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STATUTENWIJZIGING
(30323CN)

Heden, twaalf februari tweeduizend een en twintig, verscheen voor mij, mevrouw
meester Frederiek Wolthuis, notaris te Leerdam, gemeente Vijfheerenlanden:
de heer THIJS VAN DER LAAN, geboren te Kollumerland en
Nieuwkruisland op negen augustus negentienhonderdvijfenvijftig,
(gelegitimeerd met paspoort nummer: NP87KC733, afgegeven te Renkum op
zes september tweeduizend zestien), wonende Beethovenlaan 178 te 6865 EG
Doorwerth, gemeente Renkum, gehuwd;
De comparant verklaarde te handelen in zijn hoedanigheid van secretaris van:
Vereniging Vrienden van de Rode Baret, statutair gevestigd te Arnhem,
kantoorhoudende Beethovenlaan 178 te 6865 EB Doorwerth, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68317379, en als
zodanig voor en ten behoeve van deze vereniging.
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde:
- dat de vereniging op zestien maart tweeduizend zeventien is opgericht, bij
akte verleden voor mr. M.H.F.O. Haanappel, notaris te Waalre.
- dat de statuten van de vereniging sindsdien niet zijn gewijzigd;
- dat het bestuur van voormelde vereniging op veertien december tweeduizend
twintig heeft besloten om de statuten van deze vereniging integraal te
wijzigen, zoals blijkt uit de notulen van deze vergadering. Van de notulen van
deze vergadering zal een kopie aan deze akte worden gehecht;
- dat de comparant ingevolge artikel 16.5 van de statuten bevoegd is om de
akte van statutenwijziging conform het genomen besluit bij notariële akte vast
te leggen.
Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de comparant, handelend als
gemeld, de statuten van de vereniging als volgt gewijzigd vast te stellen:
STATUTEN
Naam en Zetel
Artikel 1
1.
De vereniging draagt de naam: VERENIGING VRIENDEN VAN DE
RODE BARET.
2.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Arnhem.
Doel
Artikel 2
a. Algemeen:
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b.

c.

d.

e.

De 11 Luchtmobiele Brigade (AIR ASSAULT) "7 december" is een
unieke eenheid. Door haar specifieke wijze van inzet vereist dit van haar
personeel moed, doorzettingsvermogen, fysieke en mentale hardheid,
onconventioneel denken en handelen, zelfredzaamheid, maar vooral
kameraadschap. De Rode Baret staat symbool voor deze deugden.
De vereniging heeft ten doel:
Het versterken van de band tussen de eenheden van de brigade en tussen
de individuele militaire - en burgerpersoneelsleden die dienen of ooit
hebben gediend binnen (uitgezonden) eenheden van de Luchtmobiele
brigade, inclusief de School Luchtmobiel en zich in te zetten voor
erkenning en waardering voor haar veteranen of de relaties van die
veteranen.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
i. het uitdragen van de "esprit de corps" van de rode baret;
ii. het organiseren van brigade-brede reünies;
iii. het ondersteunen van alle activiteiten met een herdenkings- dan wel
reünie karakter, georganiseerd op brigade niveau, dan wel geïnitieerd
door de brigade;
iv. het regelmatig versturen van nieuwsbrieven, waarin ook
veteranenzaken aan bod komen;
v. ruimte te bieden aan de leden om actief (veteranen)zaken aan te
dragen;
vi. zorg te dragen voor kameraadschappelijke ondersteuning in het
algemeen en ondersteuning van het verwerkingsproces van de leden
in het bijzonder, onder meer door inzet van (met steun van Defensie)
opgeleide nuldelijns ondersteuners en door het ontplooien van
diverse saamhorigheidsactiviteiten.
De vereniging voert haar doelstellingen uit in nauwe samenwerking met
de brigadestaf en alle brigade eenheden en de daaraan gerelateerde
(veteranen) verenigingen.
Voor de ondersteuning door de regeling Reünie Faciliteiten kan zij, voor
zover wettelijk bepaald en begrensd, rekenen op de ondersteuning van
alle afdelingen binnen de 11 Luchtmobiele Brigade (AIR ASSAULT) "7
december" en de daaraan gerelateerde veteranen verenigingen.

Leden
Artikel 3
3.1
De vereniging kent gewone leden, leden van het bestuur, leden van
verdienste en ereleden.
3.2
Iedereen die op dit moment dient bij 11 Luchtmobiele Brigade (AIR
ASSAULT) "7 december" is automatisch lid, indien men zich conform
het bepaalde in artikel 4 heeft aangemeld. Allen die ooit bij deze brigade
hebben gediend kunnen lid worden.
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3.3

Het bestuur houdt een register bij waarin de namen van alle leden zijn
opgenomen, desgewenst per afdeling.
Aanmelding en toelating
Artikel 4
Het lidmaatschap van de vereniging kan worden verkregen door schriftelijke
aanmelding, dan wel e-mailbericht, via website of Facebook pagina bij het bestuur
van de vereniging of van een van de eenheden/afdelingen van de brigade. De
aanmelding bevat tenminste de naam, voorletters en voornaam, geboortedatum en
adres. Het peoplesoftnummer dient eveneens te worden opgenomen, indien van
toepassing.
Voor veteranen tevens de naam, rang, registratienummer en uitzending(en).
Bij niet-toelating door het bestuur staat de afgewezene beroep open bij de
eerstvolgende algemene ledenvergadering, welke vergadering alsnog tot toelating
kan besluiten.
Lidmaatschap
Artikel 5
5.1
Het bestuur en/of de algemene ledenvergadering kan de toegang als lid
weigeren vanwege zwaarwegende redenen, waaronder maar niet daartoe
beperkt in ieder geval te verstaan handelingen die in strijd zijn met de
doelstellingen van de vereniging conform artikel 2.
5.2
Bij de activiteiten, voortvloeiende uit het lidmaatschap kunnen ook diens
relaties worden betrokken.
5.3
In geval van overlijden van het lid kan de echtgenote/echtgenoot of
geregistreerd partner in de zin van de wet het lidmaatschap van de
overledene voortzetten. In voorkomend geval dient dit door de
echtgenote/echtgenoot dan wel geregistreerd partner kenbaar gemaakt te
worden aan het bestuur.
5.4
Leden van verdienste zijn leden die op grond van bijzondere verdiensten
voor de vereniging, als zodanig door de algemene ledenvergadering zijn
benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht
of overgang, behoudens het gestelde in artikel 5.3.
5.5
Ereleden zijn leden die, op grond van zeer bijzondere verdiensten voor de
vereniging, als zodanig door de algemene ledenvergadering zijn benoemd
en hun benoeming hebben aanvaard.
Einde lidmaatschap
Artikel 6
Het lidmaatschap wordt beëindigd door het overlijden van het lid, met
inachtneming van het bepaalde in artikel 5.3, door opzegging conform artikel 7 of
ontzetting conform artikel 8.
Opzegging lidmaatschap
Artikel 7

blad 4

7.1

De opzegging door een lid geschiedt door een brief dan wel een e-mail
gericht aan het bestuur.
7.2
De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen wanneer van de vereniging
in redelijkheid niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten
voortduren. De opzegging geschiedt schriftelijk, dan wel per e-mail door
het bestuur.
Ontzetting uit het lidmaatschap
Artikel 8
8.1
De ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd
met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of
wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
8.2
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten
spoedigste van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt. De
betrokkene is bevoegd binnen één (1) maand na ontvangst van de
kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.
8.3
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
8.4
De algemene ledenvergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door
een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten
minste twee/derde (2/3e) van het aantal uitgebrachte stemmen met een
quorum van de helft plus één (1) van het aantal leden van de vereniging
dat in de vergadering aanwezig is of vertegenwoordigd.
8.5
Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen
of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van
maximaal zes (6) maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de
algemene ledenvergadering. Het in artikel 8.2 bepaalde aangaande
beroep is van overeenkomstige toepassing.
Financiële middelen
Artikel 9
9.1
De vereniging beoogt niet het maken van winst.
9.2
De financiële middelen van de vereniging bestaan uit de bijdragen van
publieke en private organisaties, zoals maar niet daartoe beperkt het
Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg, dan wel door
personen.
9.3
De leden zijn geen contributie verschuldigd aan de vereniging. Per
activiteit/reünie wordt per deelnemer een eigen bijdrage gevraagd ter
dekking van de kosten. Deze bijdrage wordt door het bestuur in overleg
met de commandant van de organiserende eenheid vastgesteld op basis
van de begroting van de betreffende activiteit waarbij inbegrepen het te
verwachten aantal deelnemers.
Bestuur
Artikel 10
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10.1

Het bestuur bestaat uit tenminste zoveel leden als dat de brigade
eenheden/afdelingen telt, inclusief voormalige eenheden/afdelingen. Het
bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester, die het dagelijks bestuur vormen.
10.2
Ieder bestuurslid heeft één (1) stem. Besluiten in het bestuur worden
genomen met ten minste volstrekte meerderheid.
Aanstelling en beëindiging bestuursfuncties
Artikel 11
11.1
De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast en
benoemt de leden van het bestuur. De gemotiveerde vaststelling van het
aantal leden en de nominatieve opgave van de bestuursleden worden in
het verslag van de vergadering vermeld.
11.2
Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de
algemene ledenvergadering worden geschorst en/of ontslagen. In geval
van schorsing of ontslag moet het besluit van de algemene
ledenvergadering met een meerderheid van twee/derde (2/3e) van de
uitgebrachte stemmen ondersteund worden, met een quorum van de helft
plus één (1) van het aantal leden van de vereniging dat in de vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd is. Ter vergadering waarin besloten wordt
tot schorsing wordt tevens vastgesteld gedurende welke periode de
schorsing zal duren. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid
gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan
zich daarbij door een raadsman laten bijstaan. Indien de algemene
ledenvergadering niet binnen de vastgestelde periode van schorsing tot
het ontslag van het geschorste bestuurslid heeft besloten, eindigt de
schorsing.
11.3
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal zes (6)
jaar. Onder één (1) jaar wordt verstaan de periode tussen twee (2)
opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De
bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster;
een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk
herbenoembaar. Bestuursleden kunnen eenmaal worden herbenoemd.
11.4
In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet
voltallig bestuur blijft bestuur-bevoegd.
Bevoegdheden
Artikel 12
12.1
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan,
tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan in te stellen
commissies.
12.2
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
12.3
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter
samen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris
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samen met de penningmeester (indien deze functie niet door een en
dezelfde persoon wordt bekleed).
12.4
Het bestuur kan volmacht verlenen aan één (1) of meer bestuursleden
alsook aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die
volmacht te vertegenwoordigen.
12.5
Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van
registergoederen en tot het aangaan 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 ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de vereniging ter
zake van deze handelingen.
Algemene ledenvergadering
Artikel 13
13.1
Tenminste eenmaal jaarlijks komt het bestuur in vergadering bijeen voor
de algemene ledenvergadering.
13.2
Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden van het
bestuur en de leden die niet geschorst zijn, alsmede degenen, die daartoe
door het bestuur zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de
vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is
bevoegd daarover het woord te voeren en kan zich daarbij door een
raadsman laten bijstaan.
13.3
Naast de algemene ledenvergadering bedoeld in artikel 13.1 worden
algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur of door de
leden, zo dikwijls dit wenselijk wordt geacht.
13.4
Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als
bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende (1/10e) gedeelte van de
stemmen in een voltallige algemene ledenvergadering, is het bestuur
verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een
termijn van niet langer dan vier (4) weken na indiening van het verzoek.
13.5
De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door een
mededeling per brief of e-mail aan de leden op een termijn van ten
minste veertien (14) dagen.
13.6
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
13.7
Als in een vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
kunnen - mits met algemene stemmen - geldige besluiten worden
genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al is het
onderwerp niet of niet op de voorgeschreven wijze bij de oproeping
aangekondigd of heeft de oproeping niet op rechtsgeldige wijze
plaatsgevonden.
Besluitvorming in de algemene ledenvergadering
Artikel 14
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14.1

14.2

14.3
14.4

14.5
14.6
14.7

14.8

14.9

14.10

Stemgerechtigd in de algemene ledenvergadering zijn de leden. Ieder van
hen heeft één (1) stem. Ieder die stemgerechtigd is kan aan een andere
stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van
zijn/haar stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee (2)
personen als gevolmachtigde optreden.
Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene
ledenvergadering stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde
kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.
De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene
vergadering worden gehouden.
Alle besluiten waaromtrent bij de wet, of bij deze statuten, geen grotere
meerderheid en/of minimum aantal is voorgeschreven, worden genomen
met ten minste volstrekte meerderheid van stemmen van de in de
vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden, ongeacht hun
aantal. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
Indien bij verkiezing tussen meer dan twee (2) personen door niemand
een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee
(2) personen, die het grootste aantal stemmen kregen. Indien bij een
tweede (2e) stemming de stemmen staken, beslist de voorzitter.
De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van
het bestuur of, bij ontstentenis, door het oudst aanwezige bestuurslid.
Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in
haar leiding.
Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken
oordeel dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van genomen besluit, voor zover werd
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen
opgemaakt door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen
persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende
algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijken daarvan door de
voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.
Indien zulks bij de oproeping is vermeld is ieder lid bevoegd om, in
persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een
elektronisch communicatiemiddel aan de algemene ledenvergadering
deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen,
mits het lid via het elektronisch communicatiemiddel kan worden
geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter
vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.
De algemene ledenvergadering is bevoegd bij reglement voorwaarden te
stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien
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de algemene ledenvergadering van deze bevoegdheid gebruik heeft
gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.
14.11
Stemmen die voorafgaand aan de algemene ledenvergadering via een
elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder
dan op de dertigste dag voor die van de ledenvergadering, worden
gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de ledenvergadering worden
uitgebracht.
Financiële verantwoording
Artikel 15
15.1
Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
15.2
Jaarlijks wordt ten minste één (1) algemene ledenvergadering gehouden
binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens de
verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering.
15.3
In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn
bestuursverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het
gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met
een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken
worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening
van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen
melding gemaakt.
15.4
De algemene ledenvergadering benoemt een kascommissie bestaande uit
tenminste twee (2) personen die de financiële boekhouding van het
afgelopen jaar controleert en het bestuur in voorkomend geval
dechargeert.
15.5
Het bestuur doet de in artikel 15.3 bedoelde stukken ten minste twee (2)
maanden voor de dag waarop de algemene ledenvergadering zal worden
gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de
kascommissie.
15.6
De kascommissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene
vergadering verslag van haar bevindingen uit.
15.7
Het bestuur is verplicht aan de kascommissie ten behoeve van haar
onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar
desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken de
bescheiden der vereniging te geven.
Wijziging statuten
Artikel 16
16.1
Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van
de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de
mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
16.2
Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling
van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste
vijf (5) dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat
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voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op
een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de
afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
16.3
Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering
slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde
(2/3e) van het aantal uitgebrachte stemmen met een quorum van de helft
plus één (1) van het aantal leden van de vereniging dat in de vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd is.
16.4
De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële
akte is opgemaakt.
16.5
Ieder van de leden van het bestuur is bevoegd de akte van
statutenwijziging te doen verlijden.
16.6
Het bepaalde in artikel 16.1 en 16.2 is niet van toepassing, indien in de
algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene
stemmen wordt genomen.
16.7
Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van
statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten,
zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen bij het handelsregister.
Ontbinding
Artikel 17
17.1
Het bepaalde in artikel 16.1, 16.2 en 16.3 is van overeenkomstige
toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot
ontbinding van de vereniging.
17.2
De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde
besluit de bestemming vast voor het batig saldo. Hierbij wordt het batig
saldo in overeenstemming met het doel van de vereniging aangewend.
17.3
De vereffening geschiedt door het bestuur.
17.4
Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening
blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
17.5
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan
haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
17.6
De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar,
dan wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De
vereffenaar(s) doet(n) van de beëindiging opgave aan het in artikel 16.7
vermelde register.
17.7
De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden
bewaard gedurende zeven (7) jaren na afloop van de vereffening.
Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.
Reglementen
Artikel 18
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18.1

18.2
18.3

De algemene ledenvergadering kan één (1) of meer reglementen
vaststellen en/of wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin
door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet
of met deze statuten.
Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het
bepaalde in artikel 16.1, 16.2 en 16.6 van overeenkomstige toepassing.

SLOT
De comparant is mij, notaris, bekend en zijn identiteit is door mij, notaris,
vastgesteld aan de hand van een daartoe bestemd document.
WAARVAN AKTE, is verleden te Leerdam, gemeente Vijfheerenlanden op de
datum in het hoofd van deze akte vermeld.
Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte en toelichting daarop door
mij, notaris, aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van de akte
tijdig kennis te hebben genomen en daarmee, alsook met beperkte voorlezing, in
te stemmen.
Vervolgens is de akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris,
ondertekend.
(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

