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AKTE VAN OPRICHTING
COMMUNITY HOLLANDSCHE RADING

Op een augustus tweeduizend veertien verschijnt voor mij, mr. Jasper Kampherbeok,
kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", waarnemer van lff. Isabelle Maria Beatrice Balvert, notaris te Utrecht:
mr. Regine Charlotte Anne-Marie van Nierop, kandidaat-notaris, geboren te NieuwLekkerland op dertien

juli negentienhonderdtachtig,

-

met kantooradres: Newtonlaan203,

3584 BH Utrecht, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
(l) de heer Matthijs Anton van der Wel, geboren te Lisse op dertig maart

-

negentienhonderdzevenenvijftig, wonende te Spoorlaan 77,3739 KC Hollandsche
Rading, gehuwd, houder van een paspoort met nummer NPCKB7J27
(de "Oprichter

(2)

I");

de heer Cornelis

-

en

Adrianus Floor, geboren te Hilversum op vijfentwintig oktober

negentienhonderdvierenveertig, wonende te Dennenla an 52, 3739 I<P Hollandsche

-

Rading, gehuwd, houder van een paspoort met nuîuîer NSFLCCJLI
(de "Oprichter

(3)

II");

en

mevrou\ry Otgera tr'ernande Marie Josephine van Erp, geboren te 'sHertogenbosch op tien maart negentienhonderdeenenvijftig, wonende te Schaapsdrift

5,3739 NE Hollandsche Rading, gehuwd, houder van een paspoort met nummer
IXHHFH249 (de "Oprichter III");
(de Oprichter I, de Oprichter II en de Oprichter III tezamen de "Oprichters")
Van het bestaan van de volmachten blijkt uit drie onderhandse akten, die aan deze akte
worden gehecht (b,ljtagg!).
die
De verschijnende persoon verklaart dat de Oprichters hierbij oprichten een vereniging,
geregeerd
statuten:
door
de
volgende
wordt
STATUTEN
Artikel 1. Naam en zetel
1.1 De vereniging is genaamd: Community Hollandsche Rading.
1.2 De vereniging heeft haar zelel te Hollandsche Rading.
Artikel2. Doel
2.1 De vereniging heeft ten doel
(a)
het bijeenbrengen van bewoners, bedrijven, organisaties en instellingen
binnen de kern Hollandsche Rading en daarmee de sociale cohesie en participatie binnen de kem te bevorderen teneinde "Samen te zorgen voor een
zo aantrekkelijk mogelijke woon- en leefomgeving."
(b)
het in en om de kem Hollandsche Rading (de "kern") van de kant van de
bewoners van dit gebied (de "bewoners"), het wijk- en dorpsgericht werken
van de gemeente De Bilt (de "gemeente") gestalte te geven,
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(c)

alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt

of

daartoe bevorderlijk kan zijn.

2.2

Zlj

tracht dit doel onder meer te bereiken door:

(a)

ervoor te waken, en waar mogelijk en nodig, haar medewerking eraan te
verlenen dat tussen de gemeente en de bewoners een goede communicatie- en
afstemming van (beleids)plaruren die de bewoners direct of indirect betreffen,
plaatsvinden;

(b)

over alle aangelegenheden die een goede leefomgeving van de bewoners
bevorderen en in stand houden, desgevraagd, dan wel ongevraagd,
aanbevelingen te doen aan: de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, wethouder of een ambtenaar van de

-

gemeente.

(c)

de communicatie tussen de bewoners onderling en tussen de belangenroepen

in de kem te bevorderen.

Artikel3. Boekjaar
Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar
Artikel4. Vereisten voor het lidmaatschap en toelating

4.1

Als lid kunnen slechts worden toegelaten:
(a) natuurlijke personen die blijkens de gegevens van het bevolkingsregister van
de gemeente binnen de grenzen van de kem Hollandsche Rading of in het aanpalende buitengebied woonachtigzijn en de leeftijd van achttien jaar
hebben bereikt; en
(b) rechtspersonen die hun primaire activiteiten ten behoeve van de kern
uitoefenen.

4.2

Het bestuur beslist over de toelating van een lid. Bij niet-toelating kan de algemene
vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 5. Einde van het lidmaatschap

5.1

Het lidmaatschap eindigt:

(a)

door de dood van het lid dan wel, indien het lid een rechtspersoon is, door de
ontbinding van het lid

(b)
(c)

door opzegging door het lid;
door opzegging door de vereniging; de vereniging kan het lidmaatschap

slechts opzeggenwanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door
artikel 4.1 voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen, alsook \ryanneer

-

redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten

(d)

door ontzetting; ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden
uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of
besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze
-

-

benadeelt

5.2

Opzeggingvan het lidmaatschap door de vereniging geschiedt door het
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5.3

Opzeggingvan het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van een
boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Het
lidmaatschap kan in ieder geval onmiddellijk worden beëindigd indien redelijkerwijs

-

van het lid of van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten

voofiduren.

5.4

Een opzegging in strijd met artikel 5.3, doet het lidmaatschap eindigen op het
vroegst toegelaten tijdstip volgend op de datum waartegen was opgezegd'
Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een

5.5

maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn
verzwaard, hem bekend is geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op

-

hem van toepassing.

5.6

Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggeîbiruren een

-

maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzeflingvan de vereniging in een
andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing als bedoeld in titel 2.7 van het Burgerlijk

Wetboek.

5.7

Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur
Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk van een besluit tot opzegging van het
lidmaatschap door de vereniging op de grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot

5.8

ontzetting uit het lidmaatschap, met opgave van de redenen, in keruris gesteld. Hem
staat binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep op
de algemene vergadering open. Gedurende de beroepstermijn en hangende het

beroep is het lid geschorst. Het lid heeft het recht zichin de algemene vergadering
-

-

waarin het beroep wordt behandeld, te
Artikel 6. Register van leden
6.1 Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden worden opgenomen, met vermelding van de datum waarop zijhet lidmaatschap hebben

-

verkregen.

6.2
6.3

Ieder lid is verplicht zijn adres en e-mailadres aan het bestuur op te geven,

Artikel

7.

Het register wordt regelmatig bijgehouden.

Jaarlijkse bijdragen
De leden zijn gevrijwaard van het betalen van
Artikel 8. Verbintenissen

een jaarlijkse bijdrage.

Het bestuur is bevoegd verbintenissen aan het lidmaatschap te verbinden. De verbintenissen
behoeven de goedkeuring van de algemene vergadering.

Artikel9. Bestuur

9.1

Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aanlal ten
minste drie en ten hoogste negen bestuurders. Is het aantal bestuurders minder dan
alsdan
onverwijld
neemt
het
bestuur
bevoegd;
volledig
het
bestuur
drie, dan blijft
maatregelen tot aanvulling van het aantal bestuurders.

9.2

6 I 40093
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g.3

Bestuurslid kunnen niet zijnburgemeester van de gemeente, wethouder van de
gemeente, raadslid van de gemeente, ambtenaar in dienst van de gemeente of fractieassistent van een politieke partij die is vertegenwoordigd in de gemeenteraad van de
gemeente.

Artikel

10. Benoeming van bestuurders

10.1
10.2

Het bestuur wordt uit de leden benoemd'
De benoeming van bestuurders geschiedt door de algemene vergadering.

Artikel

11.

I

1

.1

Aftreden, defungeren, schorsing en ontslag van bestuurders

Een bestuurder treedt af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster

van

aftreden. Een wijziging in het rooster kan niet meebrengen dat een bestuurder tegen
zijn wil moet aftreden voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is.
-

Een bestuurder treedt evenwel uiterlijk af op de dag van de eerstvolgende algemene
vergadering na afloop van drie jarenna zijn laatste benoeming. Een aftredende

1I.2

bestuurder kan worden herbenoemd.
zljn
van
Een bestuurder die uit de leden is benoemd defungeert door het eindigen

-

lidmaatschap van de vereniging of indien zich een onverenigbaarheid voordoet als
bedoeld in artikel9.3
I

1.3

Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst

of

ontslagen.

11.4

lndien de algemene vergadering een bestuurder heeft geschorst, dient de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag, hetzij tol opheffing van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de
schorsing.

Artikel 12.Trtk,taakverdeling, bevoegdheden en besluitvorming van het bestuur12.1

Behoudens beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen
van de vereniging.

12.2
12.3

12.4

Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester zijn verenigbaar'Het bestuur kan de commissies instellen die het voor de vervulling vanzijn taak

-

redelijkerwijs nodig heeft. Het bestuur bepaalt de samenstelling, taak, bevoegdheden
en werkwijze van de commissies.
Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaaîvan overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemdingenbezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de verenigingzich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. De besluiten omtrent zulke
handelingen behoeven evenwel de goedkeuring van de algemene vergadering' De goedkeuring geldt mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de
vereniging

12.5

Ter zake van deze handelingen.

Het bestuur vergadert zo dikwijls een bestuurder dit wenselijk oordeelt. Iedere
bestuurder heeft één stem. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte
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-

meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen, dan is het voorstel
verworpen.

12.6

Besluitvorming van het bestuur kan op andere wijze dan in een vergadering
geschieden, mits met algemene stemmen en de stemmen schriftelijk of langs
elektronische weg worden uitgebracht.

Artikel13.Goedkeuringvanbestuursbesluiten

13.1

De algemene vergadering kan besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring
onderwerpen, onverminderd artikel 72.4 tweede zin. Ztlke besluiten moeten

duidelijk worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur worden medegedeeld. 13.2 Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering op een besluit als
bedoeld in artikel I 3. 1 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuurders niet aan.
Artikel 14. Vertegenwoordiging
14.l Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De bevoegdheid tot
vertegenwoordiging komt, behalve aan het bestuur, mede toe aan twee gezamenlijk
handelende bestuurders

14.2

alle gevallen waarin een bestuurder een belang heeft dat tegenstrijdig is met het
belang van de vereniging kan de algemene vergadering een of meer personen

14.3

Het bestuur kan een of meer functionarissen met algemene of beperkte doorlopende
bevoegdheid tot vertegenwoordiging aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de
vereniging met inachtneming van de grenzen aanzijnbevoegdheid gesteld. De titel

I¡n

-

aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen.

van zodanige functionarissen wordt door het bestuur vastgesteld.

Artikel

15. Algemene vergaderingen

15.1

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen drie maanden na afloop

van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn. In ieder geval worden de
volgende onderwerpen op de agenda voor deze vergadering geplaatst

(a)
(b)

de behandeling van

hetj

de behandeling van het verslag van de commissie, bedoeld in artikel 20.3, en
de benoeming van de commissie voor het volgende boekjaar, indien dat

artikel van toepassing is;

(c)

-

-

de goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten met de

toelichting;

(d)

de decharge van de bestuurders voor hun bestuur over het afgelopen

boekjaar
Deze onder\¡/erpen behoeven niet op de agenda te worden geplaatst indien de termijn
voor het overleggen van hetjaarverslag door de algemene vergadering is verlengd of
een voorstel daartoe op de agenda is geplaatst

15.2

Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen, zo dikwijls het dit wenselijk
oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of deze statuten verplicht is, echter
ten minste twee maal per jaar

6

I

400935/CVN

5

çr¡4/5/
Law. Tax

15.3

-

Op schriftelijk verzoek van ten minste twintig leden en op schriftelijk verzoek van

ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende

gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het
bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier
weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen
geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers

-

zelftot die bijeenroeping

overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of bij
advertentie in ten minste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel -

gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuurders belasten met
de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen. Aan de eis van

schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien het verzoek elektronisch is
vastgelegd.

Artikel

16.1

16. Oproeping

Leden worden tot de algemene vergadering opgeroepen door het bestuur of een

-

bestuurder

16.2

-

De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van
oproepingsbrieven gericht aan de leden aan de laatstelijk aan het bestuur opgegeven
adressen. Indien het

lid hiermee instemt, kan de oproeping geschieden door een

langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan hetadres dat door hem voor dit doel aan de vereniging is bekend gemaakt.

16.3

-

De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen en de plaats en het tijdstip van
de algemene vergadering. Onderwerpen die niet in de oproeping zijn vermeld,

kunnen op dezelfde wijze worden aangekondigd met inachtneming van de voor

-

oproeping gestelde termijn. De vergadering wordt in het openbaar gehouden, Terzij

-

in de algemene vergadering wordt besloten dat met gesloten deuren wordt vergaderd.

16.4

De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt niet later dan op de vijftiende
dag vóór die van de vergadering.

Artikel lT.Yoorzitter, secretaris

17.l

en notulen

De voorzitter van het bestuur treedt als zodarng ook op bij de algemene vergadering.
De voorzitter van het bestuur kan echter, ook indien hij zelf ter vergadering
aanwezig is, een ander in zijn plaats als voorzitter aanwijzen.

Bij afwezigheid van de

voorzitter van het bestuur, zonder dat hij een ander inzijn plaats als voorzitter heeft
aangewezeq benoemen de ter vergadering aanwezige bestuurders een van hen

tot

-

voorzitter. Bij afwezigheid van alle bestuurders benoemt de algemene vergadering -

b¡ de
Bij afwezigheid van de secretaris van het bestuur wijst de

zelf haar voorzitter. De secretaris van het bestuur treedt als zodanig ook op
algemene vergadering.

-

voorzitter de secretaris aan.

17.2

De secretaris van de vergadering houdt notulen van het ter vergadering verhandelde.
Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan ondefiekend door de voorzitter en
de secretaris van de vergadering.

Artikel

18. Toegang en vergaderrechten
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18.1

Alle leden die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de algemene vergadering en
zijn bevoegd daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Een
geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt
behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren

18.2

Een stemgerechtigd lid kan aan één ander stemgerechtigd lid schriftelijk volmacht
verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Aan de eis van schriftelijkheid van de

volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd
De voorzitter van de vergadering beslist omtrent de toelating van andere personen tot

18.3

de algemene vergadering.

Artikel

19. Stemrecht en

19.1

In de algemene vergadering heeft ieder lid dat niet geschorst is, één stem. Blanco
stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

19.2

Alle besluiten vvaaromtrent bij de wet en deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte

besluitvormin

-

stemmen.

19.3

-

De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande dat, indien een van
de stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing
en ontslag van personen

19.4

-

bij gesloten ongetekende brie{es geschiedt.

Staken de stemmen bij verkiezing van twee personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid

is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantaT
stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
Staken de stemmen

19.5

bij

een andere stemming, dan is het voorstel verworpen.

Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van
een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen
besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
V/ordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de 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.

19.6

Btj de vaststelling in hoeverre de leden stemmen, aanwezigzijn of vertegenwoordigd
zijn, wordt geen rekening gehouden met leden die ingevolge de wet of deze statuten
geen stem kunnen uitbrengen.

Artiket

20.

20.1

Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen drie maanden na afloop van
het boekjaar, behoudens verlenging vandeze termijn door de algemene vergadering,
eenjaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde

J

beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter
goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden onderlekend door de-

-

bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een ofmeer van hen dan wordt daarvan
onder opgaaf van reden melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid -
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van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen da| zij deze verplichtingen

-

nakomen.

20.2

De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van ten minste twee
- leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de
balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de algemene
vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de commissie
ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging
beschikbaar te stellen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis,
dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan, op kosten van de

vereniging na goedkeuring van de algemene vergadering

-

-

Artikel

21. Statutenwijziging en ontbinding

21.1

In deze statuten kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de
algemene vergadering, \¡/aartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar

21.2

2I.3
2l.4
21.5
Artikel

wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen bij een meerderheid van ten minste twee derden (213) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste vijfentwintig
procent (25%) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. lndien niet ten minste
vijfentwintig procent (25%) van de leden aanwezigof vertegenwoordigd was, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit tot
statutenwijziging kan worden genomen onaflrankelijk van het op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aanlal leden, mits bij een meerderheid van ten
minste twee derden van de uitgebrachte stemmen. De nieuwe vergadering wordt gehouden uiterlijk op de dertigste dag na die van de oorspronkelijke vergadering. -Bij
de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en ìwaarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ter vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde aantal leden.
Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragenwijziging
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
De artikelen 21.1 en 21 .2 zijn niet van toepassing indien in de algemene vergadering
alle leden aanwezig of veftegenwoordigd zijnenhet besluit tot statutenwijziging met
algemene stemmen wordt genomen.
De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene
vergadering
De artikelen 21.1 tof en met 21.3 zijn van overeenkomstige toepassing op een besluit
tot ontbinding.
22. Y er eff enin
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22.1
22.2

Indien de vereniging wordt ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering, wordt haar vermogen vereffend door de bestuurders, indien en voor
zover de algemene vergadering niet anders bepaalt.
De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaars vast.

22.3

De vereffening geschiedt met inachtneming van het daaromtrent in titel 2.1 van het

22.4

-

Burgerlijk Wetboek bepaalde. Tijdens de vereffening blijven deze statuten, voor
zover mogelijk, van kracht.
De algemene vergadering bepaalt de bestemming van het batig liquidatiesaldo van de vereniging en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de

-

vererugmg.

22.5

-

Nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan, blijven de boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers van de vereniging gedurende zeven jaren berusten onder

-

degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

Artikel 23. Huishoudelijk reglement
De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. Het reglement mag
geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of deze statuten.

Artikel 24.

-

grngsbepaling
Het eerste boekjaar eindigt eenendertig december tweeduizend veertien. Dit artikel vervalt
na afloop van het eerste boekjaar
SLOTVERKLARINGEN
De verschijnende persoon verklaart ten
(a) er zullen voorlopig drie bestuurders zijn; voor de eerste maal worden tot bestuurder
van de vereniging benoemd:
(Ð de heer Matthijs Anton van der Wel, geboren te Lisse op dertig maart
negentienhonderdzevenenvijftig, in de functie van voorzitter; en
(ii) de heer Comelis Adrianus Floor, geboren te Hilversum op vijfentwintigoktober negentienhonderdvierenveertig, in de functie van secretaris; en (iiÐ mevrouw Otgera Fernande Marie Josephine van Erp, geboren te
's-Heftogenbosch op tien maart negentienhonderdeenenvijftig, in de functie
Ov er

van perìnlngmeester

(b) de oprichters zijn de eerste leden van de vereniging.
De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend.
Waarvan akte wordt verleden te Utrecht op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en het geven van een toelichting
daarop aan de verschijnende persoon, heeft zij verklaard van de inhoud vandeze akte te-

-
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hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen. Vervolgens wordt deze akte onmiddellijk
na beperkte voorlezing door de verschijnende persoon en mij, notaris, ondertekend

(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
door mij, mr. Jasper Kampherbeek, kandidaatnotaris, waarnemer van Ír. Isabelle Maria
Beatrice Balvert, notaris te Utrecht,
op 1 augustus 2014.
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