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Heden, twintig juli tweeduizend negen, verschenen voor mij, mr. Stephanie Denise
Scheiberlich, notaris te Harderwijk:

-

—

De algemene ledenvergaLlering van de vereniging: Whale Divers, statutair
gevestigd te Ermelo, feitelijk gevestigd Tromplaan 43 te 3843 EE Harderwijk,
ingesôhreven in het handelsregister onder nummer 08138290, heeft op dertien
februari tweeduizend negen op statutaire wijze besloten de statuten van de
vereniging te wijzigen.
De vereniging is opgericht bij akte op achttien augustus tweeduizend vijf
verleden voor notaris mr. W.J. Doorn te Ermelo.
De statuten zijn sindsdien niet gewijzigd.
Van de notulen van voormelde vergadering is een exemplaar aan deze akte
gehecht.
Statutenwijziging
Ter uitvoering van gemelde besluiten worden de statuten van de vereniging
gedeeltelijk gewijzigd als volgt:
De artikelen 1,2 en 4 komen te luiden als volgt:
NAAMEN ZETEL
Artikel 1—
-
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1. De vereniging draagt de naam: DuikverenipiiwJ~Minke-Dive.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Harderwijk
DOEL
Artikel2
1. De vereniging heeft ten doel het verzorgen van duiktrainingen,
conditierrainingen en het op peil houden van de daartoe benodigde technieken.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het wekelijks geven van
trainingen in het zwembad.

—

LIDMAATSCHAP

-

—--------

-

—-——--

—

—

—

—---——
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1.

De vereniging kent gewirne leden en ereleden, Waar in deze statuten ofin
krachtens deze statuten vastgestelde reglementen afgenomen besluiten sprake is
van lid ofleden worden daaronder de gewone zowel als de ereleden begrepen,
tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald ofkennelj/k anders is bedoeld.
2. Gewone leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door
het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog
tot toelating besluiten.
3. Ereleden zijn zij die, op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging,
als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd en hun benoeming
hebben aanvaard.
Aan te hechten stukken
voormelde notulen.--—-—
Slot
Alvorens tot het verlijden van deze akte over te zijn gegaan, heb ik, notaris, de
zakelijke inhoud 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 van de inhoud van de akte te hebben kennis
genomen en met de inhoud in te stemmen.
De verschenen personen zijn aan mij, notaris, bekend,
WAARVAN AKTE is verleden te Harderwijk op de datum als in het hoofd van deze
akte vermeld.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
verschenen personen en vervolgens door mij, notaris, om zestien uur en
achtentwintig minuten.
(Volgt ondertekening)
VOOR AFSCHRIFT:
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Doorlopende tekst van de statuten van de vereniging: Duikvereni~inaMinke-Divç,
gevestigd te Harderwijk, na statutenwijziging bij akte op twintig juli tweeduizend
negen verleden voor mr. S.D. Scheiberlich, notaris te Harderwijk.

STATUTENWIJZIGING VERENIGING
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Duikvereniging Minke-Dive.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Harderwijk.
DOEL
Artikel 2
1. De vereniging heeft ten doel het verzorgen van duiktrainingen,
conditietrainingen en het op peil houden van de daartoe benodigde technieken.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het wekelijks geven van
trainingen in het zwembad.
DUUR
Artikel 3
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd
LIDMAATSCHAP
Artikel 4
1. De vereniging kent gewone leden en ereleden. Waar in deze statuten of in
krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is
van lid of leden worden daaronder de gewone zowel als de ereleden begrepen,
tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.
2. Gewone leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door
het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog
tot toelating besluiten.
3. Ereleden zijn zij die, op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging,
als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd en hun benoeming
Art1kel5..~
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of
overgang.—

-

—

Artikel 6
~Î~ili~maatschap eindigt
a. doordedoodvanhetlid;—
b. door opzegging door h~t lid;—
c. door opzegging door de vereniging;—
4 door ~
~ 2 Opzeggnig van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden te—
gen het einde van een boekjaar, mits schriftelijk en mttinachineming
van een opzeggingst
ja van tea minste vier weken.
Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door op
•zegging mogelijk
a. indien redelijkerwijs niet gevergd kan werden het lidmaatschap te
latenvooxtduren;
-—
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b.

binnen een maand nadat een besluit waarbij da rechten van de leden

~jn beperkt of hun verplichtingen zijn vexzwaard, aan een lid be—
kendisgewordenofmedegedeeld,
-

~----~

—

c.

binnen een maand nadat eenuid een besluit is meegedeeld tot omzet
ting van de vereniging in een andere rechtsvorxn of tot fusie.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, toopt•het lidmaat
schap door tot het einde van het eerstvolgende verenigii~gsjaar.

3. O~gingvan het
Ischap door dc vereniging kan eveneens
slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar.
De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met mnacbtne
—

ming van een opzeggingstennijn van ten minste vier weken. Opzeggiug
van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wan —
neer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lid —
maatschap te lazen voortduren.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het Iidmaat
-

--

schap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer
een lid in strijd met de statuten, reglementen of.besluiten van de vereni
ging handelt, zoals ondermeer in het geval dat, ondanks bctaiingsherin
nering, de jaarlijkse bijdrage niet ofniet tijdig wordt betaald o±~wanneer
het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het. betrokken lid ten spoe
digste van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt. De be
trokkene is bevoegd binnen een maandna ontvangst van de kennisgeving
—

—

in beroep te gaan bij de algemene vergadez~ing.
Gedurende de beroepstennijzi en hangende het beroep is het lid ge —
—-_—

schorst.
De algemene vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een
—~-—~—--

-

-—

—

daartoe strekketid besluit, genomen met een meerderheid van ten minste
tweejderde van het aantal uitgebrachte stemmen.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt,
~b1ijft desniettemin de jaarlijkse. bij drage voor het geheel door het Ik! ver

—
-

schuldigd.
Het bestuur kan een Ik! dat handelt in strIjd met de statuten, reglementen
of besluiten van de vereniging of dc vereniging op.onredelijke wijze be
nadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van
ma~imaal.zes (6) maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk.bij de
algemene vergadering. Het mud 4 bepaalde.aangaande “beroep” is van
overeenkomstige toepassing.
DONATEVI~S
Artikel 7—
Donateurs zijn zij, dle door het bestuur als zodanig zijn toegelaten.
Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging ~c
doen eindigen.—
Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te
verlenen., waarvan de minimale omvang door de algemene vergadering wordt
-.
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vesteld.—’--———-——————
GELDMIDDELEN
Artikel 8
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen
van de gewone leden en-de donateurs, erfstellingen, legaten, schenkingen
en andere inkonten.—
~—~———---—-——-—-—-————————~‘

—

•

1 Ieder gewoon lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt
vastgesteld door de algemene vergadering...~
Behoudens het geval dat de algemene vergarie~ing uitdrukkelijk bepealt
dat ook de re4eden vorengemeldc bijdrageplidit hebben, zijn zij daar~
van vnjge~teli—~———.-_~.~
BESTUUR
-

---------!

—
-

~

—~——-—-——~..~_._

Artikel 9
i. ~
~uittnin~t~&ie ~oog~zeineLuruji~
personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een pen—
niugmeester aanwijzen.
Tenminste twee leden van de staf van Minke-Dive dienen deel uit te ma
—

-

-

—----_-__--

-

ken van het bestuur van de vereniging.’-2. De bestuursledenworden door de algemene vergadering benoemd uit de
leden van de vereniging.
De algemene vergadering stek het aantal bestuursleden vast.
3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaafvan redenen door de al
gemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Terzake van schot
sing of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid
van rwee!derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de algemene vergade
ring niet binnen diie m~nden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, cm
dligt& schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in-de gelegeniteidge
steld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich
daarbij door een raadsman doen bijstaan.—
5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal zes jaar.
Onder een jaar wordt te deren verstaan de periode tussen twee o-peen—
•
volgende jaarlijkse algemene vergaderingen. De bestuursleden treden af
volgens een door hetbestuur op te maken roosrex een volgens het roos
ter afiredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
6. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet vul
tallig bestuur blijft bestuursbevoegd.
Artikel 10--——--1. Het bestuur is belast met het besturen van-de vereniging. Het bestuur
kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan een
•
eventueel dagelijks bestuur.-—
2. Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mcde ho
voegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot veriaujgiug,
vervreemding of bezwariug van registergcederen en-tot het aangaan van
—
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•

—
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—
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-
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—
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overeenkomsten w~arbij de vereniging zich-als borg ofhoofdelijk mede
schuldenaar verbindt zich voor een derde sterk.maakt of zich tot zeker—

-

heldssteliing voor een sçhuld van een ander verbindt.——

--

3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de ~lgemene vergadering voor
besluiten tothet aangaan van overeenkomsino, hiervoor in lid 2 om

schreven.

—-------

--

Zonder voonnelde göedkeurîng lati de vereniging terzake van deze

rvchtshwidelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.
AttIkeiuI
1. Het bestuur vert~genwoordigt de vereniging.

—-—-

--

-

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter
tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan weide secretaris
tezamen met de
e~ster.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan ién of meer bestuursleden alsook
aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen.
DE ALGEMENE V~RGADE~1NG
Artikel 12—~—
De.algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waarde vere

—

—

-

—

—.——.~——-——————
_.~

niging statutair is gevestigd.—~—

Artikel 13—

—

-~----.----~---

~-

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die nIet geschorst
zijn, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur cnlof dc algemene
dering zijn
no~gd.-Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot
schorsing wôrdt behandeld, en is bevoegd daaroverhet woord te voeren~
2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn voormelde leden. Ieder
van -hen heefté~zi stem..leder die sterugerechtigd is, kan aan een andere
stemgerechtigde SCIIriLkeUJk vohuachtverlenen tot het u engen.van
zjtn stem. Een s mgerecbtigde kan voor ten hoogste twee personen-als
gevolmachûgde optreden.
3. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering
—

-

—--—-

-

—
-

stemgerechrign,ookajn~jningb~een,h~rnjzg
met volnjsvan het bestw~r genomen, dezelfde kracht als een besluit
van de algemene vergadering.
4. De voorzitter bepaalt.de wijze waarop de stemmingen in de algemene
vergadering wordengehouden.—
5. Alle besluiten waaromtrent hij de wet ofbij deze statuten geen grotere
rneerdeijieid is ~ocrgeschreven, worden genomen hij volstrekte meer—
derheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen o~ver z~
ken IS het voorstel ve3worpen. Staken de stemmen bij verkiezing van —
personen, dan beslist het lot Indien hij verkiezing tussen meezdau twee
—

—

—

___________
—

—

personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt
berstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen lae—
gen, zo nodig na tussensternmin~.
Artikeli4
—.

-

----

—

-

—.

—.-~

1. De algemene vergaderîngen worden geleid door de voorzitter of~ hij —
diens af~zigheid, door het oudste aanwezige besmurslid.
Zijn geen bestuursleden affliwezig, dan voorziet de vergadering zelf in —
haar leiding.
1 Het door de voorzitter ter algemene v&gadering uitgesproken oordeel —
omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend.
He~elfdc geldt voor dc inhoud ‘~an een genomen besluit, voorzover werd
--_-

-

~

-------

gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

—

—-—----

-

-

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de

—-

vooizitter de jiûstheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming
plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indiende oorspronke
lijke stemming niet hoöfdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemge
rechtigdeaatwezigeditverlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de ~chtsgevolgen van de oor

—

—

-—------

aronkelijkestemming.-Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden
door de secretaris ofdoor.ccn door de voozzitter aangewezen persoon.
Deze notulen worden in de zelfde ofin de eerstvolgende algemene ver
-

3.

-

-—

--

—

-~

gadeiing vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secre
taiisvandieveringondertekeud.Artikel ~
1, Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar,
Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging
van deze termijn door de algemene vergadering, In de~ze algemene ver
gadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over degang van zaken in
de vereniging en over het gevoerde beleii Het legt de balans en de staat
van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergade
-

—

-

—

—

rwgover.
Deze ~tt*k~n worden ondertekend door.de bestuursleden; ontbreekt de
ondertekening van een of meer hwmer, dan wordt daarvan onder opgave
-—

--

___________
—

2.

van redenen melding gemaakL
Wordt omtrent de getrouwbeid van de stukken bedoeld in het vorige lid
aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig
van een accountant als bedoeld in atlikel 2:393 lid t vanhet Burgerlijk
Wetboek, danbenoemtde algemene vergadering, jaarlijks, een cornmls
sie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uit—

-

-

EnakeiL

--

3. Net bestuur doet dein lid 1 bedoelde stukken ten minstcéén maand voor
de dag waarop de algemenevergadering zal worden gehouden waarin
deze zuilen worden behandeld, toekomen aan de commissie,
Dë commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene ver—
—

4.

gadering verslag van haar bevindingen uit
Het bestmiris verplicht aan de.commissie ten behoeve van haar onder
zoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen; haar des
gewenst dekes ende waarden tetonen, en inzage in de boeken cnbe—
scheiden der vereniging te geven~
Vergt dit.onde~oek naar het oordeel der commissie bijzondere boek
tioudkundige kennis, dan kan~j zichopkosten van de vereniging door
een deakmidige doen bijstaan~
-

—

5.

—
-

-

--

Artikel ~
1. Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, wörden al
gemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het
dit wenselijk oordeelt.
2. Op schtlfteljjlc verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als be.~
voegd is tot~ het uitbrengen van un/tiende gedeelte van de stemmen in
een voltallige algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bij—
eenroepen van een algemene vergadc~ing op een termijn van niet langer
danvier weken na indiening van het verzoek.
indien aan het verzoek binnen veertien dage~i geen gevolg wordt gege—
ven, kwmen de verzoekers zelf tot dc bijeenroeping van dealgemeiae
-

~-~—-—

—

—

—

—

vergadering overgaan. De verzoekers kutmen alsdan anderen dan be

—:

stuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen der
notulen.3. De bijeeriroeping der algemene vergaderîng geseiriedt door schriftelijk
mededeling aan dc stemgerechtigden op een termijn van ten minste ze
ven dagen.
Bij de oproeping worden de.te behandelen onderwerpen vermeld.
4. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene vergadering
plaatsvond, kax~ de algemene vergadering niel±enün rechtsgeldige be
--

--

-

-——-

-

—-

-

-•

—

—

—

—

—

stuiten riemen, mits ten minste een.~cdanig aantal stemgerechtigden ter
vergadering aanwezig is als is gerechtigd tot bet uitbrengen van de helft
van het aantal stemmen dat in een voltalligevergadering kan worden uit
gebmcht en geen vanhen, noch het bestuur, zich tegen besitritvorming

-

-

Indien bijeenroeping vn de algemene vergadering geschiedde op kortere
dan devoorgeschreven termijn, kan dc algemene vergadering niettemin
rechtsgeldige.besluiten nemen, tenzij eenzodanig aamal dei~ aanwezigen
als gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van ~Wtiende ge—
deelte der stemmen zich daartegen verzet.—-—-.—
Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenknnTstige toepas
sing op beshiitvozming door de algemene vergaderingen inzake onder—
werpen dieni~t op de agenda werden vermeld.
-

~— ----—

----~----——

STATUTENWIJZIGING
Artikel I.7———-—-~—-~—-——-——-————-—----———~——-———-—
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van
de algemene ver~adesing, waartoe is opgeroepen met de mededelingdat
aldaar wij±iging van de statuten zalworden voorgesteld.—
2. Zij, die de oproeping tot~de algemenevergaderiug terbehandelîng.van
een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten rninstç vijf
dageir voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, Waarin
de voorgestelde wijziging Woordelijk ~s opgenomen, op een daartoe.ge—
schikte plaats voor dc leden -ter inzage leggen tot na de aOoop van de
dag, waarop de vergadering werd gehouden.—~—

—

—

-

3.

Tot wijziging van de stat~cnkan door de algemene vergadering slechts

worden besloten met een meerdei~heid van ten minste twee/derde van het
aantal uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notani~le
akte is opgemaakt
Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statuteuwijziging te
doen verlijden.
5. Hetbepaaldeeledenlen2vanditartikelisnietvantoepassing,indien in de algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of ver
tegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging niet algemene
——----—

~-—---------

-

-

—

—

stemmen wordt genomen.
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van
statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zo
als deze na de wijziging luiden, neer te leggenten kantore van het door
de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden verenigingenregister.
ONTBINDiNG EN VEREFFENING
Artikel 18
1. Het bepaalde in ardkel 17 leden 1,2,3 en 5 is van overeenkomstige toe
.-.-~--~—~-—-

*

passing op een besluitvan de algemene vergadering tot ontbinding van
de vereniging.
2. De algemene vérgadening stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit
de bestemmhigvast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in over
eenstermuing met hçt doel van de vereniging.
3. De vereffealug geschiedt door het bestuur.—
4. Na de ontbh~ding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot ver
effening van ha& verrao~en nodig is. Gedurende de vereffening blijven
de bej~lingen. van de statutOn zoveel mogelijk van kr~cht.
In stukken en sankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan
haar naam worden toegevoegd de woorden ~in li~uidatie~.
5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar,dan wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De
veroffenaar(s) doet(n) van de beëindiging opgave aan het in lid 6 van ar
-
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tikel 17 vermelde register.-6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden
bewaard gedurende twintig jaren na afloopvan de vereffening. Be
~aarder is degene die door de.vereffenaars als zodanig is aangewezen.—
REGLEMENTEN
--
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Artikel

1. De algemene vergaderinj kan e~n of moer reglemenLen vaststellen en
wijzigen, ~aarin o~derwerpcn worden geregeld *aarin door deze ststu
ten niet ofniet volledig wordt voorzien.

—
-

:2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die s~ijdig zijn rne~ de wet
of met deze statuten.

—~————-

3.

Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde
in artikel 17 leden 1,2 en 5 van overeenkomstige toepassing.
Aan te hechten stukken
voormelde notulen.
Slot
Alvorens tot het verlijden van deze akte over te zijn gegaan, heb ik, notaris, de
zakelijke inhoud 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 van de inhoud van de akte te hebben kennis
genomen en met de inhoud in te stemmen.
De verschenen personen zijn aan mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE is verleden te Harderwijk op de datum als in het hoofd van deze
akte vermeld.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
verschenen personen en vervoigens door mij, notaris, om
-

