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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
Van: Wijkvereniging Benoordenhout

Heden achttien juni tweeduizend veertien verschenen voor mij, mr Jan Willem Stouthart, -

notaris te ‘s-Gravenhage:
1. de heer Dick Theodorus Joseph van der Klei, geboren te Geidrop op

zevenentwintig juni negentienhonderd drieënzestig, wonende te Ruychrocklaan
151, 2597 EM ‘s-Gravenhage, houder van een paspoort met nummer NSJ3LHB73
en gehuwd; en

2. jonkheer Johan Pieter de Savornin Lohman, geboren te ‘s-Gravenhage op

zevenentwintig februari negentienhonderd achtenveertig, wonende te
Mauvestraat 2, 2596 XR ‘s-Gravenhage, gehuwd en houder van een Nederlands --

paspoort met nummer NS9L9P3C0,
die verklaarden te handelen ter uitvoering van een besluit tot statutenwijziging door de

algemene ledenvergadering van Wijkvereniging Benoordenhout, statutair gevestigd te
‘s-Gravenhage en kantoorhoudende te 2596 XH, Bisschopstraat 5, ingeschreven in het
handelsregister onder dossiernummer: 27107352, hierna te noemen: de “vereniging”.
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden dat als gevolg van
voornoemd besluit tot statutenwijziging in de statuten van de vennootschap met ingang --

van heden de volgende wijziging worden aangebracht opdat deze met volledig intrekking -

en terzijdestelling van de thans geldende statuten komen te luiden als volgt met ingang
van heden:
STATUTEN
Naam en Zetel
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: Wijkvereniging Benoordenhout.
2 Zij heeft haar zetel te gemeente ‘s-Gravenhage.
Doel en Middelen
Artikel 2.
1. De vereniging heeft ten doel het behartigen en bevorderen van de belangen en de

sociale samenhang van haar leden en de overige bewoners van de wijk en aldaar -

werkende (rechts) personen, op en/of met invloed op het grondgebied van de wijk
Benoordenhout binnen de gemeente ‘s-Gravenhage zoals hierna is aangegeven in
artikel 3, lid 1 en/of de daarmee gelijkgestelde werkgebieden zoals hierna is



omschreven in artikel 3 lid 2, in het bijzonder op het vlak van de leefbaarheid en --

veiligheid van de wijk, de onderlinge verbondenheid van de bewoners en aldaar
werkenden, en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

2. De vereniging kan ten behoeve van de leden rechten bedingen en te hunnen laste

verplichtingen aangaan.
Grond- en werkgebied
Artikel 3.
1. Het grondgebied van de wijk Benoordenhout, ten aanzien waarvan de vereniging -

haar doelstelling nastreeft, hierna te noemen: de “wijk” is het gedeelte van de
gemeente ‘s-Gravenhage, dat begrensd wordt door:
Landscheidingsweg, de gemeentegrens met Wassenaar, Benoordenhoutseweg,
Zuid-Hollandlaan, Koningkade, Raamweg, Waalsdorperweg, Van Voorschotenlaan,
Van der Burchiaan en de Oude Waaisdorperweg, inclusief de aan de genoemde
wegen gelegen bebouwing met inbegrip van de terreinen van de huidige
Frederikskazerne en de voormalige Alexanderkazerne.

2. Tot het werkgebied van de vereniging, waarin zij in gelijke mate als in het

grondgebied als bedoeld in lid 1 van dit artikel haar doelstellingen nastreeft,
behoren:
het Hubertuspark en Klein Zwitserland, de vlakte van Waaisdorp en omgeving,
Groenendaal, het landgoed Clingendael en de buitenplaats Oosterbeek, het
Haagse Bos en het Malieveld met inbegrip van de daartussen gelegen wegen- en --

waterstelsels alsmede die delen van de gemeente ‘s-Gravenhage en omliggende --

gemeenten en overige gebieden behorende tot Nederland en/of wateren onder
Nederlands gezag, in welke gebieden en/of wateren en/of vanuit welke gebieden -

en/of wateren activiteiten nagelaten en/of ondernomen en/of beoogd worden,
waaronder milieu- of verkeersmaatregelen, welke ( beoogde) activiteiten resp.
nagelaten activiteiten invloed hebben of naar het inzicht van het bestuur van de --

vereniging kunnen hebben op het grondgebied en/of het werkgebied als
omschreven in lid 1 resp. lid 2 hiervoor.

Werkwijze
Artikel 4.
1. De vereniging streeft haar doel onder andere na door op te komen voor de

gemeenschappelijke belangen van de bewoners van de wijk Benoordenhout in de -

gemeente s-Gravenhage en aldaar werkenden, daaraan een bijdrage te leveren en
het verrichten van alle werkzaamheden die daarmede verband houden en/of

daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.
2. De activiteiten van de vereniging richten zich in het kader van de doelstelling in

het bijzonder, doch niet uitsluitend, op:
a. het in stand houden, versterken en herstellen van de woonfunctie;
b. het herstellen en in stand houden van cultuurhistorische en/of

architectonisch waardevolle en karakteristieke bebouwing;



c. het in stand houden, versterken en uitbreiden van de bestaande
groenstructuren en groenvoorzieningen alsmede op het ontwikkelen nieuwe
structuren en voorzieningen ter zake;

d. het in stand houden van het beschermd stadsgezicht zoals op grond van de --

Monumentenwet 1988 is aangewezen bij Ministerieel Besluit van 29 oktober
1996;

e. het bevorderen van de veiligheid;
f. het in stand houden van Openbare voorzieningen;
g. het in stand houden van een gezonde leefomgeving;
h. handhaving en bevordering van de leefbaarheid in algemene zin.

Middelen ter bereikincj van het doel
Artikel 5.
De vereniging tracht het doel onder meer te bereiken door:

a. het verstrekken van informatie aan haar leden, bewoners van de wijk en
aldaar werkenden;

b. het samenwerken met andere instellingen en organisaties met een
overeenkomstig doel;

c. het onderhouden van contacten en overleggen met officiële en semi-officiële
instanties;

d. het in stand houden van een wijkcentrum;
e. het organiseren van evenementen ter bevordering van de sociale samenhang

en/of de cultuur;
f. het stimuleren van andere activiteiten, die gericht zijn op het bereiken of

bevorderen van het doel van de vereniging;
g. het instellen en in stand houden van werkgroepen en commissies;
h. het voeren van gerechtelijke procedures;
i. de uitgifte van een wijkblad;
j. het inrichten en onderhouden van een website; en
k. alle andere wettige middelen, die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Leden en leden van verdienste. Contributie
Artikel 6.
1. Leden van de vereniging kunnen zijn personen die wonen en/of werken in de wijk:

a. natuurlijke personen, die de leeftijd van achttien ( 18) jaar hebben bereikt en
woonachtig zijn in de wijk; en/of

b. natuurlijke personen, die de leeftijd van achttien ( 18) jaar hebben bereikt en
werkzaam zijn in de wijk; en/of

c. rechtspersonen, die een vaste inrichting in de wijk hebben, waarmee zij
geacht worden in de wijk te werken.

Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij voorzien in deze
statuten.

2. Personen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt jegens de vereniging -

of haar doelstellingen kunnen op voorstel van het bestuur door de Algemene

Ledenvergadering tot lid van verdienste worden benoemd, ongeacht of zij voldoen



aan de eisen voor lidmaatschap. Een lid van verdienste heeft de statutaire
rechten, welke een lid heeft.

3. Leden zijn gehouden tot het betalen van een door de Algemene Ledenvergadering
vast te stellen contributie.

4. De Algemene Ledenvergadering kan leden in categorieën verdelen waarvan de

contributie kan verschillen.
Donateurs
Artikel 7.
1. Donateurs zijn natuurlijke personen dan wel rechtspersonen, niet zijnde leden, die

de vereniging financieel steunen, zonder daartoe uit hoofde van lidmaatschap
verplicht te zijn, en die door de vereniging worden beschouwd als donateur in de -

zin van deze bepaling.
2. Een donateur heeft het recht in het jaar van en na het verrichten van zijn donatie

de algemene ledenvergadering bij te wonen en het woord te voeren. De bepalingen
terzake oproepen van leden voor de algemene leden vergadering zijn alsdan van -

overeenkomstige toepassing.
3. De minimum donatie in één ( 1) jaar is gelijk aan het bedrag van de contributie in

dat jaar.
4. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan welke hun bij of

krachtens de statuten zijn toegekend.
5. De bepalingen terzake het eindigen van het lidmaatschap zijn naar analogie van

toepassing.
Einde van het lidmaatschap
Artikel 8.
1. Het lidmaatschap eindigt door:

a. overlijden van het lid;
b. schriftelijke opzegging door het lid met inachtneming van een opzegtermijn -

van minstens vier ( 4) weken;
c. schriftelijke opzegging door de vereniging; deze opzegging kan te allen tijde -

en zonder inachtneming van een opzeggingstermijn door het bestuur
geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de
statuten voor het lidmaatschap gesteld te voldoen, als ook wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren, met dien verstande dat opzegging aan een lid tevens

bestuurder uitsluitend door de Algemene Ledenvergadering kan geschieden;
d. ontzetting als bedoeld in artikel 9; en
e. fusie, en/of splitsing en/of overgang onder algemene titel en/of andere

overgang van rechtswege, tenzij het bestuur ( vooraf of achteraf) al dan niet
op verzoek verklaart dat aan deze bepaling voor dat geval geen toepassing --

wordt gegeven.
2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de

jaarlijkse contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
Ontzetting



Artikel 9.
Ontzetting kan door het bestuur worden uitgesproken wanneer het betreffende
lid in strijd met de statuten, reglementen/of besluiten van de vereniging handelt dan wel --

de vereniging onredelijk benadeelt, met dien verstande dat ontzetting van een lid tevens --

bestuurder uitsluitend door de Algemene Ledenvergadering kan geschieden
Van het besluit tot ontzetting staat gedurende één ( 1) maand beroep open op de
Algemene Ledenvergadering.
Geldmiddelen van de vereniging
Artikel 10
1. De geldmiddelen van de vereniging worden onder meer verkregen door:

a. het heffen van contributie;
b. het aanvaarden van donaties, giften, legaten en erfstellingen;
c. het innen van baten uit activiteiten van de vereniging;
d. het aanvaarden van overheidssubsidie; en
e. overige baten.

2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van

boedelbeschrijving.
Bestuur
Artikel 11.
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf ( 5) natuurlijke personen, die door de

Algemene Ledenvergadering uit de leden worden benoemd. Het aantal
bestuurders wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering en bestaat uit
een oneven aantal personen.
De voorzitter wordt in functie benoemd.

2. De benoeming van bestuurders geschiedt uit één (1) of meer voordrachten. Tot -

het maken van een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als dertig ( 30)
leden gezamenlijk. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de -

Algemene Ledenvergadering medegedeeld. Bij deze mededeling wordt tevens
gewezen op de mogelijkheid van het stellen van tegenkandidaten door ten minste
dertig ( 30) leden.
Een voordracht door dertig (30) leden moet vijf maal (5) vier en twintig (24) uur
voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur
worden ingediend.
Ingeval het voorstel bedoeld in artikel 19 lid 5 benoeming, schorsing of ontslag van
een bestuurder betreft, dient in plaats van “20” (twintig) te worden gelezen: “30”
(dertig).

3. Een bestuurder wordt benoemd voor een termijn van drie ( 3) jaren. Een
bestuurder is na afloop van deze termijn of het onderbreken daarvan eenmaal ( 1)
herbenoembaar op de wijze genoemd in lid 2 van dit artikel. De beperking in de
vorige zin blijft buiten toepassing wanneer na het aftreden van een bestuurder in -

verband met het verstrijken van de toegestane termijn een aaneengesloten
periode van twee ( 2) jaren is verstreken.

Defungeren bestuurders



Artikel 12.
1. Elke bestuurder kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden

geschorst of ontslagen.
2. Een schorsing, die niet binnen drie ( 3) maanden gevolgd wordt door een besluit --

tot ontslag, eindigt door het verstrijken van die termijn.
3. Een bestuurder defungeert voorts door:

a. overlijden van de bestuurder;
b. opzegging door de bestuurder;
c. het verstrijken van de bestuurstermijn als bedoeld in artikel 11 lid 3;
d. door het eindigen van het lidmaatschap van de bestuurder;

4. Bij een vacature in het bestuur wordt binnen twee ( 2) maanden een Algemene

Ledenvergadering gehouden ter vervulling daarvan, tenzij het bestuur besluit met
de vervulling te wachten tot de eerstvolgende door het bestuur voorgenomen
Algemene Ledenvergadering.
Zolang er nog tenminste één ( 1) bestuurder in functie is blijft het bestuur
gedurende het bestaan van één (1) of meer vacatures bevoegd.

Bestuursfuncties
Artikel 13.
De voorzitter wordt in functie benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en
een penningmeester aan.
Het bestuur kan voor de voorzitter, de secretaris en de penningmeester uit zijn midden
een vervanger aanwijzen.
Een bestuurder kan meer dan één ( 1) functie vervullen.
Bestuurstaken
Artikel 14.
1. De leiding van de vereniging en het beheer van haar vermogen berusten bij het

bestuur. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang
van de vereniging.

2. Een bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling
van zijn taak. Tot de taak van de bestuurder behoren alle bestuurstaken die niet bij

of krachtens de wet of statuten aan een of meer andere bestuurders zijn
toebedeeld.

3. Het bestuur kan uit de leden en derden commissies en werkgroepen instellen die --

bepaalde taken door het bestuur als zodanig omschreven, uitvoeren. Het bestuur -

is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te --

doen uitvoeren door commissies en werkgroepen.
Het bestuur stelt regels vast met betrekking tot de werkzaamheden en de
bevoegdheden van de betreffende commissies en werkgroepen.

Vertegenwoordiging, bevoegdheden
Artikel 15.
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover de wet niet anders

bepaalt.



2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt tevens toe aan twee ( 2) gezamenlijk -

handelende bestuurders.
3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot

verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
Tegenstijdig belang
Artikel 16.
In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met één ( 1) of meer -

bestuurders kan de Algemene Ledenvergadering één ( 1) of meer personen aanwijzen om
de vereniging te vertegenwoordigen.
Besluitvorming bestuur
Artikel 17.
1. Het bestuur regelt de orde van zijn bijeenkomsten.
2. Geldige besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid ( meer dan de

helft) van de geldig uitgebrachte stemmen. Elke bestuurder heeft recht op het
uitbrengen van één (1) stem.

Jaarverslag, verenigingsiaar, rekening en verantwoording
Artikel 18.
1. Het boekjaar is gelijk aan het verenigingsjaar en loopt van één januari tot en met --

één en dertig december.
2. Het bestuur houdt zodanig aantekening van de vermogenstoestand van de

vereniging dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden
gekend.

3. Het bestuur brengt de Algemene Ledenvergadering voor één juli, behoudens
verlenging door de Algemene Ledenvergadering van maximaal een half jaar, een --

jaarverslag uit en doet onder overlegging van de balans en een staat van baten en
lasten ( hierna ook wel: jaarrekening) rekening en verantwoording over het in het
afgelopen verenigingsjaar gevoerd beleid. Na verloop van de termijn kan ieder
deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

4. De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie -

van ten minste twee ( 2) personen die niet deel uitmaken van het bestuur of
werkzaamheden uitvoeren krachtens artikel 14 lid 3. De kascommissie onderzoekt
de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de Algemene
Ledenvergadering, waarin de jaarrekening wordt behandeld, verslag uit van haar -

bevindingen.
Het bestuur verschaft aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen --

en geeft inzage van de boeken en de nodige bescheiden van de vereniging.
5. De vereniging bewaart de boeken en bescheiden als bedoeld in de leden 2 en 3

gedurende zeven ( 7) jaren.
Algemene Ledenvergadering
Artikel 19.
1. Ten minste tweemaal (2) per jaar wordt binnen (6) maanden na afloop van het -

boekjaar een Algemene Ledenvergadering gehouden, behoudens verlenging van --

deze termijn door de Algemene Ledenvergadering, In de eerste vergadering komt



onder meer aan de orde het jaarverslag, de rekening en verantwoording als
bedoeld in artikel 18, lid 3 met het verslag van de kascommissie. In de tweede
vergadering komt onder meer de benoeming van de kascommissie voor het
volgende verenigingsjaar, de begroting en de contributie aan de orde.
In de Algemene Ledenvergaderingen wordt voorzien in ( bestuurs) vacatures en
worden de voorgenomen activiteiten voor het komende ( half) jaar besproken.

2. Decharge van het bestuur dient geagendeerd te worden.
3. De Algemene Ledenvergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen.
4. Voorts roept het bestuur de Algemene Ledenvergadering bijeen indien het bestuur

dit nodig acht.
Oproeping geschiedt door het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten
minste veertien ( 14) dagen, de dag van de vergadering en die van de oproeping -

niet meegerekend.
Oproeping geschiedt door een aan alle leden en overige op te roepen personen te
zenden schriftelijke mededeling. Daarbij worden de te behandelen onderwerpen
vermeld. Aan een schriftelijke mededeling wordt een bericht langs elektronische --

weg gelijkgesteld.
Hetzelfde geldt voor alle aan de leden en overige op te roepen personen toe te
zenden stukken.

5. Het bestuur is op schriftelijk met redenen omkleed verzoek van ten minste twintig
(20) leden verplicht tot het bijeenroepen van de Algemene Ledenvergadering
terzake een door verzoekers concreet aangeduid voorstel op een termijn van niet
langer dan vier ( 4) weken. Indien aan het verzoek binnen veertien ( 14) dagen
geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping
overgaan ter beraadsiaging over alleen voornoemd voorstel. De oproeping
geschiedt volgens lid 4. Zodanige door de leden bijeengeroepen vergadering dient
in de wijk te worden gehouden.

Toegang en stemrecht
Artikel 20.
1. Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben leden en donateurs van de

vereniging.
Het bestuur draagt er zorg voor dat de aanwezige leden en donateurs de

presentielijst ondertekenen.
2. Over toelating van andere dan de in het eerste lid bedoelde personen beslist het --

bestuur.
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één ( 1) stem.
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.

Een gevolmachtigd lid mag maximaal vier ( 4) volmachten uitoefenen tijdens de --

Algemene Ledenvergadering.
Een lid kan zijn stem door het bestuur uitbrengen na schriftelijke volmacht aan het
bestuur.

Besluitvorming van de Algemene Ledenvergadering
Artikel 21.



1. Voorzover de statuten en/of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van
de Algemene Ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.

2. Indien ter Algemene Ledenvergadering bij handopsteken wordt gestemd is het ter
vergadering uitgesproken oordeel van degene, die deze voorzit, dat een besluit is
genomen, beslissend.
Bij schriftelijke stemming is het aantal schriftelijke stemmen bepalend.

3. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht niet te zijn

uitgebracht.
4. Indien de stemmen staken, is het verworpen.
5. Alle stemmingen geschieden bij handopsteking tenzij het bestuur een schriftelijke

stemming gewenst acht of één ( 1) van de stemgerechtigden dit voor de stemming
verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een stemgerechtigde een
hoofdelijke stemming verlangt.

Statutenwijziging
Artikel22.
1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de Algemene

Ledenvergadering genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde
(2/3e) van de geldig uitgebrachte stemmen.

2. Ingeval het voorstel bedoeld in artikel 19 lid 5 wijziging van de statuten betreft,
dient in plaats van “20” (twintig) te worden gelezen: “50” (vijftig).

3. Het bestuur moet de woordelijke tekst van een voorstel tot wijziging van de
statuten ten minste veertien ( 14) dagen voor de Algemene Ledenvergadering
waarin het voorstel wordt behandeld voor de leden ter inzage leggen op een
daarvoor geschikte plaats tot na afloop van de dag waarop de behandeling
plaatsvindt. Bovendien wordt de tekst op aanvraag aan de leden toegezonden.
Hetzelfde geldt wanneer de Algemene Ledenvergadering door leden wordt
bijeengeroepen ter behandeling van een voorstel van hen tot wijziging van de
statuten met dien verstande dat dit voorstel dan door de betreffende leden ter
inzage wordt gelegd en op aanvraag wordt toegezonden.

4. De wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is

opgemaakt.
5. De vereniging is verplicht zorg te dragen voor de inschrijving van elke van belang -

zijnde wijziging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Ontbinding
Artikel 23.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene

Ledenvergadering. Het bepaalde in artikel 21, leden 1 en 2, is van
overeenkomstige toepassing.

2. Tenzij de Algemene Ledenvergadering anders beslist is het bestuur belast met de -

vereffening.



-10-

3. Door de vereffenaar( S) zal aan een batig saldo een bestemming worden gegeven
die met het doel van de verenging zoveel mogelijk overeenkomt. In geval van
uitkering aan leden wordt, voor zover mogelijk, mede rekening gehouden met de -

duur van het lidmaatschap.
Slotverklaring.
De statuten van de vereniging zijn voor het laatst gewijzigd bij statutenwijziging van de
vereniging, verleden op zesentwintig augustus tweeduizend elf voor mr J.A.C.M. Geurts, -

notaris te Wassenaar, welke akte volledig vervangen worden door de onderhavige akte.
AANGEHECHT STUK
Aan deze akte wordt één ( 1) bijlage gehecht, te weten:

- één ( 1) kopie van een schriftelijke vastlegging van het besluit van de Algemene --

Ledenvergadering.
WAARVAN AKTE is verleden te ‘s-Gravenhage op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.
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 hiervoor gemelde
en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht.--
De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs -

te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en
met de inhoud in te stemmen.
De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.

(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:


