akte ís vastgelegd, lederc bestuurder is bevoegd om een statutenwijziging
bij ----notariële akte vast te leggen.--Een authentiek aßchrift van de akte van wuztgtng en een
doorlopende tekst van de
statuten moeten worden neergelegd bij het handelsregister.

Deze akte is verleden te Winsum op de datum als in het hoofd
van deze akte vermeld. __
De verschenen personen zijn mij. notaris. bekend. -------De rcrschenen personen hebben eenparig verklaard tijdig voor
het verlijden ran deze -akte van de inhoud kennis te hebben genomen, hiermee in te stemmen
en de gevolgen
híervan onvoorwaardelijk te aanvaarden. Zij verklaarden op volledige
voorlezing van deze
akte geen prijs t€ stellen. De zakelíjke inhoud van de akte is door mij,
notaris, aan de

--

verschenen p€rsonen medegedeeld en toegelicht De verschenen personen
zijn door mij,
notaris. gewezen op de gevolgen die voor hen t¡it dr inhoud van de akte
voortvloeien.
Onmiddellijk daama is deee akte na beperkte voorlezing door de venchenen personen
en
mij, notaris, ondertekend.

