Dos : 26005815
Ref : KHU (241007.1)
OPRICHTING VERENIGING
Heden, vijfentwintig oktober tweeduizend en zeven,
verschijnen voor mij, mr. Karen Anne Hüpler-Hebben, kandidaat-notaris,
hierna verder te noemen "notaris", waarnemer van mr. Ingeborg
Marguérithe Duyverman, notaris te Utrecht:
1. de heer Jan Maximiliaan Pino, geboren te Rijswijk op dertien augustus
negentienhonderd negenenvijftig, met adres te 1068 ER Amsterdam,
Osdorpplein 206, houder van een rijbewijs met nummer 3210688708,
ongehuwd (zonder geregistreerd partnerschap);
te dezen handelend als gevolmachtigde van de vereniging met
volledige rechtsbevoegdheid: Werkverband van Ouder- en
Familieverenigingen in Instellingen voor mensen met een
verstandelijke handicap, statutair gevestigd te Utrecht, adres
Maliebaan 71 K te 3581 CG Utrecht, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 40480209, hierna te noemen: "WOI";
2. a. de heer Johannes Willem Westenberg, geboren te Rotterdam op
negentien augustus negentienhonderd vijfenveertig, met adres te
2582 HG 's-Gravenhage, Frankenslag 103, houder van een
paspoort met nummer NG2627242, gehuwd;
b. de heer Hendrik Hoogendoorn, geboren te Woerden op dertig
januari negentienhonderd tweeënveertig, met adres te 5161 BA
Sprang-Capelle, Julianalaan 15, houder van een paspoort met
nummer ND9471326, gehuwd;
te dezen handelend als gevolmachtigden van de vereniging met
volledige rechtsbevoegdheid: VOGG, vereniging van ouders en
verwanten van mensen met een verstandelijke handicap, statutair
gevestigd te Utrecht, adres Maliebaan 71 H te 3581 CG Utrecht,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40476257, hierna
te noemen: "VOGG".
De comparanten, handelend als gemeld, verklaren bij deze akte, met
ingang van de dag na heden, een vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te
stellen:
STATUTEN
PRE-AMBULE
Deze vereniging wordt opgericht als verkrijgende vereniging bij de fusie
tussen de te Utrecht gevestigde vereniging: Vereniging Werkverband van
Ouder- en Familieverenigingen in Instellingen voor mensen met een
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gevestigde vereniging: VOGG, vereniging van ouders en verwanten van
mensen met een verstandelijke handicap (hierna te noemen: "VOGG") als
verdwijnende verenigingen.
WOI
Het WOl is een voortzetting van het in het jaar negentienhonderd
vijfenzeventig opgerichte Landelijk Platform Werkverband, welk platform
tot stand kwam na een tweetal studiedagen gehouden in het klooster
Maria Roepaan te Ottersum in de jaren negentienhonderd vierenzeventig
en negentienhonderd vijfenzeventig. Sinds tien november
negentienhonderd vierentachtig bestaat het WOl als Landelijk
Werkverband van Verenigingen van Ouders rond Internaten. Tijdens de
algemene ledenvergadering van deze vereniging gehouden op twaalf
november negentienhonderd vierennegentig, is besloten de naam van de
vereniging te wijzigen in Werkverband van Ouder- en Familieverenigingen
in Instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap.
VOGG
Het VOGG is opgericht op elf september negentienhonderd zesenzeventig
in het kader van een fusie tussen de vereniging:
interlevensbeschouwelijke vereniging van ouders, voogden, verzorgers en
vrienden van geestelijk gehandicapten "Helpt Elkander", opgericht op
eenendertig oktober negentienhonderd tweeënvijftig en de vereniging:
katholieke oudervereniging "Voor het Zorgenkind", opgericht op zeventien
april negentienhonderd zevenenvijftig.
NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: KansPlus.
2. De vereniging is gevestigd te Utrecht.
MISSIE/DOEL
Artikel 2.
1. De vereniging streeft naar een waardevol leven voor mensen met een
verstandelijke handicap, ongeacht etnische afkomst of
levensbeschouwing. Vanuit het besef, dat een verstandelijke handicap
levenslang en levensbreed is, zijn alle inspanningen en ter
beschikking staande middelen hierop gericht. Kwaliteit van leven dient
centraal te staan en de eigen mogelijkheden van de verstandelijk
gehandicapte dienen ten volle benut en ontwikkeld te worden. Hij of zij
houdt zoveel mogelijk zelf de regie.
2. De vereniging heeft ten doel: het opkomen voor en ondersteunen van
verstandelijk gehandicapten en daarmee gelijk gestelde personen, hun
netwerk en hun directe omgeving bij het behartigen van hun belangen,
en voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings
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des woords.
3. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. serviceverlening en informatieverschaffing aan leden en niet
leden, al dan niet tegen (dekkende) vergoeding;
b. belangenbehartiging zowel op individueel als collectief niveau,
waarbij zowel de belangen van de verstandelijk gehandicapte als
van de direct bij diens leven betrokkenen en daarmee gelijk te
stellen personen het onderwerp van die belangenbehartiging
kunnen zijn;
c. het bevorderen van contacten en ontmoeting tussen leden, tot
wederzijdse informatie en steun (lotgenotencontact);
d. het gevraagd en ongevraagd adviseren van leden en hen te
ondersteunen bij hun activiteiten (integrale ondersteuning);
e. het coördineren van activiteiten van leden en/of ledengroepen op
plaatselijk, regionaal, provinciaal en landelijk niveau;
f. het behartigen van de belangen van de leden op plaatselijk,
regionaal, provinciaal en landelijk niveau, onder meer door samen
te werken met andere rechtspersonen en/of organisaties die een
gelijke of gelijksoortige doelstelling hebben als de vereniging;
g. het bevorderen van de maatschappelijke integratie van mensen
met een verstandelijke handicap;
h. het regelmatig inventariseren van voorzieningen waaraan de leden
behoefte hebben en het bevorderen van de realisatie daarvan;
i. het uitgeven van een tijdschrift en andere publicaties, alsmede het
gebruikmaken van andere (elektronische) communicatiemiddelen
voor het verspreiden van informatie over het werkterrein van de
vereniging en de in haar kring bestaande inzichten;
j. het aanwenden van alle andere wettige middelen welke voor het
bereiken van het gestelde doel nuttig of nodig worden geacht.
4. Bij het realiseren van haar doelstellingen laat de vereniging zich leiden
door de volgende uitgangspunten:
a. Kwaliteit van zorg en ondersteuning: de zorgvrager bepaalt. Indien
mogelijk en gewenst wordt hij of zij daarbij geholpen door - in deze
volgorde - ouders, familie of een anderszins betrokkene. De
zorgaanbieder dient zich te voegen naar de visie en het
verwachtingspatroon van de zorgvrager.
b. Keuzevrijheid: wonen, werken, dagbesteding, onderwijs en
vrijetijdsbesteding op een manier die de verstandelijk
gehandicapte het meest geschikt vindt.
c. Veiligheid: in de zin van "zich geborgen, veilig voelen", maar ook
letterlijk in de zin van het wonen in een veilige omgeving evenals
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d. Stabiliteit: zoveel mogelijk vaste zorgmedewerkers, die de wensen
van de verstandelijk gehandicapte kennen en die actief bijdragen
aan het vervullen van deze wensen.
e. Recht op het ontwikkelen van eigen mogelijkheden: de
verstandelijk gehandicapte wordt niet uit handen genomen wat hij
of zij zelf kan (leren), zodat hij of zij zoveel mogelijk in de
samenleving kan participeren.
De zorg moet uitgaan van een zogenaamd "duizend en één
sporenbeleid": zorg afgestemd op de wensen, mogelijkheden en
beperkingen van de verstandelijk gehandicapte.
5. De vereniging erkent dat geloofs- en levensovertuiging van grote
betekenis kunnen zijn voor de zorg aan verstandelijk gehandicapten
en dat zij een bron van inspiratie kunnen zijn voor
verenigingsactiviteiten.
6. De vereniging ziet de tweeëntwintig "Standaardregels betreffende het
bieden van gelijke kansen voor gehandicapten", zoals vastgesteld in
de Verenigde Naties-resolutie 48/96, 4 maart 1994, als richtinggevend
waar het gaat om het realiseren van de doelstelling van de vereniging.
Voormelde standaardregels hebben onder meer ten doel:
a. te onderstrepen dat alle maatregelen met betrekking tot
gehandicapten voldoende kennis van en ervaring met de
omstandigheden en bijzondere behoeften van gehandicapten
veronderstellen;
b. de nadruk te leggen op het feit dat het voor iedereen toegankelijk
maken van alle aspecten van het maatschappelijk verkeer een
hoofddoelstelling is van sociaal-economische ontwikkeling;
c. wezenlijke onderdelen van het sociaal beleid met betrekking tot
gehandicapten aan te geven, waaronder, indien mogelijk, het
actief stimuleren van technische en economische samenwerking;
d. modellen te verschaffen voor de politieke besluitvorming die nodig
is om gelijke kansen te bieden, gelet op de zeer uiteenlopende
technische en economische niveaus, het feit dat daarbij blijk dient
te worden gegeven van inzicht in de culturele context waarin de
besluitvorming plaatsvindt en de cruciale rol van gehandicapten
daarin;
e. nationale mechanismen voor te stellen voor nauwe samenwerking
tussen staten, de organen van het stelsel van de Verenigde
Naties, andere intergouvernementele instellingen en organisaties
van gehandicapten;
f. een doeltreffende procedure voor te stellen om toe te zien op de
wijze waarop staten ernaar streven gelijke kansen voor
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7. De vereniging onderschrijft het VN-mensenrechtenverdrag voor
mensen met (functie)beperkingen zoals aangenomen op dertien
december tweeduizend en zes.
VERENIGINGSJAAR
Artikel 3.
Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
LIDMAATSCHAP
Artikel 4.
1. De vereniging kent:
a. gewone leden;
b. jeugdleden;
c. ereleden.
Waar in deze statuten over het lidmaatschap respectievelijk leden
wordt gesproken, worden daaronder alle categorieën van een
lidmaatschap respectievelijk leden verstaan, tenzij het tegendeel blijkt.
2. Gewone leden zijn zij, die als zodanig door het landelijk bestuur zijn
toegelaten. Gewone leden van de vereniging kunnen uitsluitend
natuurlijke personen zijn met de volgende kwalificatie:
a. een persoon met een verstandelijke handicap;
b. ouders van mensen met een verstandelijke handicap;
c. verwanten, curatoren, voogden, mentoren en bewindvoerders, die
een verantwoordelijkheid ten aanzien van een persoon met een
verstandelijke handicap dragen;
d. een ieder die de doelstelling van de vereniging onderschrijft.
Bij niet toelating door het landelijk bestuur kan de algemene
vergadering alsnog tot toelating besluiten.
Slechts gewone leden zijn leden in de zin van de wet.
3. Jeugdleden zijn zij, die de zestien jarige leeftijd nog niet hebben
bereikt. De toelating geschiedt overeenkomstig hetgeen in lid 2 van dit
artikel is bepaald en met inachtneming van hetgeen in lid 6 van dit
artikel is bepaald.
4. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de
vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging op
voorstel van het landelijk bestuur, als zodanig door de algemene
vergadering zijn benoemd.
5. Het landelijk bestuur houdt een register, waarin de namen en
adressen van alle leden zijn opgenomen.
De leden zijn verplicht adreswijzigingen onverwijld aan het landelijk
bestuur mede te delen door middel van een schriftelijk bericht
geadresseerd aan het adres van de vereniging.
6. Minderjarigen, die lid van de vereniging wensen te worden, behoeven
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vertegenwoordigers.
CONTRIBUTIE / VERMOGEN
Artikel 5.
1. De algemene vergadering kan besluiten tot betaling van contributie
door de leden. Zij kunnen in categorieën worden ingedeeld, die een
verschillende contributie betalen.
2. Het landelijk bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of
gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van
contributie te verlenen.
3. Het vermogen van de vereniging wordt gevormd door alle ontvangen
bijdragen, subsidies, giften, legaten, erfstellingen, alsmede andere
baten.
4. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP, SCHORSING
Artikel 6.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk
geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met
inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden, met dien
verstande dat:
a. een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang kan opzeggen
binnen één maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot
omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of
tot splitsing;
b. een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang kan opzeggen
binnen één maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn
beperkt of zijn verplichtingen - andere dan de verplichtingen van
geldelijke aard - zijn verzwaard, hem is bekend geworden of
medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing.
3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging, een
erelidmaatschap uitgezonderd, geschiedt door het landelijk bestuur.
Tegen een dergelijk besluit kan het betrokken lid beroep instellen bij
de algemene vergadering.
De wijze waarop het beroep kan worden ingesteld, wordt nader
vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de vereniging.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het
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Opzegging van een erelidmaatschap geschiedt door de algemene
vergadering. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden
aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, wanneer hij zijn
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging als in dit lid bedoeld
geschiedt met onmiddellijke ingang.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2, doet het
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op
de datum waartegen was opgezegd.
5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene
vergadering. Deze 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. Ontzetting
doet het lidmaatschap met onmiddellijke ingang eindigen.
6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt,
blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
7. Het landelijk bestuur kan besluiten een lid te schorsen. Een schorsing
die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot
beëindiging van het lidmaatschap, eindigt door het verlopen van die
termijn.
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN JEUGDLEDEN
Artikel 7.
1. Jeugdleden hebben het recht deel te nemen aan de
verenigingsactiviteiten en voorts om zich aan te sluiten bij een
ledengroep.
2. Aan jeugdleden komt het recht toe om de algemene vergadering bij te
wonen en daarin het woord te voeren.
3. Jeugdleden hebben in de algemene vergadering geen stemrecht.
ORGANEN VAN DE VERENIGING
Artikel 8
De vereniging kent de volgende organen:
a. de algemene vergadering;
b. het landelijk bestuur;
c. het dagelijks bestuur;
d. de verenigingsraad;
e. ledengroepen.
HET BESTUUR
Artikel 9.
1. Het landelijk bestuur bestaat uit ten minste negen en ten hoogste
vijftien bestuurders. Slechts natuurlijke personen zijn tot bestuurder
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uit de gewone leden.
2. Bij de samenstelling van het landelijk bestuur wordt gelet op diverse
facetten die de aandacht van het landelijk bestuur vragen waarbij het
landelijk bestuur in ieder geval wordt samengesteld op basis van
algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de
vereniging en met een spreiding van deskundigheden en
achtergronden. De aandachtspunten met betrekking tot de van een lid
van het landelijk bestuur gevraagde deskundigheid en achtergrond
worden in algemene zin vastgesteld door de algemene vergadering in
een profielschets. Profielschetsen worden vastgelegd in het
huishoudelijk reglement van de vereniging. De algemene vergadering
kan bij de vervulling van een vacature tot een aanvulling dan wel een
nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen voor
de betreffende zetel in het landelijk bestuur besluiten.
3. Het aantal bestuurders wordt - met inachtneming hetgeen hiervoor in
lid 1 van dit artikel staat vermeld - vastgesteld door de algemene
vergadering.
4. Kandidaten voor het landelijk bestuur kunnen worden gesteld door het
landelijk bestuur, alsmede op voorstel van de algemene vergadering
met inachtneming van hetgeen daaromtrent in het huishoudelijk
reglement van de vereniging is bepaald.
5. De voorzitter van het landelijk bestuur wordt door de algemene
vergadering in functie benoemd. Het landelijk bestuur benoemt uit zijn
midden de vice voorzitter, secretaris en penningmeester.
6. De voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester vormen
tezamen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is met de
dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging belast. Het in artikel
11 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het dagelijks
bestuur.
DUUR, EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP, SCHORSING
Artikel 10.
1. Elke bestuurder treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af volgens
een door het landelijk bestuur op te maken rooster van aftreden, met
dien verstande dat zolang in de vacature van de periodiek aftredende
bestuurder niet is voorzien, hij in functie blijft. De aftredende
bestuurder is terstond éénmaal herbenoembaar. Wanneer de
voorzitter wordt gekozen uit de reeds zittende bestuursleden, geldt
voor deze functionaris ook, dat hij voor vier jaar wordt benoemd en
éénmaal herbenoembaar is voor de termijn van vier jaar, doch
ongeacht de reeds eerder in een andere bestuursfunctie
doorgebrachte tijd.
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rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
2. Een bestuurder defungeert door:
a. het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging;
b. zijn schriftelijk bedanken;
c. het verlies van het vrije beheer over zijn eigen vermogen; en
d. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd.
3. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overige
bestuurders met het bestuur belast. Indien één of meer bestuurders
ontbreken, vormen de overgebleven bestuurders of de overgebleven
bestuurder een bevoegd landelijk bestuur. In vacatures dient uiterlijk
op de eerstvolgende algemene vergadering te worden voorzien.
4. Elke bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering
worden ontslagen of geschorst. Een besluit tot ontslag kan slechts
worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde
van de uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering waarin ten
minste twee/derde van de leden van de algemene vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een
besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.
BESLUITVORMING VAN HET LANDELIJK BESTUUR
Artikel 11.
1. Het landelijk bestuur vergadert zo dikwijls dit ingevolge de statuten
nodig is of de voorzitter of ten minste twee andere bestuurders zulks
wensen, doch ten minste vier keer per jaar.
2. In vergadering kunnen slechts besluiten worden genomen indien ten
minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurder kan zich ter vergadering, mits schriftelijk, door een
medebestuurder laten vertegenwoordigen.
Het landelijk bestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten,
mits alle bestuurders zich omtrent het desbetreffende voorstel
schriftelijk hebben uitgesproken, waaronder begrepen per
elektronische gegevensdrager.
3. Alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid
van stemmen.
4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door of namens de
secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen
persoon notulen opgesteld, die na vaststelling door het landelijk
bestuur door de voorzitter en de secretaris van de vergadering worden
ondertekend.
5. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent
de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de
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niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,
wanneer 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.
BESTUURSTAAK EN BEVOEGDHEID
Artikel 12.
1. Het landelijk bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het
landelijk bestuur kan als zodanig een of meer van zijn bevoegdheden mits duidelijk omschreven - geheel of gedeeltelijk delegeren aan het
dagelijks bestuur en/of de directeur van het landelijk bureau van de
vereniging.
2. Het dagelijks bestuur is belast met de voorbereiding en de uitvoering
van het verenigingsbeleid.
3. Het landelijk bestuur is - mits met goedkeuring van de algemene
vergadering - bevoegd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van
registergoederen alsook 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.
4. Het landelijk bestuur stelt jaarlijks vóór een door de algemene
vergadering te bepalen tijdstip een activiteitenplan, met bijbehorende
begroting, op en legt deze stukken ter goedkeuring aan de algemene
vergadering voor. Dit activiteitenplan omvat ten minste de volgende
onderwerpen:
a. de landelijke belangenbehartiging;
b. het beleid van het landelijk en dagelijks bestuur van de vereniging
en de kaders waarbinnen dat beleid zou moeten worden
vormgegeven;
c. de werkwijze en de personele bezetting van het landelijk bureau;
d. de wijze waarop de ledengroepen en de individuele leden van de
vereniging kunnen worden ondersteund en gefaciliteerd.
5. De algemene vergadering kan steeds nader te omschrijven
bestuursbesluiten aan zijn goedkeuring of machtiging onderwerpen,
mits de betrokken besluiten nauwkeurig omschreven schriftelijk aan
het landelijk bestuur zijn medegedeeld.
VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13.
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Voorts kan de vereniging worden vertegenwoordigd door twee
tezamen handelende leden van het dagelijks bestuur.
2. Het landelijk bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan
één of meer bestuurders alsook aan derden, om de vereniging binnen
de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Het landelijk
bestuur kan voorts besluiten aan gevolmachtigden een titel te
verlenen.
3. Het landelijk bestuur zal van het toekennen van doorlopende
vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister
van de Kamer van Koophandel.
4. Het landelijk bestuur waakt tegen een tegenstrijdig belang tussen de
vereniging en leden van het landelijk bestuur.
5. In het geval dat zich een tegenstrijdig belang voordoet ten aanzien
van een lid van het landelijk bestuur, dient het desbetreffende lid dit te
melden aan de overige leden van het landelijk bestuur. Het
desbetreffende lid dient zich voorts van de beraadslaging en
besluitvorming ter zake te onthouden. De aanwezigheid van het
desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum
voor de besluitvorming is behaald.
6. In geval van een tegenstrijdig belang tussen één of meer leden van
het landelijk bestuur en de vereniging, wordt de vereniging
vertegenwoordigd door het voltallig landelijk bestuur, dan wel door de
persoon of personen die daartoe door de algemene vergadering zijn
aangewezen.
LEDENGROEPEN
Artikel 14.
1. De vereniging kent ledengroepen. Ledengroepen worden ingesteld
door leden van de vereniging die een gemeenschappelijk belang
ervaren. Een ledengroep kan onder meer worden ingesteld rondom
een zorgaanbieder, gemeente, regio of rondom een specifiek - al dan
niet inhoudelijk - thema.
2. Het landelijk bestuur kan ten minste één ledengroep per provincie
instellen.
3. Een ledengroep heeft tot taak bij te dragen aan het realiseren van de
doelstelling van de vereniging binnen het territoriaal- en/of
aandachtsgebied van de betreffende ledengroep (het "werkdomein").
4. De leden van iedere ledengroep wijzen uit hun midden een
vertegenwoordiger van de ledengroep aan. De ledengroepvertegenwoordiger maakt als zodanig tevens deel uit van de
verenigingsraad als bedoeld in artikel 15 van deze statuten.
5. In elk verenigingsjaar wordt ten minste één ledengroepvergadering
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De ledengroep-vertegenwoordiger heeft de verantwoordelijkheid dat
deze vergadering ook daadwerkelijk wordt gehouden. Voorts wordt
een ledengroepvergadering uitgeschreven zo dikwijls het landelijk
bestuur of ten minste tien procent van de leden van de betreffende
ledengroep dit nodig oordeelt.
6. In een ledengroepvergadering brengt ieder tot een afzonderlijke
ledengroep behorend lid één stem uit.
7. Al hetgeen de afzonderlijk ledengroepen verder betreft wordt in het
huishoudelijk reglement van de vereniging nader vastgelegd. Voorts is
het mogelijk bepalingen vast te leggen in een door iedere ledengroep
afzonderlijk op te stellen reglement. Bepalingen in dergelijke
reglementen mogen niet strijdig zijn met deze statuten of het
huishoudelijk reglement van de vereniging, een en ander ter
beoordeling van het landelijk bestuur.
VERENIGINGSRAAD
Artikel 15.
1. De vereniging kent een verenigingsraad bestaande uit
vertegenwoordigers van de ledengroepen, welke raad het landelijk
bestuur adviseert bij de voorbereiding en uitvoering van het
verenigingsbeleid.
2. Het landelijk bestuur kan besluiten ook vertegenwoordigers van
cliëntenraden dan wel anderen toe te laten tot de verenigingsraad.
3. De wijze waarop de verenigingsraad verder wordt ingericht, de
vergaderfrequentie en overige relevante zaken worden nader
vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de vereniging.
LANDELIJK BUREAU
Artikel 16.
1. De vereniging heeft een landelijk bureau, dat onder leiding staat van
een directeur.
2. De directeur wordt door het dagelijks bestuur benoemd, geschorst en
ontslagen. De taken en bevoegdheden van de directeur worden in een
afzonderlijk reglement vastgelegd.
3. De directeur van de vereniging is bevoegd tot het aangaan van
arbeidsovereenkomsten namens de vereniging. De directeur is tevens
bevoegd tot schorsing of ontslag van het overig personeel van de
vereniging.
JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 17.
1. Het landelijk bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de
vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de
vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden,
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behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op
zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en
verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
2. Het landelijk bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes
maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging
van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag 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 algemene vergadering over. Deze stukken
worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening
van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van
redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van
het landelijk bestuur in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen
nakomen.
3. De jaarlijkse begroting wordt ten minste twee maanden voor de
aanvang van een jaar opgesteld door het landelijk bestuur. Zij wordt
vastgesteld door de algemene vergadering.
4. De algemene vergadering verleent aan een accountant als bedoeld in
artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, de opdracht om de door het landelijk
bestuur opgemaakte balans en de staat van baten en lasten te
onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dat artikel. De
accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring
omtrent de getrouwheid van de stukken. Deze verklaring wordt aan de
stukken toegevoegd zoals die aan de algemene vergadering ter
vaststelling worden voorgelegd.
5. Het landelijk bestuur is verplicht de in de leden 1 en 2 bedoelde
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven
jaren te bewaren.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18.
1. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar,
wordt een algemene vergadering -de jaarvergadering- gehouden.
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in
artikel 17 met het verslag van de aldaar genoemde accountant,
alsmede het activiteitenplan met bijbehorende begroting voor het
komende verenigingsjaar;
b. de benoeming van de in artikel 17 genoemde accountant voor het
volgende verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het landelijk bestuur, dagelijks bestuur of de leden,

- 14 aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
2. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het
landelijk bestuur dit wenselijk oordeelt.
3. Voorts is het landelijk bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste
een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van
een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier
weken.
Indien aan het verzoek binnen vier weken geen gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan
overeenkomstig artikel 19.
WIJZE BIJEENROEPEN EN TOEGANG ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19.
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het landelijk
bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de
leden van de algemene vergadering, volgens het ledenregister. De
termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van
de oproeping en die van de algemene vergadering niet meegerekend.
De oproeping aan ieder lid, die daarmee instemt, kan ook geschieden
door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en
reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan
de vereniging bekend is gemaakt.
2. Bij de oproeping worden de op de algemene vergadering te behandelen onderwerpen vermeld.
Indien het bestuur heeft besloten voorwaarden te stellen aan het
gebruik van het elektronisch communicatiemiddel waarmee aan de
algemene vergadering kan worden deelgenomen, worden deze bij de
oproeping bekend gemaakt.
3. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle niet geschorste
leden en bestuurders van de vereniging.
Over toelating van andere dan de hiervoor bedoelde personen beslist
de algemene vergadering.
4. Het bestuur kan besluiten dat een lid bevoegd is om in persoon of bij
schriftelijke gevolmachtigde door middel van een elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen,
daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Het
gebruik van het elektronisch communicatiemiddel komt voor risico van
de stemgerechtigde.
5. Voor de toepassing van lid 4 is vereist dat de stemgerechtigde via het
elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd,
rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering
en het stemrecht kan uitoefenen.

- 15 6. Het bestuur kan besluiten dat een stemgerechtigde bevoegd is zijn
stem reeds voorafgaand aan de algemene vergadering via een
elektronisch communicatiemiddel uit te brengen.
Tot het op deze wijze stem uitbrengen zijn slechts gerechtigd zij die op
een bij de bijeenroeping van de algemene vergadering te vermelden
tijdstip als stemgerechtigden in het ledenregister van de vereniging
staan vermeld. Op deze wijze stemmen is slechts toegestaan nadat de
algemene vergadering is bijeengeroepen, doch nooit eerder dan op de
veertiende dag voor die van de vergadering en nooit later dan op de
dag voor die van de vergadering.
Het bestuur draagt zorg voor de registratie van deze stemmen en
deelt de stemmen mede aan de voorzitter van de algemene
vergadering.
Een stemgerechtigde die op deze wijze stem heeft uitgebracht, kan
zijn stem niet herroepen. Evenmin kan hij op de algemene vergadering
opnieuw stem uitbrengen. Indien het lid dat op deze wijze stem heeft
uitgebracht ten tijde van de algemene vergadering niet langer lid van
de vereniging is, wordt zijn stem niet geacht te zijn uitgebracht.
7. Het bestuur kan besluiten dat de leden, of hun gemachtigden,
alvorens tot de algemene vergadering te worden toegelaten een
presentielijst dienen te tekenen, onder vermelding van hun naam.
Indien het een gevolmachtigde betreft, wordt tevens de naam vermeld
van degene voor wie de gevolmachtigde optreedt.
STEMRECHT EN BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20.
1. In algemene vergaderingen hebben alle leden van de algemene
vergadering stemrecht. Ieder lid kan één stem uitbrengen.
De voor de algemene vergadering via een elektronisch
communicatiemiddel uitgebrachte stemmen worden gelijkgesteld met
stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.
Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk
daartoe gemachtigd ander lid.
Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien
de volmacht elektronisch is vastgelegd.
2. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen.
Een besluit tot:
a. vaststelling van enig beleidsplan;
b. vaststelling van de begroting;
c. vaststelling van de jaarrekening;
d. statutenwijziging;
e. fusie;
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3.

4.
5.
6.

7.

f. splitsing;
g. ontbinding van de vereniging;
h. benoeming van een bestuurder,
kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een algemene
vergadering waarin ten minste één procent van het totaal aantal
gewone leden van de vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien in een algemene vergadering waarin een voorstel als hiervoor
in lid 2 sub a. tot en met h. van dit artikel aan de orde is, niet ten
minste één procent van de gewone leden aanwezig of
vertegenwoordigd is, dan wordt een nieuwe vergadering
bijeengeroepen, te houden ten minste veertien dagen later, doch
uiterlijk binnen dertig dagen na de eerste. In deze vergadering kan een
besluit als hiervoor in lid 2 sub a. tot en met h, van dit artikel slechts
rechtsgeldig worden genomen met een meerderheid van ten minste
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde gewone leden.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
Indien de stemmen staken over een ander voorstel dan de benoeming
van personen, is het voorstel verworpen.
Stemming over personen geschiedt schriftelijk tenzij de algemene
vergadering besluit tot stemming bij acclamatie.
Indien bij een benoeming van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming (tussen de
voorgedragen kandidaten) plaats.
Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan
vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte
meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd
en de stemmen staken.
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede
stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de
voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal
stemmen is uitgebracht.
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op
meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt,
op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer
kunnen worden uitgebracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken,
beslist het lot wie van beiden is gekozen.
Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het landelijk be-
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vergadering.
8. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door
de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt
voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd
over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
9. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer
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.
VOORZITTERSCHAP - NOTULEN
Artikel 21.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het
landelijk bestuur. Ontbreekt de voorzitter dan treedt de vice-voorzitter
op of bij diens afwezigheid één van de andere bestuurders. Wordt ook
op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de
algemene vergadering daarin zelf in.
2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door of
namens de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen opgesteld, die na vaststelling door de
algemene vergadering door de voorzitter en de secretaris van de
vergadering worden ondertekend. De inhoud van de notulen wordt ter
kennis van de leden gebracht.
3. Indien een vergadering met inachtneming van het bepaalde in artikel
18 lid 3 van deze statuten op verzoek van leden van de algemene
vergadering wordt bijeengeroepen, kunnen degenen die de vergadering hebben verzocht anderen dan bestuursleden belasten met
de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
COMMISSIES
Artikel 22.
1. Het landelijk bestuur kan één of meerdere commissies instellen en
opheffen.
2. Het landelijk bestuur stelt de taak en de bevoegdheden van de
commissies vast.
3. De leden van de commissies worden benoemd en ontslagen door het
landelijk bestuur, al dan niet uit zijn midden.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 23.
1. Bij een huishoudelijk reglement kan al datgene geregeld worden,
waarvan een nadere regeling gewenst wordt geacht. Een
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zijn met de wet of de statuten.
2. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de
algemene vergadering.
Het in de volgende twee artikelen bepaalde omtrent statutenwijziging
is van overeenkomstige toepassing op het vaststellen en wijzigen van
een huishoudelijk reglement.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 24.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden
aangebracht dan door een besluit van de algemene vergadering,
waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de
statuten zal worden voorgesteld.
Een besluit als hiervoor bedoeld kan eerst worden genomen nadat het
betrokken wijzigingsvoorstel uiterlijk drie maanden voor behandeling is
toegezonden aan de verenigingsraad. Op het oorspronkelijke
wijzigingsvoorstel kunnen door de ledengroepen amendementen
worden ingediend tot uiterlijk één maand voor de datum waarop de
algemene vergadering het wijzigingsvoorstel behandelt. Deze
amendementen, al of niet voorzien van een pré-advies van het
landelijk bestuur, moeten uiterlijk veertien dagen vóór de algemene
vergadering waarin deze statutenwijziging wordt behandeld, in het
bezit zijn van de leden van de algemene vergadering.
2. Ten minste veertien dagen voor de algemene vergadering dient een
afschrift van het voorstel waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de gewone leden
ter inzage liggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering
wordt gehouden.
3. Het besluit tot wijziging van de statuten wordt genomen conform
hetgeen in artikel 20 leden 2 en 3 staat vermeld.
Artikel 25.
Het in artikel 24 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene
vergadering alle leden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging
met algemene stemmen wordt genomen.
Artikel 26.
De statutenwijziging treedt niet in werking, dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd gemelde
notariële akte te verlijden.
FUSIE EN SPLITSING
Artikel 27.
Het besluitvormingstraject bij fusie of splitsing van de vereniging geschiedt
op de wijze als omschreven in artikel 24.
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Artikel 28.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de
algemene vergadering. Het bepaalde in de artikelen 24 is van
overeenkomstige toepassing.
2. De vereniging blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is.
In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar
naam worden toegevoegd: in liquidatie. De vereffening eindigt op het
tijdstip waarop aan de vereffenaars geen baten meer bekend zijn.
3. De leden van het dagelijks bestuur zijn de vereffenaars van het
vermogen van de vereniging. Op hen blijven de bepalingen omtrent de
benoeming, de schorsing, het ontslag en het toezicht van bestuurders
van toepassing. De overige statutaire bepalingen blijven eveneens
voor zo veel mogelijk van kracht tijdens de vereffening.
4. Het batig saldo na vereffening wordt aangewend voor door de
algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest
met het doel van deze vereniging overeenstemmen.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de
ontbonden vereniging gedurende zeven jaar onder berusting van de
door de algemene vergadering daartoe aangewezen persoon.
SLOTBEPALING
Artikel 29.
Aan het landelijk bestuur komen in de vereniging alle bevoegdheden toe,
die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
OVERGANGSBEPALING
Artikel 30.
1. In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 1 worden de leden van het
landelijk bestuur voor de eerste maal bij deze akte benoemd en zal het
landelijk bestuur bij oprichting bestaan uit zestien (16) bestuurders.
2. In artikel 4 lid 2 van deze statuten wordt bepaald dat slechts
natuurlijke personen lid kunnen zijn van de vereniging. Ten aanzien
van de leden-rechtspersoon van de WOI geldt bij wijze van
overgangsregeling het volgende. Alle leden-rechtspersoon die op het
tijdstip van het van kracht worden van de fusie tussen WOI en VOGG
lid waren van de WOI, worden voor een periode van twee jaar na
voormeld tijdstip als gewoon lid van de vereniging aangemerkt, voor
zover het betreffende lid-rechtspersoon het lidmaatschap wenst te
laten voortduren.
SLOTVERKLARING
Tenslotte verklaren de comparanten, ter uitvoering van het bepaalde in
artikel 30 lid 1, dat voor de eerste maal tot bestuurders van de vereniging
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- de heer Johannes Willem Westenberg, geboren te Rotterdam op
negentien augustus negentienhonderd vijfenveertig, met adres te
2582 HG 's-Gravenhage, Frankenslag 103, en wel als voorzitter;
- de heer Jan Maximiliaan Pino, geboren te Rijswijk op dertien augustus
negentienhonderd negenenvijftig, met adres te 1068 ER Amsterdam,
Osdorpplein 206, en wel als secretaris;
- mevrouw Yolanda Jeannette Marie Goppel, geboren te Amsterdam op
zesentwintig oktober negentienhonderd vijfenvijftig, met adres te 6981
LC Doesburg, Bleekerskade 38, en wel als penningmeester;
- de heer Geert Benjamins, geboren te Hoogeveen op drieëntwintig
oktober negentienhonderd zesenvijftig, met adres te 1759 VA
Callantsoog, Sinckelsant 13, en wel als lid;
- mevrouw Hubertina Jozefina Maria van Binsbergen-Schmeets,
geboren te Heerlen op zestien februari negentienhonderd
achtenveertig, met adres te 6419 CH Heerlen, Pijnsweg 1, en wel als
lid;
- de heer Jacob Dijk, geboren te 's-Gravenhage op eenendertig oktober
negentienhonderd zesenveertig, met adres te 9743 CB Groningen,
Goudlaan 59, en wel als lid;
- de heer Teunis Hermanus Dijkland, geboren te 's-Gravenhage op
zevenentwintig november negentienhonderd vijfendertig, met adres te
2171 ZA Sassenheim, Johan Frisolaan 8, en wel als lid;
- mevrouw Adriana Maria Hendrika Hendrix-Verberne, geboren te
Someren op achtentwintig april negentienhonderd vijfenveertig, met
adres te 5815 CL Merselo, Kleindorp 25, en wel als lid;
- de heer Hendrik Hoogendoorn, geboren te Woerden op dertig januari
negentienhonderd tweeënveertig, met adres te 5161 BA SprangCapelle, Julianalaan 15, en wel als lid;
- mevrouw Carla Kalf, geboren te Epe op zestien maart
negentienhonderd vierenvijftig, met adres te 3607 WE Maarssen,
Duivenkamp 820, en wel als lid;
- de heer Johannes Kerkhoff, geboren te Amsterdam op zestien januari
negentienhonderd veertig, met adres te 5553 CS Valkenswaard,
Valkenierstraat 201, en wel als lid;
- de heer Hans Diederik de Nobel, geboren te Heemstede op
drieëntwintig december negentienhonderd eenenveertig, met adres te
1826 AW Alkmaar, Schouwstraat 24, en wel als lid;
- de heer Gerrit Ruitenberg, geboren te Amersfoort op achtentwintig
maart negentienhonderd veertig, met adres 6881 ED Velp,
Bankertlaan 15, en wel als lid;
- de heer Jilles Pouwel Schelte van de Siepkamp, geboren te Utrecht op
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XE Utrecht, Coornhertstraat 17, en wel als lid;
- de heer Jacob Jozef Thomas, geboren te Kerkrade op zesentwintig
maart negentienhonderd negenendertig, met adres 6862 WJ
Oosterbeek, Benedendorpsweg 16, en wel als lid;
- mevrouw Leintje Vermeulen-Geschiere, geboren te Koudekerke op
negen januari negentienhonderd vierenveertig, met adres te 4501 EE
Oostburg, Tragelsingel 30, en wel als lid.
VOLMACHTEN
Van de volmachten van WOI en VOGG blijkt uit twee (2) uittreksels uit de
notulen, welke aan deze akte worden gehecht.
Van de volmachten is mij, notaris, genoegzaam gebleken.
SLOT
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan
de comparanten en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de
inhoud van de akte voortvloeiende gevolgen.
De comparanten verklaren van de inhoud van de akte te hebben kennis
genomen en daarmee in te stemmen. Tevens verklaren de comparanten
uitdrukkelijk in te stemmen met de beperkte voorlezing van de akte.
Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door ieder van de comparanten
en door mij, notaris, ondertekend.
De akte is verleden te Amsterdam op de datum aan het begin van deze
akte vermeld.

