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STATUTENWIJZIGING
STICHTING GOLF OCKENBURGH

Heden, drie en twintig december tweeduizend negentien, verschijnen voor mij, mr.
Paulus Hendrikus Bols, notaris te Westiand:
1. de heer Harmen Willem de Boer, wonende te 2566 TT ‘s-Gravenhage,

Kwikstaartiaan 30, geboren te Franeker op twintig september
negentienhonderd vier en veertig, identiteitskaart: ISPH81C61, gehuwd; en----

2. de heer Franciscus Jacobus Parker Verboom, wonende te 2566 JG ‘s
Gravenhage, Winterkoninglaan 2, geboren te ‘s-Gravenhage op negentien
augustus negentienhonderd negen en veertig, paspoort: NNR25P865,
gehuwd,

te dezen handelend als bestuurders van - en als zodanig rechtsgeldig
vertegenwoordigend - de statutair te ‘s-Gravenhage en feitelijk te 2554 GA ‘s
Gravenhage, Wijndaelerweg 125 gevestigde stichting: STICHTING GOLF
OCKENBURGH, inschrijfnummer Kamer van Koophandel 41152140, hierna ook te
noemen: “de stichting”, waarvan blijkt uit na te melden notulen.
A. VERKLARING VOORAF
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaren:
- in de op zestien december tweeduizend negentien gehouden algemene

bestuursvergadering van de stichting is besloten de statuten van de stichting
te wijzigen, waarvan blijkt uit de notulen van die vergadering, van welke
notulen een exemplaar aan deze akte wordt gehecht;

- de stichting is opgericht bij akte van oprichting op tien maart
negentienhonderd een en tachtig verleden voor mr. P.A. van Buttingha
Wichers, destijds notaris te ‘s-Gravenhage;

- de statuten van de stichting zijn algeheel gewijzigd bij akte van
statutenwijziging op dertien juni tweeduizend dertien verleden voor mr. W.W.
van ‘t Hoff, destijds notaris te ‘s-Gravenhage; en

- de statuten van de stichting luiden niet anders dan zoals vastgesteld in
gemelde akte van statutenwijziging.

B. STATUTEN
Ter uitvoering van het besluit van gemelde bestuursvergadering verklaart de
verschenen persoon de statuten van de stichting algeheel te wijzigen en wel
zodanig dat de bestaande artikelen komen te vervallen en in plaats daarvan zullen
komenteluidenalsvoigt:
“Naam en zetel .
Artikeli .
1. De stichting draagt de naam: Stichting Golf Ockenburgh.
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2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente ‘s-Gravenhage.
Begrirjsbepalingen. Organen .
Artikel2 .
1. Tenzij uit de tekst het tegendeel blijkt, wordt in deze statuten verstaan

onder:
a. Golfbaan Ockenburgh: de golfbaan die door de stichting is aangelegd

op terreinen die van de gemeente ‘s-Gravenhage zijn gehuurd en door
de stichting wordt beheerd en geëxploiteerd;

b. De Golfclub: de te ‘s-Gravenhage gevestigde vereniging Golfclub
Ockenburgh waarvan de leden de golfsport (kunnen) beoefenen op de
Golfbaan Ockenburgh;

c. Participant: een houder van een of meer door de stichting uitgegeven
participaties voor de financiering van de stichting, waarvan de
voorwaarden zijn vastgelegd in een daartoe strekkende overeenkomst
van de stichting en de Participant;

d. Greenfeespeler: degene aan wie door de stichting het recht is verleend
tot een eenmalige speelronde op de Golfbaan Ockenburgh.

2. De stichting heeft twee organen, te weten:
a. Het bestuur bedoeld in artikel 6; en
b. De Raad van Toezicht bedoeld in artikel 11.

Doel .
Artikel 3 .
1. De stichting heeft ten doel:

a. het initiëren, stimuleren en ontwikkelen van de golfsport in de regio Den
Haag;

b. het beheer, de exploitatie en de (verdere) ontwikkeling van de
golfaccommodaties op en bij de Golfbaan Ockenburgh,

zomede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De stichting dient mede het algemeen belang.
3. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
4. De stichting mag geen uitkeringen doen aan haar oprichter of aan hen die

deel uitmaken van haar organen noch ook aan anderen, tenzij wat deze
laatsten betreft de uitkeringen een ideële of sociale strekking hebben. Voor
het doen van een uitkering met een ideële of sociale strekking die een
bedrag van tien duizend euro (€ 10.000,00) te boven gaat, is de
goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist.

WUze van verwezenliiking van het doel.
Artikel 4 .
1. De stichting tracht haar doel mede te bereiken door:

a. het in stand houden en exploiteren van de Golfbaan Ockenburgh op de
daartoe aan de stichting ter beschikking gestelde terreinen, onder meer
door het verlenen van speelrechten aan leden van de Golfclub en aan
derden;
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b. het financieren van de accommodaties op en bi) de Golfbaan
Ockenburgh;

c. het behartigen van de belangen van degenen die van de
accommodaties op en b de Golfbaan Ockenburgh gebruik maken:

2. De stichting houdt op een evenwichtige manier rekening met de belangen
van de Participanten en van de Greenfeespelers.

Middelen .
Artikel5 .
1. De middelen van de stichting worden verkregen:

a. door het uitgeven van participaties;
b. als opbrengst van uitgegeven speelrechten;
c. als vergoedingen voor eenmalige speelronden (greenfees);
d. in de vorm van ter leen ontvangen geldmiddelen;
e. als opbrengst van beleggingen;
f. in de vorm van bijdragen en subsidies;
g. als schenkingen, legaten en erf stellingen;
h. in de vorm van andere baten en inkomsten.

2. Erfstellingen kunnen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving
worden aanvaard.

Bestuur .
Artikel 6 .
1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit een door het

bestuur te bepalen aantal van ten minste vijf en ten hoogste zeven
bestuurders.

2. Slechts natuurlijke personen kunnen bestuurder van de stichting zijn. Het
bestuur dient te bestaan uit gewone leden van de Golfclub. Bestuurders van
de stichting kunnen niet tevens bestuurder zijn van de Golfclub.
Bestuurders mogen geen familieband hebben met een andere bestuurder of
met een lid van de Raad van Toezicht. Onder familieband wordt verstaan
bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid
van echtgenoot, geregistreerd partner of andere levenspartner.

3. In (te) ontstane vacatures in het bestuur voorziet het bestuur na
goedkeuring van de desbetreffende kandidaat door de Raad van Toezicht. -

4. Het bestuur wijst met goedkeuring van de Raad van Toezicht uit zijn midden
een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.
Twee of drie van deze functies kunnen niet in een persoon worden verenigd,
ook niet ter plaatsvervanging. Het bestuur voorziet voor de gevallen van
afwezigheid van de voorzitter in zijn plaatsvervanging door de aanwijzing als
plaatsvervangend voorzitter van een andere bestuurder. Voorts kan het
bestuur aan een of meer bestuurders andere functies of specifieke taken
toekennen.

5. Een bestuurder wordt telkens benoemd voor een bepaalde tijd van ten
hoogste drie jaren. Elk jaar treedt ten minste één bestuurder af volgens een
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door het bestuur op te stellen rooster. Een aftredend bestuurder is tweemaal
terstond herbenoembaar.

6. Onverminderd het in artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek bepaalde, defungeert
een bestuurder:
a. door overlijden;
b. door periodiek aftreden;
c. door schriftelijk bedanken;
d. doordat hij ophoudt te voldoen aan het bepaalde in de vierde zin van lid

2 van dit artikel, tenzij het daar bepaalde wordt bereikt door het
defungeren van de desbetreffende andere bestuurder of van het
desbetreffende lid van de Raad van Toezicht;

e. doordat zijn faillissement onherroepehjk wordt dan wel indien hij op
enigerlei wijze het vrije beheer over zijn gehele vermogen verliest;

f. door ontslag verleend met inachtneming van het bepaalde in lid 8 van
dit artikel.

Het bestuur stelt de Raad van Toezicht in kennis van het defungeren van
een bestuurder.

7. Zowel het bestuur als de Raad van Toezicht is te allen tijde zelfstandig
bevoegd een bestuurder te schorsen of te ontslaan.
Het bestuur kan een besluit als bedoeld in dit lid slechts nemen met ten
minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering
van het bestuur waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De aanwezigheid en de stem van de bestuurder wiens schorsing of ontslag
wordt voorgesteld, telt voor het quorumvereiste en de besluitvorming niet
mee.
Zijn in de betreffende bestuursvergadering niet alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd, dan kan in een volgende vergadering van het bestuur,
welke tussen twee en zes weken na die eerste vergadering moet worden
gehouden, over het voorstel een besluit worden genomen met ten minste
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal ter
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

8. Bestuurders ontvangen voor de door hen als zodanig voor de stichting
verrichte werkzaamheden geen beloning. De door bestuurders in de
uitoefening van hun functie gemaakte onkosten worden hun vergoed.

Bestuursbevoegdheid .
ArUkel7 .
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

Het bestuur is bevoegd, met goedkeuring van de Raad van Toezicht, te
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding
en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
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2. Het bestuur stelt een meerjarenbeleidsplan met daarbij behorende
businessplan, investeringsbegroting en voortschrijdende begroting voor de
komende vier jaren vast en past dat ten minste een keer per jaar aan voor
de komende periode van vier jaren. Deze vaststelling en wijziging behoeven
de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

3. Indien het bestuur niet voltallig is, behoudt het zijn bevoegdheden,
onverminderd zijn verplichting om zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te
voorzien.

Vertegenwoordiging .
Artikel8 .
1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De

vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk
handelende bestuurders.

2. Het bestuur kan besluiten tot de verlening van een volmacht aan een of
meer bestuurders, alsook aan een of meer derden, om de stichting binnen
de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Bestuursvergaderingen .
Artikel 9 .
1. Het bestuur vergadert ten minste zes maal per jaar en voorts zo dikwijls

de voorzitter of twee bestuurders gezamenlijk dit nodig oordeelt/oordelen.
2. Indien in een bestuursvergadering alle bestuurders aanwezig of vertegen

woordigd zijn, kunnen — mits met unanimiteit van de geldig uitgebrachte
stemmen - rechtsgeldige besluiten worden genomen over alle aan de orde
komende onderwerpen.

3. Van een vergadering worden door de secretaris of een andere daartoe door
de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen gehouden,
die in dezelfde vergadering dan wel in een volgende vergadering worden
vastgesteld.

Besluitvorming door het bestuur .
Artikel 10 .
1. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, kan het bestuur slechts

rechtsgeldige besluiten nemen over een bepaald voorstel met volstrekte
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin
ten minste de helft van het aantal in functie zijnde bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd is. Onder volstrekte meerderheid wordt hier verstaan:
meer dan de helft van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

2. Is in een vergadering het voorgeschreven aantal bestuurders niet aanwezig
of vertegenwoordigd, dan kan in een volgende vergadering, welke tussen
een en drie weken na die eerste vergadering moet worden gehouden, over
het desbetreffende voorstel een besluit worden genomen met volstrekte
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal ter
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

3. Iedere bestuurder die niet geschorst is, heeft één stem.
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4. Iedere bestuurder kan zich door een schriftelijk daartoe gevolmachtigde an
dere bestuurder laten vertegenwoordigen; aan de eis van schriftelijkheid
van de volmacht wordt ook voldaan indien de volmacht elektronisch is
vastgelegd. Een bestuurder kan maximaal twee stemmen uitbrengen.

5. Over zaken wordt mondeling gestemd. Over personen wordt mondeling
gestemd, tenzij een van de bestuursleden verzoekt om een schriftelijke
stemming. Blanco en niet juist uitgebrachte stemmen tellen niet mee. Bij
staking van stemmen over personen wordt een tweede keer gestemd.
Staken de stemmen wederom, dan beslist het lot.

6. Voorts kan het bestuur buiten vergadering rechtsgeldige besluiten nemen,
mits dit schriftelijk, per telefax of door middel van langs elektronische weg
toegezonden leesbare en reproduceerbare berichten geschiedt en met
eenparigheid van stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.

Raad van Toezicht .
Artikel 11
1. De stichting heeft een Raad van Toezicht die uitsluitend de bevoegdheden

en taken heeft die door deze statuten aan de Raad van Toezicht worden
toegekend respectievelijk opgedragen.

2. De Raad van Toezicht bestaat uit drie natuurlijke personen die allen gewoon
lid zijn van de Golfclub en waarvan één tevens bestuurder is van de
Golfclub.
Een lid van de Raad van Toezicht mag geen familieband hebben met een
bestuurder of met een ander lid van de Raad van Toezicht. De laatste zin
van artikel 6 lid 2 is van toepassing.
Indien de Raad van Toezicht niet voltallig is, behoudt hij zijn bevoegdheden,
onverminderd zijn verplichting om zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te
doen voorzien.

3. De Golfclub voorziet in (te) ontstane vacatures in de Raad van Toezicht. De
Golfclub is te allen tijde bevoegd een lid van de Raad van Toezicht te
schorsen of te ontslaan.

4. Een lid van de Raad van Toezicht wordt telkens benoemd voor een
bepaalde tijd van ten hoogste drie jaren. Een aftredend lid van de Raad van
Toezicht is tweemaal terstond herbenoembaar. Bij een tussentijdse vacature
neemt het nieuwe lid op het rooster de plaats in van degene die hij opvolgt.

5. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een
secretaris.

6. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden ten minste twee maal per
jaar gehouden en voorts zo dikwijls de voorzitter van de Raad dan wel twee
andere leden van de Raad dit wensen.
Iedere bestuurder wordt in elk geval door degene(n) die de oproeping tot de
vergadering doet/doen, met inachtneming van de vorige volzin uitgenodigd
tot bijwoning van het gedeelte van de vergadering waarin de goedkeuring
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van een onderwerp als bedoeld in lid 9 van dit artikel aan de orde komt;
iedere bestuurder heeft toegang tot zodanig gedeelte van de vergadering. --

Voorts wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden zo
dikwijls twee bestuurders dit wensen. Iedere bestuurder heeft toegang tot
een vergadering van de Raad van Toezicht die op een dergelijk verzoek
wordt gehouden. De leden van de Raad van Toezicht en de bestuurders
worden alsdan door die bestuurders opgeroepen met inachtneming van het
hiervoor in dit lid bepaalde.

7. Indien in een vergadering van de Raad van Toezicht al zijn leden aanwezig
of vertegenwoordigd zn, kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen
over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al is niet voldaan aan het
bepaalde in lid 6 van dit artikel.
Voorts kan de Raad van Toezicht buiten vergadering rechtsgeldige
besluiten nemen, mits geen van de leden van de Raad van Toezicht zich
daartegen verzet.
De Raad van Toezicht kan een reglement opstellen waarin met
inachtneming van deze statuten nadere regels worden gegeven omtrent de
organisatie en de werkwijze van de Raad van Toezicht alsook omtrent de
verslaglegging van het verhandelde in een vergadering van de Raad van
Toezicht.

8. De Raad van Toezïcht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van
het bestuur en op de uitvoering van dat beleid.
Ten minste eenmaal per periode van drie maanden vindt overleg plaats
tussen (afvaardigingen van) het bestuur en de Raad van Toezicht.

9. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen de
besluiten van het bestuur tot:
a. benoeming of herbenoeming van een bestuurder;
b. aanwijzing van een bestuurder tot voorzitter, secretaris of

penningmeester van het bestuur;
c. vaststelling van de jaarstukken;
d. vaststelling en wijziging van het meerjarenbeleidsplan met daarbij

behorend businessplan, investeringsbegroting en voortschrijdende
begroting voor de komende vier jaren;

e. vaststelling van de begroting voor het komende jaar;
t. vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten;
g. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en

bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstetling voor een schuld van een ander verbindt;

h. het aangaan van geldleningen;
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i. het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking die een
bedrag van tien duizend euro (€ 10.000,00) per kalenderjaar te boven
gaan;

j. wijziging van de statuten;
k. ontbinding van de stichting en de bestemming van haar liquidatiesaldo;
1. het aangaan van verplichtingen die een bedrag van vijftig duizend euro

(€ 50.000,00) te boven gaan;
10. Het bestuur zal vooraf overleg voeren met de Raad van Toezicht ingeval er

een voornemen bestaat tot:
a. het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot de horeca-

exploitatie;
b. het selecteren en contracteren van de onderhoudsfirma voor het

baanonderhoud;
c. het aangaan van huurovereenkomsten;
d. het aangaan van arbeidsovereenkomsten;
e. het aangaan van financieringsovereenkomsten.

11. Binnen veertien dagen nadat het bestuur een bestuursbesluit ter
goedkeuring heeft voorgelegd aan de Raad van Toezicht, dient de Raad van
Toezicht op dat verzoek te beslissen. Een besluit tot onthouding van de
goedkeuring moet met redenen worden omkleed.
Indien de Raad van Toezicht niet binnen de termijn van veertien dagen op
het verzoek tot goedkeuring met inachtneming van het vorenstaande heeft
beslist, geldt de goedkeuring als te zijn verleend.

Boekiaar en iaarstukken .
Artikell2

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en

van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen
die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een admi
nistratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en ande
re gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de
rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

3. Onverminderd het in de wet bepaalde is het bestuur verplicht jaarlijks bin
nen vijf maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van
baten en lasten van de stichting, voorzien van een toelichting, op te ma
ken.

4. Het bestuur verleent opdracht aan een accountant tot onderzoek van de in
het vorige lid bedoelde jaarstukken. De accountant onderzoekt of de stuk
ken volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar
worden beschouwd een zodanig inzicht geven dat een verantwoord oor
deel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat. De ac
countant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en de
Raad van Toezicht. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek
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weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarstukken.
5. Goedkeuring van de jaarstukken door de Raad van Toezicht strekt tot de-

charge van het bestuur voor de uit die stukken blijkende handelingen.
6. Nadat de accountant het verslag omtrent zijn onderzoek heeft uitgebracht

aan het bestuur en de Raad van Toezicht, en nadat de Raad van Toezicht
de jaarstukken heeft goedgekeurd, worden deze door het bestuur vastge
steld; deze vaststelling geschiedt binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar. Onverwijld na de vaststelling van de jaarstukken stelt het bestuur
deze tezamen met de accountantsverklaring omtrent de getrouwheid en met
de goedkeuring van de Raad van Toezicht beschikbaar voor de Participan
ten.

7. Het bestuur is verplicht de hiervoor in dit artikel bedoelde boeken, be
scheiden en andere gegevensdragers zeven jaren lang te bewaren.

8. Uiterlijk twee maanden vôér het einde van het boekjaar stelt het bestuur een
begroting voor het volgende boekjaar op. De begroting behoeft de
goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Reglementen .
Artikel 13
Onverminderd de bevoegdheid van het bestuur en de Raad van Toezicht tot
vaststelling en wijziging van het reglement tot regeling van de procedure die in
acht genomen wordt in geval van (te) ontstane vacatures in het bestuur als
bedoeld in artikel 6 lid 3, en onverminderd de bevoegdheid van de Raad van
Toezicht tot vaststelling en wijziging van een reglement als bedoeld in artikel 11
lid 7, is het bestuur bevoegd tot vaststelling en wijziging van reglementen.
Reglementen mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met deze
statuten of de wet.
Statutenwijziging en ontbinding .
Artikell4
1. Het bestuur is met goedkeuring van de Raad van Toezicht bevoegd te

besluiten tot wijziging van de statuten en tot ontbinding van de stichting.
2. Een besluit tot wijziging van de statuten en het besluit tot ontbinding van de

stichting kan door het bestuur slechts worden genomen met ten minste
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering van het

& bestuur waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of
7 vertegenwoordigd zijn.
3. Zijn in de betreffende bestuursvergadering niet alle bestuurders aanwezig of

7 vertegenwoordigd, dan kan in een volgende vergadering, welke tussen twee
en zes weken na die eerste vergadering moet worden gehouden, hierover
een besluit worden genomen met ten minste twee/derde van de geldig
uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders.

4. Een statutenwijziging komt niet tot stand dan nadat hiervan een notariële
akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is iedere bestuurder
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of een andere door het bestuur daartoe aangewezen persoon bevoegd,
onder overlegging van een uittreksel uit de notulen van de vergadering.

Artikel 15
1. Bij ontbinding van de stichting is het bestuur belast met de vereffening.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel
mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de stichting
uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie.

2. Het besluit tot ontbinding van de stichting moet inhouden de bestemming
van een eventueel batig saldo, welke bestemming zo veel mogelijk in
overeenstemming met het doel van de stichting dient te zijn.

Handelsregister .
Artikel 16
Het bestuur zorgt voor inschrijving van de stichting, van de bestuurders, van de
leden van de Raad van Toezicht en van anderen dan bestuurders die de
stichting doorlopend kunnen vertegenwoordigen in het handelsregister dat wordt
gehouden door de Kamer van Koophandel.”
C. SLOTBEPALING
Waarvan akte is verleden te Westland, op de datum in het hoofd van deze akte
gemeld.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.
De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen personen opgegeven en
toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van
de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben
ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met de
inhoud in te stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door
de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.

(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT


