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REP. NR.:
STATUTENWIJZIGING VERENIGING
+
MARTENS POSTHUMUS

Heden, +, verscheen voor mij, mr. Johanna Petronella Maria Louisa Martens-Posthumus, 
notaris te Roermond:
+,
te dezen handelend namens de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Katholiek 
Vrouwengilde Roermond, gevestigd te Roermond, feitelijk adres Paarlandweg 5 te 
6061 EP Posterholt, ingeschreven in het handelsregister onder dossier nummer: 40175166,
en deze de vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigt.
DE COMPARANTE VERKLAARDE:
- de vereniging is opgericht in april negentienhonderd achttien;
- de statuten zijn voor de laatste keer gewijzigd bij akte verleden op drie december 

tweeduizend tien voor de te Landgraaf gevestigde notaris Ummels;
- bij besluit van de bijzondere, conform de vereiste formaliteiten bijeengeroepen, 

algemene ledenvergadering gehouden op +____________________, werd met de 
statutair vereiste meerderheid besloten tot wijziging en vastlegging der statuten als 
hierna gemeld;

- gemeld besluit is aan deze akte vastgehecht.
Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de comparante dat de statuten van de 
vereniging voortaan zullen luiden als volgt:
Artikel 1.
Naam en zetel
De vereniging draagt de naam: Katholiek Vrouwengilde Roermond en is gevestigd
te Roermond
Artikel 2.
Duur
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd
Artikel 3.
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Het verenigingsjaar loopt van één september tot en met een en dertig augustus van elk jaar
Artikel 4.
Doel en middelen
a. De vereniging stelt zich ten doel vanuit christelijke inspiratie een bijdrage te leveren 

aan de ontplooiing en ontwikkeling van de vrouw.
b. De vereniging stelt zich verder ten doel

1. het richten van daadwerkelijke belangstelling van de leden op 
sociaal/maatschappelijke aangelegenheden;

2. het bevorderen van saamhorigheidsgevoel en betrokkenheid onder haar leden en
3. het stimuleren van contacten en samenwerking met andere organisaties en 

instellingen met soortgelijk doel.
Artikel 5.
Middelen
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het organiseren van lezingen, cursussen en het opzetten van clubs;
b. het organiseren van excursies, themadagen en andere bijeenkomsten;
c. het houden van gemeenschappelijke kerkelijke vieringen;
d. het ondernemen van plaatselijke acties of het deelnemen aan acties in groter verband;
e. het geven van voorlichting aangaande vorenstaande en al hetgeen hiermee verband 

houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn;
f. het gebruiken van alle andere geoorloofde middelen ter verwezenlijking van dit doel.
Artikel 6.
Leden en lidmaatschap
1. Lid van de vereniging kan worden elke vrouw die de leeftijd van achttien jaar heeft 

bereikt.
2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van de leden. Bij niet-toelating tot lid kan de 

algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
3. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn 

opgenomen.
4. Het lid verbindt zich de doelstelling van de vereniging te onderschrijven en naar 

vermogen bij te dragen aan de verwezenlijking daarvan.
5. Het lid is verplicht de statuten en reglementen, alsmede de besluiten van de vereniging 
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na te leven, de belangen van de vereniging niet te schaden en alle overige 
verplichtingen te aanvaarden en na te komen, welke uit het lidmaatschap voortvloeien 
of welke de vereniging in naam van haar leden aangaat.

Artikel 7.
Einde lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging aan het bestuur tegen het einde van het verenigingsjaar, 

met inachtneming van een termijn van tenminste een maand; echter kan het 
lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid 
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

c. door opzegging namens de vereniging, door het bestuur; en
d. door ontzetting.
Artikel 8.A.
Opzegging, ontzetting. schorsing
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste drie maanden, 
ingeval het lid bij herhaling in strijd handelt met haar lidmaatschapsverplichtingen of door 
handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. 
Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap gebonden 
rechten niet worden uitgeoefend terwijl de lidmaatschapsverplichtingen in stand blijven
De schorsing eindigt wanneer het bestuur niet binnen drie maanden daarna tot opzegging 
heeft besloten. Het geschorste lid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene 
vergadering te verantwoorden jegens het bestuur en kan zich daarbij door een raadsman 
doen bijstaan.
Artikel 8.B.
1. Het bestuur kan besluiten het lidmaatschap van een lid namens de vereniging op te 

zeggen:
a. wanneer het lid haar verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
b. wanneer het lid heeft opgehouden aan de vereisten, door de statuten gesteld, te 

voldoen;
c. in het algemeen wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan 

worden het lidmaatschap te laten voortduren.
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2. Het bestuur kan een lid uit het lidmaatschap ontzetten wanneer het lid handelt in strijd 
met de statuten of een reglement of een besluit van de vereniging of de vereniging op 
onredelijke wijze benadeelt.

3. ln de gevallen, waarin het bestuur tot opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap 
kan besluiten, kan het ook in de plaats daarvan het lid voor een termijn van ten 
hoogste een jaar als zodanig schorsen.

4. Voordat een besluit tot opzegging, ontzetting of schorsing kan worden genomen, moet 
het lid, ten aanzien van wie een dergelijk besluit wordt genomen in de gelegenheid 
worden gesteld zich in een algemene ledenvergadering te verdedigen.

5. Een besluit tot opzegging of ontzetting kan slechts worden genomen met tenminste 
drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het ter vergadering aanwezige 
aantal leden.

6. Een lid, ten aanzien van wie een maatregel als hierboven bedoeld wordt overwogen, 
kan in afwachting van het te nemen besluit door het bestuur voorlopig worden 
geschorst.
Zodanige voorlopige schorsing kan te allen tijde door het bestuur worden opgeheven 
en vervalt in elk geval wanneer zij niet binnen twee maanden door een definitieve 
maatregel wordt gevolgd.

7. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de 
verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit 
te sluiten.

Artikel 9.
Ereleden en erebestuursleden
Aan leden die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt jegens de vereniging, kan 
het erelidmaatschap of het erebestuurslidmaatschap worden toegekend.
Zij worden door de algemene vergadering benoemd op voordracht van het bestuur.
Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie en hebben geen stemrecht, doch 
een adviserende stem.
Erebestuursleden worden uitgenodigd voor alle bestuursvergaderingen maar hebben daarin 
slechts een adviserende stem.
Voor het overige hebben ereleden en erebestuursleden alle lidmaatschapsrechten en
is het in artikel 6 leden 3 en 4 bepaalde zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
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Artikel 10.
Contributie
1. leder lid, met uitzondering van ereleden en erebestuursleden, is jaarlijks contributie 

verschuldigd, welke binnen de daarvoor gestelde termijn aan de vereniging dient te 
worden betaald.
De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene vergadering op 
voordracht van het bestuur.

2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de 
jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Artikel 11.
Bestuur
1. De leiding van de vereniging berust bij het bestuur, bestaande uit tenminste vijf 

personen, niet rechtspersonen. lndien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, 
blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een 
vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen 
aan de orde komt.

2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering op voordracht van het 
bestuur benoemd.
Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met 
tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene 
vergadering, ongeacht het ter vergadering aanwezige aantal leden.

3. De voorzitter wordt steeds als zodanig voorgedragen en door de algemene 
ledenvergadering benoemd.
Het bestuur wijst uit haar midden een secretaris en een penningmeester aan.
Bij ontstentenis of belet van de penningmeester kan het bestuur een persoon in die 
functie benoemen.

4. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Elk jaar 
treedt zoveel mogelijk een gelijk aantal bestuursleden af volgens een door het bestuur 
opgesteld rooster met dien verstande dat de voorzitter en secretaris niet gelijktijdig 
aftreden.
Een volgens rooster aftredend bestuurslid is tweemaal onmiddellijk herkiesbaar.

5. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder 
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wordt de vereniging tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de algemene 
vergadering steeds moet zijn aangewezen.
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat
a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is 

door ziekte of andere oorzaken; of
b. de bestuurder is geschorst.

Artikel 12.
Einde bestuurslidmaatschap
Behalve aftreden volgens rooster eindigt het bestuurslidmaatschap voorts:
a. door overlijden;
b. door bedanken;
c. door ontslag door de algemene vergadering
Het bepaalde in artikel 8 is zoveel mogelijk van toepassing
Artikel 13.
Vertegenwoordiging
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen 

met de secretaris.
3. ln alle gevallen, waarin de voorzitter handelend moet optreden, kan bij haar 

ontstentenis of kan in haar plaats en in overleg met haar, een ander bestuurslid 
optreden.
Het in de voorgaande zin bepaalde geldt eveneens ten aanzien van de secretaris.

4. ln alle andere gevallen, dan de sub 2. en 3. genoemde gevallen, vertegenwoordigen 
twee andere bestuursleden de vereniging in en buiten rechte.

Artikel 14.
Taken en bevoegdheden bestuur
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

Het bestuur regelt en verdeelt in onderling overleg haar werkzaamheden met 
inachtneming van de statuten.

2. Het bestuur kan zich voor bepaalde taken laten bijstaan door respectievelijk taken en 
bevoegdheden te delegeren aan adviseurs, leden en/of werkgroepen.
Bij reglement kan de benoeming, invulling en werkwijze en de verantwoording van de 
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adviseurs en werkcommissies worden geregeld.
3. Het bestuur is, met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten 

van overeenkomsten tot verkrijging, 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 
zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden 
gedaan.

4. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor 
besluiten strekkende tot:
I. onverminderd het bepaalde onder ll., het aangaan van rechtshandelingen en het 

verrichten van investeringen die een door de algemene vergadering jaarlijks vast 
te stellen bedrag of waarde te boven gaan.

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 begrepen het gebruik maken 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.

5. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de 
betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat 
tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en de met haar verbonden 
organisatie.
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Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit 
genomen door de algemene vergadering.

Artikel 15.
Algemene vergadering
1. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of 

de statuten aan andere organen zijn opgedragen. Zij stelt de beleidslijnen vast.
2. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle - met uitzondering van geschorste - 

leden, bestuursleden en ereleden, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of 
de algemene vergadering zijn uitgenodigd.
Leden ten aanzien van wie een besluit tot opzegging, ontzetting, schorsing is 
genomen, hebben toegang tot die vergadering, waarin dat besluit wordt behandeld en 
zijn bevoegd daarover dan het woord te voeren.

3. Jaarlijks wordt tenminste één vergadering van de algemene vergadering - de 
jaarvergadering - gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het 
verenigingsjaar, behoudens de verlenging van deze termijn door de algemene 
vergadering.

4. De agenda van deze jaarvergadering omvat onder meer:
a. de notulen van de vorige vergadering van de algemene vergadering;
b. het jaarverslag;
c. het financieel jaarverslag;
d. verslag van de kascommissie;
e. begroting;
f. vaststellen van contributies en/of andere bijdragen;
g. rondvraag.

5. Andere algemene vergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls als het bestuur dit 
wenselijk acht en voorts wanneer tenminste één/tiende van de stemgerechtigde leden, 
met opgaaf van de te behandelen punten, hiertoe een schriftelijk verzoek indient.
Blijft het bestuur in gebreke deze vergadering binnen vier weken na indienen van het 
verzoek bijeen te roepen, dan hebben de verzoekers het recht zelf de vergadering 
bijeen te roepen; in welke vergadering aangaande de opgegeven agendapunten -   
wanneer aan alle bij de wet en statuten gestelde vereisten is voldaan - rechtsgeldige 
besluiten kunnen worden genomen.
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6. De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt door schriftelijke 
mededeling aan de stemgerechtigde leden, ereleden en degenen die door het bestuur 
zijn uitgenodigd met vermelding van de te behandelen onderwerpen.
De termijn van oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.
Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige 
besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde 
komende onderwerpen, ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de 
voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en 
houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht 
genomen.

7. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door 
de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en 
de notulist worden vastgesteld en ondertekend.
Zij die de vergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel proces verbaal van het 
verhandelde doen opmaken.
De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden 
gebracht.
Het vaststellen van het jaarverslag strekt de secretaris en het bestuur tot decharge.

Artikel 16.
Financiën
1. Het bestuur brengt jaarlijks aan de algemene vergadering binnen zes maanden na 

afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de 
algemene vergadering, verslag 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 
voor aan de algemene vergadering.
Deze stukken worden na goedkeuring van de algemene vergadering door het bestuur 
ondertekend.
Goedkeuring strekt de penningmeester en het bestuur tot decharge.

2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de niet bindende voordracht van de 
voorzitter een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken 
van het bestuur.
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De commissie onderzoekt de stukken bedoeld in de tweede zin van lid 1 en brengt aan 
de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
Vereist dit onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan deze commissie 
zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht de commissie ten 
behoeve van haar onderzoek alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar 
desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van 
de vereniging te geven.

3. Tijdens het lopende verenigingsjaar wordt door de zorg van de penningmeester de 
begroting van het komende verenigingsjaar via het bestuur aan de algemene 
vergadering ter goedkeuring voorgelegd.

Artikel 17.
Besluitvorming verkiezing
1. De vergaderingen van de algemene vergadering worden geleid door de voorzitter van 

het bestuur. De vergadering kan echter, op voorstel van orde, besluiten om de leiding 
van de vergadering of de behandeling van een of meer agendapunten op te dragen aan 
een ander.
Bij afwezigheid van de voorzitter kan de vergadering worden geleid door een ander 
door het bestuur aan te wijzen bestuurslid.

2. ln de algemene vergadering heeft elk aanwezig stemgerechtigd lid één stem.
3. Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een 

stem is beslissend.
Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een 
niet schriftelijk vastgesteld voorstel is eveneens beslissend.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het hiervoor in sub 3. bedoelde 
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 van de oorspronkelijke 
stemming.

4. Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen met volstrekte 
meerderheid van stemmen, voor zover de wet of deze statuten niet anders bepalen.

5. De meerderheid is volstrekt, indien zij bedraagt tenminste de helft plus één van het 
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aantal geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen, alsmede stemmen van 
onwaarde of ondertekende stembriefjes, zijn ongeldig en tellen voor de 
stemverhouding niet mee.

6. Stemmen over zaken geschiedt mondeling, tenzij de meerderheid van de betreffende 
vergadering schriftelijke stemming wenst. Bij staking van stemmen is het voorstel 
verworpen.

7. Stemming over personen geschiedt met ongetekende briefjes. Staken de stemmen bij 
verkiezing van personen dan beslist het lot. lndien bij verkiezing tussen meer dan twee 
personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd 
tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen. Na stemming is 
degene gekozen, die de meeste stemmen kreeg.

8. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke 
stemming verlangt.

Artikel 18.
Statutenwijziging
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene 

vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de 
statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij, die de oproeping tot de vergadering ter behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag van de 
vergadering een afschrift van dat 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. Het 
voorstel moet tenminste veertien dagen voor de vergadering aan de leden ter kennis 
zijn gebracht.

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden 
besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte 
stemmen, ongeacht het ter vergadering aanwezige aantal leden.

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is 
opgemaakt.
leder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

5. Het bepaalde in de leden 1en 2 is niet van toepassing, indien in de vergadering alle 
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stemgerechtigden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene 
stemmen wordt genomen.

6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van 
statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst der statuten, zoals deze na de 
wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel 
gehouden register.

Artikel 19.
Ontbinding en vereffening
1. Ontbinding van de vereniging kan slechts plaatsvinden door een besluit van de 

algemene vergadering. Het bepaalde van het voorgaande artikel is van 
overeenkomstige toepassing, behoudens het in lid 4. bepaalde.

2. Het bepaalde in artikel 18 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een 
besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.

3. De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de 
bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming 
met het doel van de vereniging, in die zin dat het batig saldo bestemd wordt ten 
behoeve van een of meerdere algemeen nut beogende instellingen, welke zich inzetten 
voor verbetering van de positie van de vrouw in de meest ruime zin, te bepalen door 
de algemene vergadering.

4. De vereffening geschiedt door het bestuur.
5. 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.
ln de stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam 
worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

6. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekend baten 
meer aanwezig zijn.

7. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard 
gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de 
vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Artikel 20.
Reglementen
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1. De algemene vergadering kan reglementen vaststellen en wijzigen, waarin 
onderwerpen worden geregeld, waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt 
voorzien.

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, welke in strijd zijn met deze statuten en 
met de wet.

3. Op besluiten tot vaststelling en wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 
18 leden 1 , 2, 3 en 5 van overeenkomstige toepassing.

SLOT
WAARVAN AKTE is verleden te SWALMEN op de datum in het hoofd van deze akte 
vermeld.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten 
hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het 
verlijden een concept-akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben 
kennisgenomen en te zijn gewezen op de gevolgen die voor partijen uit de akte 
voortvloeien.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de 
comparanten en vervolgens door mij, notaris. De ondertekening door mij notaris, heeft 
plaatsgevonden om +


