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OPRICHTING STICHTING

Heden, tien november tweeduizend vier.
verschenen voor mij, Mr Jacobus Henricus Maria Grijmans, notaris te 's-Gravenhage: -
1. de heer Willem Godfried Furnée, wonende te 2253 CC Voorschoten, Richard -

wagnerlaan 57 geboren te 's-Gravenhage op vijf april negentienhonderd
vierenveertig (houder van de identiteitskaart met nummer 1A1331859 afgegeven -
te voorschoten op achtentwintig december tweeduizend één), gehuwd;

2. de heer Cornelis Hendricus Lieffering, wonende te 2625 KG Delft, Schijflaan 15, -
geboren te 's-Gravenhage op zeven februari negentienhonderd vierenveertig -
(houder van het paspoort met nummer NB 2804637 afgegeven te Delft op -
éénentwintig december tweeduizend één) gehuwd;

De comparanten verklaarden:
Considerans
de navolgende gemeenten en lichamen:

de Diaconie van de Protestantse G
de Diaconie van de Hervormde en

emeente te's-Gravenhage;
gereformeerde gemeente Scheveningen ;

de Diaconie van de Hervormde gemeente Delft;
de Diaconie van de Hervormde en
de Diaconie van de Hervormde en
de Diaconie van de Hervormde ge

Gereformeerde gemeente Voorburg; -
Gereformeerde gemeente Rijswijk' -
meente Wassenaar;

- de Diaconie van de Hervormde gemeente Zoetermeer;
hebben de wens te kennen gegeven om het Samenwerkingsverband lnvalïden -
Vakantieweken (SlV) te institutionaliseren in een stichting, om de continuiïeit van de -
activiteiten van het SIV- het organiseren van vakanties voor mensen met
functionele beperking - te waarborgen.
De comparanten verklaarden vervolgens, ter uitvoering van het hiervoor in de
considerans bepaalde
de volgende statuten:

, bij deze akte een stichting op te richten onder vaststelling van -

Naam en zetel
Artikel í
1. De stich
2. Zij heeft

ting draagt de naam: Stichting SlV.

Grondslág
Artikel2

haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage.
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De Stichting SIV heeft haar grondslag in de bijbelse boodschap zoals deze wordt -
uitgedragen door de Protestantse Kerk in Nederland. Zij verricht haar activiteiten
geÏnspireerd door het geloof in Jezus Christus en zijn boodschap van naastenliefde -
en barmhartigheid
Doel.
Artikel 3
1. De stichting heeft ten doel:

a. het stimuleren van ontspanningsactiviteiten zoals het organiseren van
vakant ies,Voorpersonenmeteenfunct ione|ebeperking'-

b. het geven van voorlichting over ontspanning voor en de verzorging van de in
sub a genoemde personen.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het instandhouden van een vrijwilligersorganisatie;
b. het in dienst nemen van gekwalificeerde krachten voor de ter realisering van -

de doelstellingen uit te voeren activiteiten en voor de leiding
ondersteuning daarvan;

c. het geven of doen geven van de nodige scholing, training en vorming
Vermogen
Artikel4
1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

subsidies, giften en donaties;
hetgeen verkregen wordt door schenkingen, erfstellingen en legaten;
alle andere verkrijgingen en baten- " - ' ï 9 " ' J - "  - '

Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrijving

2.

Organen
AÉikel 5
De stichting kent de volgende organen:
a. het bestuur:
b. de raad van toezicht;
c. het vrijwilligerskader.
Het bestuur
Artikel 6
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie (3) en maximaal zeven (7) -

natuurlijke personen en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd.
Vervolgens worden de leden van het bestuur benoemd door het bestuur. Het -
aantal leden van het bestuur wordt door het bestuur met algemene stemme
vastgesteld. De leden van het bestuur dienen de grondslag van de stichting te -
onderschrijven
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2. Het bestuur benoemt uit zijn
penningmeester. De functie
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midden een voorzitter, een secretaris en een
van secretaris en penningmeester kan ook door één -

persoon worden vervuld.
3. In het bestuur hebben zitting:

a. minimaal één persoon afgevaardigd door de raad van toezicht;
b. minimaal één persoon afgevaardigd door het vrijwilligerskader.
Daarnaast zal ernaar gestreefd worden minimaal één persoon in het bestuur te -
benoemen met een medische achtergrond.

4. De leden van het bestuur van de stichting kunnen niet tevens lid zijn van de raad -
van toezicht.

5. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar en -
kunnen tweemaal terstond worden herbenoemd.

6. lngeval van een vacature betreffende een te benoemen lid van het bestuur, -
behorende tot de categorieën als bedoeld in lid 3 onder a en b, deelt het bestuur -
zulks onverwijld aan de raad van toezicht respectievel'rjk het vrijwilligerskader -
schriftelijk mede. Deze kunnen binnen drie maanden daarna een voordracht voor
een nieuw lid van het bestuur doen.

7. Indien aan het verzoek als bedoeld in lid 6 geen gehoor wordt gegeven of indien -
schriftelijk wordt medegedeeld van het doen van een voordracht af te zien, zal het
bestuurzondervoordracht indevacaturevoozien. �
Voor de verdere bepalingen van deze statuten zal het aldus benoemde lid van -
het bestuur geacht worden te behoren tot de categorie leden van het bestuur in -
wiens vacature is voorzien.

8. Ingeval van een vacature betreffende een te benoemen lid van het bestuur die -

niet behoort tot de categorieën als bedoeld in lid 3 onder a en b, zal het bestuur -

daarin zelf binnen drie maanden voorzien.
9. lngeval van een vacature blijven de overblijvende leden van het bestuur niettemin

een wettig bestuur vormen.
10. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij-

hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun -
functie gemaakte kosten.

Taken en bevoegdheden van het bestuur
AÉikel7
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot -

verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, -

waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zicll -
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een -
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ander verbindt.
Het bestuur heeft tot taak de begroting te ontwerpen en op te stellen. Het bestuur
stelt het jaarverslag en de jaarrekening op en stelt deze - na goedkeuring door -
een deskundige als bedoeld in artikel 18 lid 2 - tevens vast. De Raad van
Toezichtwordtti jdigoverdebegrotingendejaarrekeningschrifteli jk-
geïnformeerd.
Hetbestuurste|thetkadervastwaarbinnenhetvri jwi|| igerskaderhaar-
werkzaamheden met betrekking tot de praktische uitoefening van de doelstelling -
van de stichting mag verrichten. Het bestuur kan nadere regels hiertoe in een -
reglement vaststellen

6. Het bestuur benoemt de leden van het vrijwilligerskader.
Vertegenwoordiging

4.

5.

Artikel 8
1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur.
2. Daarnaast wordt de stichting vertegenwoordigd door:

hetzij de voorzitter en de secretaris, gezamenlijk handelend;
- hetzij door de voorzitter en de penningmeester, gezamenlijk handelend;
-he tz t jdoordesecre tar isenpenn ingmeestergezamen| i j khande|end-

tenzij beide functies in één persoon zijn verenigd.
Besluitvorming door het bestuur
AÉikel9
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse als door het bestuur -

vast te stellen.
2. leder kalenderjaar worden tenminste twee vergaderingen gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter

dit wensel'tjk acht of indien één der andere leden van het bestuur daartoe
schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de
voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk vezoek geen -
gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie -
weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te -
roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalds - -
door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die -
der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven

5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, -
de te behandelen onderwerpen.

6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde leden van het [ss{uu1-
aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde -
komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al ztjn de door de -
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statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen -
niet in acht genomen.

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens -
afiruezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de -
secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe
aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de
vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de -
meerdérheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is
Een lid van het bestuur kan zich ter vergadering door een medelid van het -
bestuur laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter -
beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een lid van -
het bestuur kan daarbij slechts voor één medelid van het bestuur als -
gevolmachtigde optreden.

10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle léden van het -
bestuur in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per e-mail, fax of andere
schriftelijk communicatiemedium hun mening te uiten. Van een aldus genomen -
besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris -
een relaas opgemaakt,
notulen wordt gevoegd.

dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de -

1 1. leder lid van het bestuur heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle -
bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte -
stemmen.

12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een -
schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de -
stemming verlangt
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht
14. ln alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de -

voorzitter
Einde van het lidmaatschap van het bestuur
Artikel 10
1. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:

a. door overlijden;
b. door schriftelijk bedanken;
c. door periodíek aftreden als bedoeld in artikel 6 lid 5;
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d. ingeval het betrokken lid in staat van faillissement word verklaard, surséance
van betaling aanvraagt, de wettelijke schuldsaneringregeling op hem van -

toepassing wordt verklaard, dan wel ingeval het betrokken lid onder curatele -

wordt gesteld
2. Voorts kan om redenen ontleend aan het belang van de stichting een lid van het -

bestuur door de raad van toezicht worden ontslagen bij besluit genomen met een
meerderheid van tenminste twee/derde van de stemmen uitgebracht in een
vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden van de raad van toezicht -
aanwezig of vertegenwoordigd is.

Raad van tóezicht
Artikel 1í
1. De raad van toezicht bestaat uit de vertegenwoordigers van contribuerende

lichamen. Als lichamen worden ook beschouwd instellingen van andere eventueel
niet kerkelijke lichamen, instellingen of rechtspersonen die diaconale taken
uifuoert.
Een contribuerend lichaam is een lichaam dat jaarlijks een minimale financiële -

bijdrage verstrekt aan de stichting. De hoogte van deze minimale bijdrage zal -
jaarlijks door het bestuur in overleg met de deelnemende lichamen worden
vastgesteld. leder contribuerend lichaam kan één persoon in de raad van toezicht
benoemen. De leden van de raad van toezicht dienen de grondslag van de -

stichting te onderschrijven. De leden van de raad van toezicht worden y6er ds -

eerste maal bij deze akte benoemd.
2. Mocht(en) in de raad van toezicht om welke reden dan ook één of meer leden -

ontbreken, dan blijven de overblijvende leden van de raad van toezicht, of blijft -
het enige overblijvende lid van de raad van toezicht niettemin bevoegd.

3. De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht benoemd, -
met inachtneming van het bepaalde in lid 1. leder lid van de raad van toezicht kan
te allen tijde worden geschorst of ontslagen door de raad van toezicht bij besluit -
genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de stemmen - de -
stem van het betrokken lid van de raad van toezicht niet meegerekend
uitgebracht in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden van de
raadvantoezichtaanwezigofvertegenwoordigdiS.�

4. De raad van toezicht benoemt uit haar midden een voorzitter en een secretaris. -
5. De leden van de raad van toezicht kunnen niet tevens lid zijn van het bestuur. -
6. De leden van de raad van toezicht kunnen worden benoemd voor een periode -

van vier jaar en kunnen tweemaal terstond worden herbenoemd.
7. Slechts natuurlijke personen zijn benoembaar tot lid van de raad van toezicht. -
Taak en bevoegdheden van de raad van toezicht
Artikel í2
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1. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op het -
funct ionerenVandest icht ingendewi jzewaaropdedoelste| | ingwordt-
gerealiseerd. Voorts is de raad van toezicht belast met de uitwerking en de
behartiging van de identiteitsaspecten van de stichting. Bij de vervulling van hun -
taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de
stichting.
Voorts is de raad van toezicht onder Íneer belast met de volgende taken:
a. het voordragen van leden van het bestuur als bedoeld in artikel 6 lid 6;
b. het toetsen van het functioneren van de stichting;
c. het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur.
d. het verlenen van goedkeuring aan het bestuur voor besluiten als bedoeld in -

artikel 20 lid 1.
3. Het bepaalde in artikel 9 ten aanzien van de oproeping en de besluitvorming is -

van overeenkomstige toepassing op vergaderingen van de raad van toezicht. -
Einde van het Iidmaatschap van de raad van toezicht

2.

a .
b .
c.
d .

e.

AÉikel 13
1. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt:

door overlijden;
door schriftelijk bedanken;
door periodiek aftreden als bedoeld in artikel 11 lid O;
wanneer een lichaam waaruit het betreffende lid van de raad van toezicht is -
benoemd niet meer voldoet aan de eisen als gesteld in artikel 11 lid 1
ingeval het betrokken lid van de raad van toezicht in staat van faillissement wordt
verklaard, surséance van betaling aanvraagt, de wettelijke schuldsaneringre- -
geling op hem van toepassing wordt verklaard, dan wel ingeval het betrokken lid -
onder curatele wordt gesteld;

Het vrijwilligerskader
Artikel 14
1. Het vrijwilligerskader bestaat uit vertegenwoordigers van de tot de stichting

behorende groep van de vrijwilligers. Van de leden van het vrijwilligerskader
wordt minimaal verwacht dat zij de grondslag van de stichting respecteren. -

2. Het bestuur benoemt en ontslaat de leden van het vrijwilligerskader op voordracht
van het vrijwilligerskader.

3. De leden van het vrijwilligerskader benoemen uit hun midden een voorzitt
4. De leden van het vrijwilligerskader hebben het recht van een verzekering tegen -

aansprakelijkheid in het kader van het functioneren binnen deze stichting. -
5. De leden van het vrijwilligerskader genieten geen beloning voor hun

werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de -
uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
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Taak en bevoegdheden van het vriiwilligerskader
Artikel í5
1 .He tv r i jw i | | i ge rskaderd raag tzo rgVoordeu i t voe r ingVandeprak t i sche -

werkzaamheden van de stichting, te weten de organisatie en de uitvoering van de
vakanties.

2. Het vrijwilligerskader kan uit haar midden een lid voordragen als nieuw lid van het
bestuur, als bedoeld in artíkel 6 lid 6.

3. Het vrijwilligerskader rapporteert aan het bestuur van de stichting omtrent het -

verloop van de vakanties.
4. Het bepaalde in artikel 9 ten aanzien van de oproeping en de besluitvorming is -

van overeenkomstige toepassing op vergaderingen van het vrijwilligerskader. -

Einde van het lidmaatschap van het vrijwilligerskader
AÉikel 16
Het lidmaatschap van het vrijwilligerskader eindigt:
a. door overlijden;
b. door schriftelUk bedanken;
c. ingeval het betrokken lid in staat

betaling aanvraagt, de wettelijke
wordt verklaard, dan wel ingeval

van faillissement wordt verklaard, surséance van
schuldsaneringregeling op hem van toepassing -
het betrokken lid onder curatele wordt gesteld; -

d. door ontslag door het bestuur
GezamenlUke vergaderinq van bestuur en de raad van toezicht
Artikel í7
Jaarlijks wordt een gezamenlijke vergadering van het bestuur en de raad van toezicht
gehouden, bijeen te roepen door het bestuur. Daarin zal door het bestuur verslag -
worden gedaan inzake het beleid en de financiële situatie van de stichting. Aan de -
raad van
datgene
oordeelt.

toezicht wordt alsdan gelegenheid gegeven hierop toelichting te vragen en al
naar voren te brengen, wat zij in het belang van het werk van de stichting -

Boekjaar en iaarstukken
Artikel 18
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgeslote

Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en -
lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld -
van een rapport van een register-accountant of van een accountant-
administratieconsulent, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het -
bestuur alsmede aan alle in de stichting deelnemende lichamen als bedoeld in -
artikel 11 lid 1 worden aangeboden.

3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.
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Reglement
ArtikeÍ Í9
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin cjie r-.iiderwerpen -

worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
2 'Het reg |ementmagn ie tmetdeweto fdezes ta tu ten ins t r i jdz i jn . -
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen. -
4. Op de vaststelling, w'rjziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in -

artikeÍ 20 lid'Í uartoepassing.
StatutenwUziging
Artikel20
1. Het bestuur is slechts bevoegd deze statuten te wijzigen, na voorafgaande -

schriftelijke instemming van de raad van toezicht. Het besluit daartoe mss{ -
worden genomen in een speciaal daartoe belegde vergadering, waarvoor de -
voorstellen tot wijziging van de statuten aan de oproepingsbrief zijn toegevoegd. -

2. Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen ms{ gsn -
meerderheid van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een
vergadering, waarin tenminste twee/derde van de zitting hebbende leden van het-
bestuur aanwezig is.

3. lndien in de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zou worden -
behandeld, niet het vereiste aantal leden van het bestuur aanwezig is, \/qrdf -
daarna binnen veertien dagen een volgende vergadering bijeen geroepen, te -
houden binnen één maand na de vorige, waarin het besluit over bedoeld voorstel
kan worden genomen met een meerderheid van tenminste drie/vierde ysn ds -
uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden van het bestuur dat aanwezig -
is.

4. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. -
leder lid van het bestuur is tot het tekenen van de akte van statutenwijziging
bevoegd.

5. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, -
alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Openbaar -
Handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen
welker gebied de stichting haar zetel heeft.

Ontbi nding_en vereffeni ng
Artikel 21
1. Het bestuur is bevoegd om de stichting te ontbinden door middel van een besluit,

genomen op dezelfde wijze als in artikel 20 lid 1, met betrekking tot statuten- -
wijziging is bepaald.

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening -
van haar vermogen nodig is.
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Aan haar naam wordt toegevoegd: "in liquidatie".
3. Indien als gevolg van een bestuursbesluit de stichting is ontbonden, treden als -

vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting de leden y66 hg{ -
bestuur op. Op deze vereffenaars zijn de bepalingen van de wet en deze statuten
omtrent de benoeming, de schorsing en het ontslag van leden van het [ssfLtLtl -
van toepassing.

4. Een vereffenaar heeft dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheid als -

een lid van het bestuur,'voor zover deze verenigbaar zijn met zijn taak als -
vereffenaar.

5. Hetgeen nade voldoening van schuldeisers van het vermogen van de stichting is
overgebleven, wordt door de vereffenaars bestemd voor een doel, zoveel-
mogelijk in overeenstemming met de doelstelling van de stichting, dan wel
bestemd voor een nader door de raad van toezicht vast te stellen ideëel of _
sociaal doel; dit resterende wordt aan het desbetreffende doel overgedragen. -

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden gedurende zeven -
jaar berusten bij de persoon, door de vereffenaars daartoe benoemd

Slotbepalingen
Artikel22
ln alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het -
bestuur.
Tenslotte verklaarden de comparanten dat:
ter uitvoering van het bepaalde in artikel 6 leden 1 en 2, voor de eerste maal tot leden
van het bestuur van de stichting worden benoemd:

de heer willem Godfried Furnée, de comparant sub 1 genoemd, in hoedanigheid
van voorzitter:
de heer Cornelis Hendricus Liefíering, de comparant sub 2 genoemd, iÍ.t -
hoedanigheid van penningmeester;
de heerAdriaan KarelSytse Polderman, wonende te3448 GS Woerdef,r -

Ganzerikveld 37, geboren te's-Gravenhage op éénendertig mei
negentienhonderd tweeënvijftig, in hoedanigheid van lid van het bestuur,
afgevaardigd door het vrijwil ligerskader;

ter uitvoering van het bepaalde in artikel 1 1 lid 1, voor de eerste maal tot leden van de
raad van toezicht van de stichting worden benoemd:
1. de heer Hendrik Bos, wonende te 2286 HB Rijswijk, Hammerskjóldlaan 181, -

geboren te Rotterdam op drie november negentienhonderd dertig;
2. de heerAdrianus van den Berg, wonende te 2625 M Delft, Ravelstraat 15, -

geboren te Vlaardingen op negentien mei negentienhonderd tweeënveertig; -
3. de heer Louis Cosman, wonende te 2353 RD Leiderdorp, Fluitekruidzoom 34, -

geboren te's-Gravenhage op twee september negentienhonderd zevenendefrig; -
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4. mevrouw Johanna ten Cate, wonende te 2547 VD's-Gravenhage,
158, geboren te Wisch op één juli negentienhonderd vijfenveertig.

Middenweg -

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en hun identiteit is door mij, notaris, aan de -
hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. -
WAARVAN AKTE is verleden te's-Gravenhage op de datum in het hoofd dezer
vermeld.
Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de comparanten -

hebben dezen eenparig verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud ysn ds2s -

akte te hebben kennis genomen, op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen
en met de inhoud in te stemmen.
Vervolgens is
ondertekend.

deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris,

(Volgt ondertekening door comparanten en notaris)


