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Statutenwijziging Badmintonklub "Maarn"
Zaaknummer 75097LOO
Heden, acht juni tweeduizend negen, verschenen voor mij, mr. WILLEM CORNELIS STEIN, notaris te Vianen:
1. de heer GERARD HENDRIK DE LANGEN, geboren te Middelburg op drie
december negentienhonderd vijfenveertig, wonende te 3951 AP Maarn, Plattenberg 41, geïdentificeerd aan de hand van Nederlands Rijbewijs nummer:
3195910102, uitgegeven te Maarn op negenentwintig maart tweeduizend een en
gehuwd
2. mevrouw ANNE-MARIE CHRISTINE CÉCILE BLOMESATH, geboren
te Winterswijk op twee mei negentienhonderd eenenzeventig, wonende te 3951
AZ Maarn, Kastanjelaan 12, geïdentificeerd aan de hand van Nederlands Rijbewijs nummer: 3315487950, uitgegeven te Maarn op zes oktober tweeduizend vier
en gehuwd;
te dezen handelende als voorzitter respectievelijk secretaris van de vereniging met
volledige rechtsbevoegdheid BADMINTONKLUB "MAARN", gevestigd te
Maarn, feitelijk gevestigd Kastanjelaan 12, 3951 AZ Maarn, ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40476575;
De comparanten, handelend in hun gemelde hoedanigheid verklaarden bij deze akte
de statuten te willen wijzigen van de vereniging:
BADMINTONKLUB "MAARN",, voornoemd.
De comparanten handelend als gemeld, verklaarden:
- de vereniging is opgericht op zeven oktober negentienhonderd vijf en zeventig
en de statuten zijn vastgelegd bij akte op zeven maart negentienhonderd acht en
zeventig verleden voor J.P. Eldering, destijds notaris te Zeist;
- de statuten van de vereniging zijn het laatst gewijzigd bij akte op negentien april
negentienhonderd acht en tachtig verleden voor J.P. Eldering, destijds notaris te
Zeist;
- blijkens een aan deze akte gehecht uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de vereniging, gehouden op veertien januari tweeduizend negen is
besloten om de statuten partieel te wijzigen.
Ter uitvoering van een en ander verklaarden de comparanten dat de statuten van de
vereniging voortaan zullen luiden als volgt:
Artikel 1.
NAAM EN DUUR DER VERENIGING
1. De vereniging draagt de naam: Badmintonvereniging Maarn-Maarsbergen.
2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Artikel 2.
ZETEL
De vereniging heeft haar zetel te Maarn.
Artikel 3.
DOEL
1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en bevorderen van de
badmintonsport.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
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a. het lidmaatschap te verwerven van de Nederlandse Badminton Bond; in deze
statuten nader aan te duiden als de bond;
b. gelegenheid te geven het badmintonspel te bedrijven;
c. het uitschrijven van en het deelnemen aan evenementen en wedstrijden, onder
meer deelnemen aan de door de bond georganiseerde competitie;
d. oefening van de leden te verzorgen;
e. het samenwerken met andere sportverenigingen;
het regelmatig uitgeven van overzichten der verenigingsactiviteiten;
g. alle andere wettige middelen, welke aan het doel bevorderlijk zijn.
Artikel 4
VERENIGINGSJAAR
Het verenigingsjaar en het boekjaar lopen van een september tot een en dertig augustus daaropvolgend.
Artikel 5
LEDEN
1. De vereniging kent seniorleden, juniorleden, ereleden, bijzondere leden en
begunstigers.
2. Seniorleden zijn zij, die vóór een september van het lopende seizoen de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt. Zij hebben het recht deel te nemen aan
de evenementen, de wedstrijden en/of oefeningen als bedoeld in artikel 3
van deze statuten.
3. Juniorleden zijn zij, die op een september van het lopende seizoen de leeftijd
van achttien jaar nog niet hebben bereikt. Zij nemen eveneens deel aan de
evenementen, de wedstrijden en/of oefeningen als bedoeld in artikel 3 van
deze statuten, zonodig onder door het bestuur vast te stellen bijzondere
voorwaarden.
4. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone aan de vereniging bewezen
diensten, dan wel wegens hun bijzondere bijdragen tot de bevordering van
de badmintonsport in het algemeen, als zodanig zijn benoemd.
5. Bijzondere leden zijn zij, die door omstandigheden, ter beoordeling van het
bestuur, op andere dan op grond van hun leeftijd in het algemeen voor senior- en juniorleden geldende voorwaarden worden toegelaten.
6. Begunstigers zijn zij, die wegens een gift ineens als zodanig door het bestuur
worden aangemerkt, alsmede zij, die zich verplichten een jaarlijkse ondersteuningsbijdrage te betalen. Zij nemen niet deel aan de evenementen, de
wedstrijden en oefeningen als bedoeld in artikel 3 van deze statuten; zij hebben wel vrij toegang tot alle activiteiten van de vereniging.
7. Alleen seniorleden hebben stemrecht. Dit stemrecht kan worden uitgeoefend
door ter vergadering aanwezig te zijn of middels een schriftelijke machtiging
aan een ander.
Artikel 6
LIDMAATSCHAP
1. De aanmelding tot het lidmaatschap kan geschieden bij een van de bestuursleden en wordt ter kennis van de leden gebracht.
2. Personen die door de bond levenslang zijn uitgesloten van deelname aan
wedstrijden dan wel van het bekleden van een functie, kunnen niet als lid van
de vereniging worden toegelaten.
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3. Indien binnen veertien dagen daarna door geen der leden schriftelijke bezwaren zijn ingebracht bij het bestuur, zal de gegadigde als lid worden toegelaten. Indien wel schriftelijke bezwaren zijn ingekomen, beslist het bestuur op
de eerstvolgende bestuursvergadering over toelating. Tegen een weigering tot
toelating staat beroep open op de eerstvolgende ledenvergadering.
Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
4. Het bestuur is gerechtigd tot het afkondigen van een ledenstop, indien de
omstandigheden daartoe nopen. Aspirant-leden zullen dan in volgorde van
aanmelding op een wachtlijst genoteerd worden.
VERPLICHTINGEN
5. De leden zijn verplicht:
a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten
van de organen der vereniging na te leven;
b. de belangen van de vereniging niet te schaden;
c. de statuten, de reglementen en/of besluiten van organen van de
bond alsmede de van toepassing zijnde wedstrijdbepalingen na te leven en zicht te onthouden van handelingen of gedragingen waardoor
de belangen van de badmintonsport in het algemeen en die van de
bond in het bijzonder op onredelijke wijze worden benadeeld;
d. de vereniging is bevoegd om een natuurlijk persoon als lid aan te
melden bij de bond; het bestuur draagt voor deze aanmelding steeds
onverwijld zorg overeenkomstig de ter zake geldende voorschriften
van de bond.
EINDE LIDMAATSCHAP
6. Het lidmaatschap eindigt:
a. door schriftelijke opzegging door het lid aan het adres van de ledensecretaris vóór de aanvang van het komende verenigingsjaar en wel
met ingang van het verenigingsjaar;
b. door overlijden van het lid;
c. door ontzetting en wel met ingang van de datum waarop het besluit
daartoe onherroepelijk wordt;
d. door opzegging namens de vereniging door het bestuur. Deze kan
geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor
het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij/zij
zijn/haar verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt alsook
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden
het lidmaatschap te laten voortduren;
e. ingeval een lid uit het lidmaatschap van de bond wordt ontzet is de
vereniging reeds op die grond verplicht om na kennisneming van het
uitgesproken royement de betrokkene met onmiddellijke ingang als
lid van de vereniging te schorsen en na het onherroepelijk worden
van het uitgesproken royement door opzegging tot onmiddellijke beeindiging van het lidmaatschap van de vereniging over te gaan.
Wanneer een lid het lidmaatschap van de bond heeft opgezegd danwel wanneer de bond aan het lid het lidmaatschap van de bond heeft
opgezegd wordt door de vereniging aan betrokkene het lidmaatschap
van de vereniging opgezegd.
De vereniging is bevoegd om na beëindiging van het lidmaatschap
van een lid, anders dan door overlijden, of na opzegging van haar
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lidmaatschap van de bond namens de betrokkene diens lidmaatschap
van de bond op te zeggen. De vereniging draagt voor deze opzegging
steeds onverwijld zorg overeenkomstig de ter zake geldende voorschriften van de bond.
7. Een besluit tot ontzetting kan door het bestuur alleen worden genomen op
grond van het feit, dat een lid de krachtens de statuten, de huishoudelijke reglementen of besluiten der vereniging op hem/haar rustende verplichtingen
niet nakomt of dat hij/zij de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
8. Behalve in geval van opzegging wegens het niet nakomen van zijn/haar financiële verplichtingen, heeft het betrokken lid recht van beroep op de ledenvergadering, alwaar bij meerderheid der aanwezige stemmen over de opzegging of ontzetting beslist zal worden.
Het besluit tot opzegging of ontzetting schorst het geroyeerde lid in dat geval in de uitoefening van de aan het lidmaatschap verbonden rechten en zal
aan het betrokken lid per aangetekend schrijven worden medegedeeld.
9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur in voorkomende gevallen anders beslist.
Artikel 7
BESTUUR
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf leden en ten hoogste negen leden. Als
zodanig kunnen uitsluitend leden worden gekozen, die bij aanvang van het
verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt. Het dagelijks bestuur, te weten de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, worden
door de algemene ledenvergadering in functie gekozen; de overige functies
worden door de bestuursleden in onderling overleg verdeeld. De wijze van
kandidaatstelling en de verkiezing van de bestuursleden worden nader in
huishoudelijke reglementen geregeld.
2. De voorzitter met de secretaris, of, bij ontstentenis van één hunner de voorzitter met de penningmeester casu quo de secretaris met de penningmeester
samen vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.
3. Tot de taak van het bestuur behoort de algemene leiding van de vereniging
en de uitvoering en handhaving van de statuten, huishoudelijke reglementen
en besluiten.
4. Elk jaar, gespreid over een periode van drie jaren, treedt een deel van het
bestuur af volgens een door het bestuur te bepalen rooster, met dien verstande dat de voorzitter en de secretaris nooit in hetzelfde jaar aftreden.
Aftredende bestuursleden zijn voor een door het bestuur nader te bepalen
termijn herkiesbaar.
5. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde termijn is benoemd, kan
te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing, welke niet binnen drie maanden gevolgd wordt door
een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
6. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging en door het bedanken als bestuurslid.
7. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf daalt, blijft het bestuur bevoegd.
8. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheidbepaalde onderdelen
van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
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9. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomstern tot het kopen, vervreemden, of
bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een
derde verbindt.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep
worden gedaan.
10. Het bestuur behoeft eveneens de goedkeuring van de algemene vergadering
voor besluiten tot:
I. onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechtshandelingen en
het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van een duizend vijf
honderd euro (€ 1.500,00) te bovengaand;"
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 verleend;
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van
gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
d. het aangaan van dadingen;
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel
kunnen lijden;
f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep
worden gedaan.
Artikel 8
GELDMIDDELEN
1. De geldmiddelen worden verkregen uit de contributies van de leden, de inschrijfgelden van de aspirant-leden, bijdragen van begunstigers, subsidies,
schenkingen, erfstellingen, legaten en andere baten.
2. De door de leden te betalen contributies worden op voorstel van het bestuur
door de Algemene Ledenvergadering op de wijze als in artikel 9 lid 2 bepaald, vastgesteld.
3. Het bestuur heeft de bevoegdheid, de door in artikel 5 lid 5 bedoelde bijzondere leden te betalen contributies en de door de aspirant-leden te betalen inschrijfgelden vast te stellen.
Artikel 9
LEDENVERGADERINGEN
1. Een ledenvergadering wordt gehouden zo vaak als het bestuur dit wenselijk
acht, doch minstens eenmaal per jaar (zie lid 2 van dit artikel), alsmede wanneer tenminste vijftien leden het verlangen daartoe schriftelijk aan het bestuur kenbaar maken, met opgave van de te behandelen onderwerpen. Blijft
het bestuur in gebreke om binnen één maand na ontvangst van een dergelijk
verzoek hieraan gevolg te geven, dan hebben de betrokkenen het recht zelf
een ledenvergadering bijeen te roepen.
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2.
a. De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt gehouden in het
tweede kwartaal van het kalenderjaar.
b. In deze vergadering brengt de secretaris verslag uit omtrent het beleid van het bestuur en omtrent de gang van zaken van de vereniging
in het afgelopen verenigingsjaar en brengt de penningmeester verslag
uit omtrent het beheer der geldmiddelen. De goedkeuring van de
verslagen door de Algemene Ledenvergadering dechargeert het bestuur van zijn beheer over het afgelopen jaar.
c. Het bestuur dient in de lid 2 sub a van dit artikel bedoelde Algemene
Ledenvergadering tevens een voorstel in met betrekking tot de begroting en de daarmee samenhangende door de leden te betalen contributies voor het komende verenigingsjaar.
3.

a. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de
vereniging of zijn plaatsvervanger.
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger dan treedt één der
andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter
op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien
dan voorziet de vergadering daarin zelve.
b. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris
of een door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen opgemaakt die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en
ondertekend.
4. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat
door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt
voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een
niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
5. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats
wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde
aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen voor de oorspronkelijke stemming.
a. De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt gehouden in het
tweede kwartaal van het kalenderjaar.
b. In deze vergadering brengt de secretaris verslag uit omtrent het beleid van het bestuur en omtrent de gang van zaken van de vereniging
in het afgelopen verenigingsjaar en brengt de penningmeester verslag
uit omtrent het beheer der geldmiddelen. De goedkeuring van de
verslagen door de Algemene Ledenvergadering dechargeert het bestuur van zijn beheer over het afgelopen jaar.
c. Het bestuur dient in de lid 2 sub a van dit artikel bedoelde Algemene
Ledenvergadering tevens een voorstel in met betrekking tot de begroting en de daarmee samenhangende door de leden te betalen contributies voor het komende verenigingsjaar.
6. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten
van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.
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7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
8. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid
heeft verkregen, heeft een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden de herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd
en de stemmen staken.
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande
stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die
voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist
het lot wie van beiden is gekozen.
9. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
10. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke
stemming gewenst acht of tenminste tien stemgerechtigde leden zulks vóór
de stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming erlangt.
11. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht
als een besluit van de algemene vergadering.
12. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met alle stemmen,
omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot
statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschiedt of is enig ander
voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een
daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
13. een Algemene vergadering is echter nimmer tot besluiten bevoegd, indien
niet tenminste een vijfde der stemgerechtigde leden aanwezig is of vertegenwoordigd is.
14. indien op de gewone jaarlijkse algemene vergadering geen besluiten kunnen
worden genomen wegens het ontbreken van het aantal vereiste leden, zal
binnen vier weken een nieuwe vergadering moeten worden gehouden. Deze
vergadering zal, ongeacht het aanwezige aantal stemgerechtigde leden, tot
besluiten bevoegd zijn, mits de agenda onveranderd blijft en van het houden
van de nadere vergadering aan de leden kennis is gegeven.
15. In het huishoudelijk reglement zal nader worden bepaald welke personen
voorstellen tot besluiten kunnen indienen, de wijze waarop die voorstellen
aan de leden moeten worden bekend gemaakt en hoe gehandeld moet worden met voorstellen welke niet tijdig zijn ingediend of bekend gemaakt.
16. Behoudens in de gevallen, in de leden 11 en 12 van dit artikel bedoeld, ka in
een algemene vergadering slechts worden besloten over onderwerpen, welke
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op de agenda waren geplaatst, welke bij convocatie aan de leden werd toegezonden.
Artikel 10
BESTUURSVERGADERINGEN
Bestuursvergaderingen worden ten minste éénmaal per drie maanden gehouden en
voorts zo vaak als de voorzitter of tenminste twee van de andere bestuursleden dit
nodig achten, een en ander volgens de regelen vastgelegd in de huishoudelijke reglementen.
Artikel 11
STATUTENWIJZIGING
1. Een ledenvergadering, waarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld, dient ten minste drie weken van tevoren te worden bijeengeroepen. De
voor te stellen statutenwijzigingen worden tegelijk met de oproep ter kennis
van de leden gebracht.
2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste tweederde gedeelte van
de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste tweederde gedeelte van het totaal aantal seniorleden aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, zal
binnen vier weken met inachtneming van een oproepingstermijn van ten
minste één week een tweede ledenvergadering worden gehouden, welke ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden het voorstel tot statutenwijziging met ten minste tweederde gedeelte der geldig uitgebrachte
stemmen kan aannemen.
4. Wijzigingen in de statuten treden eerst in werking wanneer hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
Artikel 12
ONTBINDING DER VERENIGING
1. a. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan alleen worden genomen
door een ledenvergadering, waarvan ten minste tweederde gedeelte van het
totaal aantal seniorleden aanwezig of vertegenwoordigd is en met ten minste
tweederde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen.
b. Het bepaalde in lid 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige
toepassing.
2. Tenzij de ledenvergadering anders beslist, treedt het bestuur of treden de
door het bestuur daartoe te benoemen bestuursleden op als vereffenaars van
de vereniging. Bij de vereffening zal een eventueel batig liquidatiesaldo worden aangewend voor een door alle leden aanvaarde charitatieve instantie.
Artikel 13
HUISHOUDELIJKE REGLEMENTEN
Tot nadere regeling van het bepaalde in deze statuten dienen de huishoudelijke reglementen, die door de ledenvergadering worden vastgesteld. De inhoud van deze
huishoudelijke reglementen mag niet in strijd zijn met de statuten.
Artikel 14
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SLOTBEPALINGEN
1. In bijzondere gevallen, ter beoordeling van het bestuur, kan van de in artikel
5 genoemde leeftijdsgrenzen worden afgeweken.
2. In gevallen, waarin deze statuten of de huishoudelijke reglementen niet
voorzien, beslist het bestuur.
Slotverklaring
Het bestuur van de vereniging is thans samengesteld als volgt:
1. de heer G.H. de Langen voornoemd, als voorzitter;
2. mevrouw Cornelia Sophia Marchal, geboren te Zeist op twaalf oktober negentienhonderd tweeëntachtig, wonende te 3951 BE Maarn, Tuindorpweg 47, als
penningmeester;
3. mevrouw A-M.Chr.C.Blomesath voornoemd, als secretaris;
4. mevrouw Irene Henriette Van Dijken, geboren te De Bilt op vijfentwintig juli
negentienhonderd vijfenzeventig, wonende te 3951 CL Maarn, Tromplaan 10, als
bestuurslid.
SLOT
WAARVAN AKTE is verleden te Vianen op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.
De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht.
De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen
prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de
inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna eerst door de verschenen
personen en vervolgens door mij, notaris, ondertekend.

