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Kenmerkzaak:3626A0
VERENIGING
OPRICHTTNG
Heden, vijf en twintig septembertweeduizendacht, verschenenvoor mij, mr. Egbert ---Drenth, notaris te Breda:

l.

deheerHUBERTUSJOZEFUSVRIJHOEVEN. wonendete 4761LB ------------

Zevenbergen,Bouwensland2, geborente Heerlen op twaalf maart
negentienhonderdeen en vijftig, gehuwd, zich legitimerendemet identiteitskaart --nummer IULHIP376, uitgegevente Moerdijk op elfjuni tweeduizendzeven;-------2. de heer CORNELIS CLEMENS LEONARDUS WILLEMEN, wonendete 4841
MT Prinsenbeek,gemeenteBreda,Molen de Beerstraat8, geborente Breda op ----dertig septembernegentienhonderdzevenen vijftig, gehuwd, zich legitimerende --met paspoortnummerNH4016144,uitgegevente Breda op drie december
tweeduizendvier; ----3. de heerPETRUS MARIA VAN KOETSVELD, wonendete 4708 EJ Roosendaal,
Ekenberg9, geborente Mijdrecht op achttien februari negentienhonderdzestig, ---gehuwd,zich legitimerendemet paspoortnummerNG2384039,uitgegevente -----Roosendaalop zevenmei tweeduizendvier. ------De comparantenverklaardenbij dezeeen vereniging op te richten met de navolgende -statuten.---

NAAM EN ZETEL
Artikel l:
O. *"."lging draagt de naam:"Astma & COPD BeweegverenigingWest-Brabant"
(A. C.B.W.B. Patiëntenvereniging
voor mensenmet luchtwegproblemen).

Artikel2:
O. *"."iging

heeft haar zetelte Roosendaal.

DOEL EN MIDDELEN
Artikel3:
1. De vereniging heeft ten doel het bevorderenvan de deelnameaan sport enlof
-door mensenmet luchtwegproblemen.
bewegingsactiviteiten
2. De verenigingtracht dit doel ondermeer te bereikendoor:-------

a. sportontwikkelingen sportstimulering;
b.
c.
d.
e.

organisatievan sport;
voorlichtingenpromotie;--------belangenbehartiging;
samenwerkingmet sportbondenen instellingendie de sportbeoefening
door --mensenmet eenhandicapbevorderen.

LEDEN.
Artikel4:
1. Leden van de verenigingkunnen zijn:--------
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personenmet luchtwegproblemen;
personendie na overlegbinnenhet bestuurzullen wordentoegelaten.Dit ------kunnen personenzijn zonder luchtwegproblemen,of personendie lid z4nvan anderepatiëntenverenigingen
2. Het bestuurhoudt een registerwaarin de namen en adressenvan alle leden zijn ----:-------opgenomen
Artikel 5:
l. Leden van de verenigingzijn verplicht het lidmaatschapvan de vereniging ---------GehandicaptensportNederland aan te vragen en na toelating tot de vereniging -----GehandicaptensportNederland te handelenin overeenstemmingmet de statuten, --reglementenen besluitenvan dezevereniging.
2. Het bestuur is bevoegdaan de leden verplichtingen van financiële en andereaard -op te leggen en om verbintenissenaÍul het lidmaatschapte verbinden. ------------------:--TOELATING. ----------

Artikel6:
1. Het bestuurbeslist omtrent de toelating van leden. De wijze van toelating kan in het
huishoudelijkreglementnaderworden geregeld.-2. Bij niet-toelatingtot lid kan de algemenevergaderingalsnogtot toelatingbesluiten.

EINDEVAN HET LIDMAATSCHAP.------.--Artikel T:
l

Het lidmaatschapeindigt:
a. door de dood van het lid;----b. door opzeggingvan het lid;----c. door opzeggingnamensde vereniging.
Dezekan geschiedenwanneereen lid heeft opgehoudenaande vereistenvoor het lidmaatschapbij de statutengesteldte voldoen, \ilanneerhij zijn
verplichtingenjegensde verenigingniet nakomt,alsookwanneerredelijkerwijs
van de vereniging niet gevergdkan worden het lidmaatschapte laten
voortduren;-----d. doorontzetting.--------Deze kan alleen worden uitgesprokenwanneereen lid in strijd met de statuten,
reglementenof besluitender vereniginghandelt,of de verenigingop
onredelijke wijze benadeelt.
2 . Opzeggingnamensde vereniginggeschiedtdoor het bestuur.----Opzeggingvan het lidmaatschapdoor het lid of door de verenigingkan slechts ----geschiedentegen het einde van een verenigingsjaaren met inachtnemingvan een -opzeggingstermijnvan vier weken.
Echter kan het lidmaatschaponmiddellijk worden beëindigd indien van de
vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergdkan worden het lidmaatschap te laten voortduren
4 . Een opzeggingin strijd met het bepaaldein het vorige lid, doet het lidmaatschap---
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eindigenop het vroegsttoegelatentijdstip volgendeop de datum waartegenwas ---opgezegd
5 . Onmiddellijke beëindigingvan het lidmaatschapdoor opzeggingis voor een lid ---voorts mogelijk:
a. binnen één maand nadateen besluit waarbij de rechten van de leden zijn -----beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaardaan het lid bekend is gewordenof
-------is meegedeeld.
Het besluit is alsdanniet op dat lid van toepassing.
Een lid is evenwelniet bevoegddoor opzeggingeenbesluit waarbij de ---------verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijnverzwaard te zijnen
opzichteuit te sluiten.---------b. binnen eenmaandnadateenbesluit tot omzettingvan de verenigingin een -----------andererechtsvormof tot fusie aanhem is meegedeeld.
6 . Ontzetting uit het lidmaatschapgeschiedtdoor het bestuur
7 . Van eenbesluit tot opzeggingvan het lidmaatschapdoor de verenigingop grond --dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschapte -laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschapstaatde -----betrokkenebinnen een maandna de ontvangstvan de kennisgevingvan het besluit
beroepopen op de algemenevergadering.
Hij wordt daartoeten spoedigsteschriftelijk van het besluit met opgavevan redenen
in kennis gesteld.
Gedurendede beroepstermijnen hangendehet beroepis het lid geschorst.-----------8. Wanneerhet lidmaatschapin de loop van eenverenigingsjaareindigt,blijft
desniettemindejaarlijkse bijdragevoor het geheelverschuldigd,
JAARLIJKSE BIJDRAGEN.
Artikel 8:
l. De leden zijn gehoudentot het betalenvan eenjaarlijkse bijdrage,die door de -----algemenevergaderingzal worden vastgesteld.--------2. Het bestuuris bevoegdin bijzonderegevallengeheleof gedeeltelijkeontheffing ---van de verplichting tot het betalenvan een bijdrage te verlenen
BESTUUR
Artikel9:
L Het bestuurbestaatuit tenminstedrie en ten hoogste zevenpersonen,die door de --algemenevergaderinguit de ledenworden benoemd.
2. De algemenevergaderingstelt met inachtnemingvan het bepaaldein lid 1. het ----aantalbestuursledenvast.
3. Kandidaten voor het bestuurkunnen worden sestelddoor het bestuurof door
leden.
Kandidatenvan het bestuurwordenbij de oproepingvoor de vergadering-----------meegedeeld.----------Kandidatenvan leden moetenvoor de aanvangvan de vergaderingschriftelijk bU --
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het bestuurworden gemeld.---EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP - PERIODIEK ---------

LIDMAATSCHAP. SCHORSING.
Artikel l0:
1. Elk bestuurslidkan, ook wanneerhij voor eenbepaaldetijd is benoemd,te allen ---tijde door de algemenevergaderingworden ontslagenof geschorst.----------Een schorsingdie niet binnen drie maandengevolgdwordt door eenbesluit tot ----ontslag,eindigt door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslidtreedtuiterlijk drie jaar na zijn benoemingaf, volgenseen door het bestuur op te maken rooster van aftreding.
De aftredendeis herkiesbaar:wie in eentussentiidsevacaturewordt benoemd,-----neemtop het roosterde plaatsvanzijn voorgangerin.
eindigt voorts:
3. Het bestuurslidmaatschap
a. door het eindigenvan het lidmaatschapvan de vereniging;--------b. door bedanken.--------BESTUURSFI.INCTIES- BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR.
Artikel I l:
1. Hrt b"stuur wijst uit zijn midden eenvoorzitter,een secretarisen een
penningmeesteraan.
Het kan voor elk hunner uit zijn midden een veryanger aanwljzen.--------Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
2. Van het verhandeldein elke vergaderingworden door de secretarisnotulen
opgemaakt,die door de voorzitteren de secretarisworden vastgestelden ----------------------ondertekend.
In afwijking van hetgeende wet dienaangaande
bepaalt,is het oordeelvan de ------voorzitter omtrentde totstandkomingen de inhoud van eenbesluit niet beslissend.-3. Bij huishoudelijkreglementkunnennadereregelenaangaandede vergaderingen--van en de besluitvormingdoor het bestuurworden gegeven.
BESTUURSTAAK . VERTEGENWOORDIGING.---Artikel l2:
1. Behoudensde beperkingenvolgensde statutenis het bestuurbelastmet het
besturenvan de vereniging
2. Indien het aantalbestuursleden
benedendrie is gedaald,blijft het bestuurbevoegd.Het is echterverplicht zo spoedigmogelijk een algemenevergaderingte beleggen waarin de voorzieningin de openplaatsof de openplaatsenaande orde komt. -----3. Het bestuuris bevoegdonderzijn verantwoordelijkheidbepaaldeonderdelenvan -zljntaak te doenuitvoerendoor commissiesdie door het bestuurworden benoemd.4. Het bestuuris, mits met goedkeuringvan de algemenevergadering,bevoegdte ----besluiten tot het aangaanvan overeenkomstentot het kopen, vervreemdenof -------bezwarenvan registergoederen,
het sluitenvan overeenkomsten
waarbij de ---------verenigingzich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt,zich voor een ----
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derdesterkmaaktof zich tot zekerheidsstellinsvoor een schuldvan een ander -----verbindt.
Op het ontbreken van dezegoedkeuringkan door de vereniging een beroepworden
gedaan.
5. Het bestuurbehoefteveneensgoedkeuringvan de algemenevergaderingvoor ------

besluitentot:--------A. het aangaanvan rechtshandelingenen het verrichten van investeringeneen ----bedragof waardevan te boven gaande,onverminderdhet hierna onder B -----bepaalde;
B. a. het huren, verhuren en op anderewijze in gebruik of genot verkrijgen en -gevenvan offoerendegoederen;
waarbij aan de verenigingeen -----------b. het aangaanvan overeenkomsten,
bankkredietwordt verleend;
c. het ter leenverstrekkenvan gelden,alsmedehet ter leen opnemenvan ----gelden,waaronderniet is begrepenhet gebruikmakenvan een aan de -----vereniging verleendbankkrediet;-----------d. het aangaanvan dadingen;
e. het optredenin rechte,waaronderbegrepenhet voeren van arbitrale -------procedures,doch met uitzondering van het nemen van conservatoire
maatregelenen van het nemenvan die rechtsmaatregelen,die geenuitstel kunnen lijden;
------f. het sluitenen wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
Op het ontbrekenvan deze goedkeuringkan door en tegen derdengeen ---beroepworden gedaan.
6. Onverminderdhet in de laatstevolzin van lid 4 bepaaldewordt de vereniging in en
buiten rechtevertegenwoordigddoor het bestuur.---komt mede toe aan de voorzitter en de
De vertegenwoordigingsbevoegdheid
penningmeester
tezamendanwelaan de voorzitter en de secretaristezamen.---------JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTV/OORDING

Artikel13:
L
2.

3.

Het verenigingsjaarloopt van eenjanuari tot en met eenendertigdecember.---------van de verenigingzodanige ----Het bestuuris verplicht van de veÍïnogenstoestand
aantekeningente houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen ---kunnen worden gekend.
Het bestuurbrengt op een algemenevergaderingbinnen zes maandenna afloop van
het verenigingsjaar,behoudensverlengingvan dezetermijn door de algemene-----vergadering, zijn jaarverslaguit over de gang van zaken binnen de vereniging en --over het gevoerdebeleid en legt eenbalansen een staatvan batenen lastenmet ---toelichting aan de vergaderingover.----Deze stukken worden ondertekenddoor de bestuurders;ontbreekt de ondertekening
van één of meer hunner dan wordt daarvanonder opgaaf van redenenmelding ------
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4.

5.

6.
7.

gemaakt.
De algemenevergaderingbenoemtjaarlijks uit de ledeneen commissievan
tenminstetwee personen,die geendeel mogen uitmaken van het bestuur.
De commissie onderzoektde rekening en verantwoording van het bestuur en brengt
aan de algemenevergaderingverslagvan haarbevindingenuit. ------Vereist het onderzoekvan de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundigekennis,dan kan de commissievan onderzoekzich door een -----deskundigedoenbij staan.--------Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewensteinlichtingen te -verschaffen,haardesgewenstde kas en de waardente vertonen en rnzagevan de --boekenen bescheidender verenigingte geven.
De last van de commissiekan te allen tijde door de algemenevergaderingworden herroepen,doch slechtsdoor de benoemingvan een anderecommissie,
Het bestuuris verplicht de bescheidenbedoeldin de leden2 en3, tien jaar lang te -bewaren.

ALGEMENEVERGADERING.
Artikel 14:-L
2.

toe, die -Aan de algemenevergaderingkomen in de verenigingalle bevoegdheden
niet door de wet of de statutenaanhet bestuurzijn opgedragen.------Jaarlijks,uiterlijk zesmaandenna afloop van het verenigingsjaar,wordt een -------algemenevergadering- de jaarvergadering- gehouden.
In de jaarvergaderingkomen ondermeer aan de orde:
a. het jaarverslagen de rekeningen verantwoordingbedoeldin artikel 13 met het
verslagvan de aldaarbedoeldecommissie;-b. de benoemingv an de in artikel 13 genoemdecommissievoor het volgende ----

verenigingsjaar;
voorzieningin eventuelevacatures;---------voorstellenvan het bestuurofde leden,aangekondigdbij de oproepingvoor de
vergadering.----------3. Andere algemenevergaderingenworden gehoudenzo dikwijls het bestuurdit ------wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuurop schriftelijk verzoekvan tenminsteeen zodanigaantalleden
als bevoegdis tot het uitbrengenvan een/tiendegedeelteder stemmenverplicht tot
het bijeenroepenvan een algemenevergaderingop een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagengeen gevolg wordt
gegeven,kunnende verzoekerszelftot die bijeenroepingovergaandoor oproeping
overeenkomstigartikel l7 of bij advertentiein tenminste een ter plaatsewaar de ---vereniginggevestigdis veel gelezendagblad.
TOEGANG EN STEMRECHT.-----Artikel l5:
1. Toegangtot de algemenevergaderinghebbenalle ledenvan de vereniging
c.
d.
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--------Geentoeganghebbengeschorsteledenen geschorstebestuursleden.
2 . Over toelatingvan anderedan de in lid I bedoeldepersonenbeslistde algemene --vergadering.----------3 . Ieder lid van de verenigingdat niet geschorstis, heeft één stem.
4 . Een lid kan zijn stemdoor een schriftelijk daartoegemachtigdanderlid doen
uitbrengen,welk lid als zodanigvoor niet meer dan twee ledende stemmag --------

uitbrensen
- NOTULEN.
VOORZITTERSCHAP
Artikel l6:
l
De algemenevergaderingenworden geleid door de voorzitter van de verenigingof
zijn plaatsvervanger.
Ontbrekende voorzitter en zijn plaatsvervanger,dan treedt één der andere
bestuursledendoor het bestuur aante wijzen als voorzitter op.
Wordt ook op dezewijze niet in het voorzitterschapvoorzien, dan voorziet de -----vergaderingdaarinzelve.-----2. Van het verhandeldein elke vergaderingworden door de secretarisof een ander ---door de voorzitter daartoe aangewezenpersoonnotulen gemaakt,die door de ------voorzitter en de notulist wordenvastgestelden ondertekend.Zij die de vergadering
bijeenroepenkunnen een notarieelproces-verbaalvan het verhandeldedoen
opmaken.-De inhoud van de notulen of van het proces-verbaalwordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMINGVAN DE ALGEMENEVERGADERING
Artikel17:
ft.t t.. algemene vergaderinguitgesprokenoordeel van de voorzitter omtrent de --uitslag van een stemmingis beslissend.----------Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomenbesluit voorzover gestemdwerd over eenniet schriftelijk vastgelegdvoorstel.---------2. V/ordt echter onmiddellijk na het uitsprekenvan het in het eerstelid bedoeld
oordeel de juistheid daarvanbetwist, dan vindt een nieuwe stemmingplaats,
wanneerde meerderheidder vergaderingof, indien de oorspronkelijke stemming --niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde,een stemgerechtigde
aanwezigedit -------verlangt.
Door deze nieuwe stemmingvervallen de rechtsgevolgenvan de oorspronkelijke --stemmrng.a
J.
Voorzover de statutenof de wet niet andersbepalen,worden alle besluiten van de -algemenevergaderinggenomenmet volstrektemeerderheidvan de uitgebrachte---stemmen.-4 . Blanco stemmenworden beschouwdals niet te zijn uitgebracht
5 . Indien bij een verkiezing van peÍsonenniemand de volstrekte meerderheidheeft --verkregen,heeft een tweede stemmingplaats.
t.
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6.
7.

Bij dezeherstemmingwordt gestemdtussendie twee personen-zo nodig door -----loting te bepalen-op wie bij de voorafgaandestemming de meestestemmen zijn --uitgebracht
Ingeval bij de herstemmingde stemmenstaken,beslisthet lot wie van beidenis --gekozen.--Indien de stemmenstakenover een voorstel niet rakendeverkiezing van personen,dan is het verworpen.--------Alle stemmingengeschiedenmondeling,tenzij de voorzitter een schriftelijke ------stemming gewenstacht of één der stemgerechtigdenzulks voor de stemming ------verlangt.-Schriftelijkestemminggeschiedtbij ongetekende,geslotenbriefies
Besluitvorming bij acclamatieis mogelijk tenzij een stemgerechtigdehoofdelijke --

stemming verlangt.
Een eenstemmigbesluit van alle leden, ook al zijn dezenniet in een vergadering --bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen,dezelfdekracht als een
besluit van de algemenevergadering.---------9. Zolangin een algemenevergaderingalle leden aanwezigof vertegenwoordigdzijn,
kunnen geldige besluiten worden genomen,mits met algemenestemmen,omtrent -alle aan de orde komendeonderwerpen- dus medeeen voorsteltot -------statutenwijzigingof tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehadof is dezeniet op de voorgeschrevenwijze geschiedof is enig andervoorschrift omtrent
het oproepenen houden van vergaderingenof een daarmeeverband houdende -----formaliteit niet in acht senomen.
BIJEENROEPINGALGEMENE VERGADERING. Artikel 18:
l. De algemenevergaderingenwordenbijeengeroepen
door het bestuur
De oproepinggeschiedtschriftelijk aande adressenvan de ledenvolgenshet
ledenregisterbedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagttenminste
zevendagen.----2. Bij de oproeping worden de te behandelenonderwerpenvermeld, onverminderd het
bepaaldein artikel 19.
------STATUTENWIJZIGING. FUSIEEN SPLITSING.
8.

AÍikel 19:
l.

2.

In de statutenvan de vereniging kan geenveranderingworden gebrachtdan door --eenbesluit van een algemenevergadering,waartoeis opgeroepenmet de -----------mededelingdat aldaarwijziging van de statutenzal worden voorgesteld
Zij die de oproeping tot de algemenevergaderingter behandelingvan een voorstel tot statutenwijziging hebbengedaan,moetenten minste vijf dagenvoor de
vergaderingeen afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragenwijziging
woordelijk is opgenomen,op een daartoegeschikteplaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergaderingwordt gehouden.
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3.

4.

Bovendienwordt een afschrift als hiervoorbedoeld,aan alle ledentoegezonden.---Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derdevan de uitgebrachte
stemmen,in een vergaderingwaarin ten minste twee/derdevan de leden
tegenwoordigof vertegenwoordigdis. -------Is niet twee/derdevan de ledentegenwoordigof vertegenwoordigd,dan wordt ----,binnen vier weken,doch niet eerderdan twee weken,na de eerstevergaderingeen tweede vergaderingbijeengeroepenen gehouden,waarin over het voorstel zoals dat
in de vorige vergaderingaan de orde is geweest,ongeachthet aantaltegenwoordige
of vertegenwoordigdeleden,kan worden besloten,mits met eenmeerderheidvan -ten minste twee/derdevan de uitsebrachtestemmen
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt
Tot het doenverlijden van de akte is ieder bestuurslidbevoegd.--

vergadering
is bevoegdte besluitentot juridischefusieen splitsingals
5. De algemene
bedoeldin Titel 7 Boek2 vanhetBurgerlijkWetboek.Op eendaartoete nemen---besluiten deuitvoeringdaarvanis het bepaaldein dit artikelzoveelmogelijkvan -overeenkomstige toepassing.

ONTBINDING..-----l.

De verenigingkan worden ontbondendoor eenbesluit van de algemene

Het bepaaldein de leden I en 3 van het voorgaandeartikel is van overeenkomstige
toepassing.
2. Tenzij de algemenevergaderingandersbesluit,geschiedtde vereffeningdoor het -bestuur.---3 . Het batig saldona vereffeningvervalt aandegenendie ten tijde van het besluittot ontbindinglid waren.
Ieder hunnerontvangteen gelijk deel. ------Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een anderebestemmingaan het batig -saldo worden gegeven
4 . De vereniging houdt op te bestaanop het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan
de vereffenaarsbekendebatenmeer aanwezigzijn.-De vereffenaarsdoenhiervanopgaafaande registerswaar de verenigingis ---------ingeschreven.

HUISHOUDELIJKREGLEMENT.---------Artikel2l:
1. De algemenevergaderingkan eenhuishoudelijkreglementvaststellen.
2. Het huishoudelijk reglementmag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen -dwingend recht bevat, noch met de statuten.
SLOTBEPALINGEN
Boekjaar
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Het eersteboekjaareindigl op eenendertigdecemberaanstaande
Bestuur

Voor de eerstemaalwordenbenoemdtot ledenvanhet bestuur:
- deheerH.J.Vrijhoeven,voornoemd,
alsvoorzitter;-------

de heerP.M. van Koetsveld.voomoemd.als secretaris:
de heerC.C.L, Willemen, voornoemd,als penningmeester

SLOTDe verschenenpersonenzijn mij, notaris,bekenden de identiteitvan de verschenen---personen- voor zovet niet werkzaamten kantore van Roelen, notarissente (4841 AC) -Prinsenbeek,Markt 40 - is door mij, notaris,aande hand van de hiervoor vermeldeen -daartoebestemdedocumentenvastgesteld.---------V/AARVAN AKTE, in minuut opgemaakt,is verleden te Breda op de datum in het ----hoofd van dezeakte vermeld.-------------Na mededelingvan de zakelijkeinhoud van dezeakte en toelichtingdaaropaande --'--verschenenpersonen,hebbenzij verklaard van de inhoud van deze akte en de -----------toelichting daaropte hebbenkennisgenomen.Zij verklaardenvoorts met de inhoud van
deze akte in te stemmenen op volledige voorlezing daarvangeenprijs te stellen.
Onmiddellijk na beperktevoorlezing is deze akte door de verschenenpersonenen mlj, notaris,ondertekend.---------(Volgt ondertekening)

UITGEGEVENVOOR AFSCHRIFT:

