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OPRICHTING VERENIGING EN STATUTEN

Heden, vijf maart tweeduizend negen, verschenen voor mij, Mr. Arie Adriaan Jan -

Schot, notaris met als plaats van vestiging de gemeente Tholen:
1. de heer GUSTAAF ENNO SCHMIDT, wonende te2804 MB Gouda, Pluutwerf-

38, geboren te Den Haag op acht en twintig augustus negentienhonderd vier en-
vijftig, identiteit vastgesteld aan de hand van een paspoort met het numme
NJ9383843, afgegeven te Gouda op dertien september tweeduizend ttjf,
ongehuwd;

2. de heer JAN JAKOB KlP, wonende te 4307 AL Oosterland, Korte Weststraat 8,-
geboren te Rotterdam op zeventien januari negentienhonderd een en vijftig,
identiteit vastgesteld aan de hand van een paspoort met het nummer NS653P686, -

afgegeven te Schouwen-Duiveland op zes en twintig februari tweeduizend acht, -

gehuwd.
De comparanten verklaren bij deze akte op te richten de vereniging "Vereniging Trager-
ApproachNeder1and' 'endaarvoorvastteste11endenavolgendestatuten:-
Naam en zetel
Artikel 1
1 .  D e
2. ztj

vereniging draagt de naam "Vereniging Trager Approach Nederland".-
heeft haar zetel in de gemeente Gouda.

Doel
Artikel2
1 .  D e vereniging heeft ten doel

2. zlj

het bevorderen van de bekendheid, de toepassing en de verbreiding van de-
r r sówr nyPr vqvrr,

het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de beoefenaren en -

studenten van de Trager Approach;
het ondersteunen van haar leden in hun vorming en beroepsuitoefening als-
Trager practitioner of Trager student;
het participeren van haar leden in de intemationale Trager-gemeenschap. -

tracht dit doel onder meer te bereiken door
het geven van bekendheid aan de Trager Approach;
het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van -

I  r .<l4l  l tyLlryl  l  r

- het (doen) organiseren van onderwijs in de Trager Approach;
hetparticiperenVandeverenigingalslidvanTragerInternational.-

I nternationale samenwerking
Artikel3
1. Het bestuur spant zich in voor samenwerking binnen de internationale Trager- -

gemeenschap
Na oprichting van de vereniging verzoekt het bestuur om toelating van de -

vereniging als lid van Trager Intemational, gevestigd aan het adres 6925 River -

Avenue North, Courtenay, British Columbia, CanadavgJ 1N5.
3. De wijze waarop de vereniging zich aldaar doet vertegenwoordigen, wordt

geregeld bij huishoudelijk reglement.
Verenigingsjaar
Artikel4
Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar, behoudens dat het eerste
verenigingsjaar eindigt per ultimo december van het jaar waarin de vereniging is -
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opgericht.-
Lidmaatsch

2.
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Artikel5
1. De vereniging kent gewone leden, ereleden en begunstigende leden. Waar in deze

statuten of in het huishoudelijk reglement wordt gesproken van leden of lid-
wordt/worden daaronder verstaan zowel de gewone leden als de ereleden tenzlj -

het tegendeel blijkt.
Gewone leden zljnpractitioners en studenten van de Trager Approach, die het-
bestuur hebben verzocht om als lid te worden toegelaten en door het bestuur als -

lid zijn aanvaard.
Bestuursleden die voordien geen lid waren, aanvaarden met hun benoeming het -

gewone lidmaatschap van de vereniging, ook indien z|j geenpractitioner of-
itudent van de Trager Approach zljn.ln dit geval is het lid geen contributie
verschuldigd.
Ereleden zijn natuurlijke personen, die wegens hun buitengewone verdiensten-
voor de vereniging ofhaar doelstelling, op voordracht van het bestuur door de -

algemene vergadering tot erelid zijn benoemd en het erelidmaatschap hebben -

aanvaard.
Begunstigende leden zijn natuurlijke of rechtspersonen, die zich jegens de-
vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijkse contributie en die als-
zodani.gdoor het bestuur zijn toegelaten. De minimale hoogte van de jaarlijkse -

contributie wordt door de algemene vergadering vastgesteld. -

Laat het bestuur iemand niet toe als lid, dan kan de algemene vergadering alsnog -

tot toelating besluiten.
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om-
door erfopvolging te worden verkregen.

Artikel6
1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen wanneer zich omstandigheden

voordoen die grond kunnen opleveren tot opzegging namens de vereniging of tot -

ontzetting uit het lidmaatschap, of wanneer een onderzoek naar dergeltjke-
omstandigheden gaande is. De termijn van de schorsing bedraagt niet meer dan-
drie maanden. De schorsing kan verlengd worden met een termijn van telkens-
maximaal drie maanden. Het bestuur stelt, met opgaaf van reden(en), het-
betrokken lid onverwijld van het besluit tot schorsing of verlenging in kennis.-
Voorzover de schorsing of verlenging daarvan een termijn van meer dan een-
maand beslaat, kan de geschorste daartegen op dezelfde voet beroep instellen als -

tegen een ontzetting. Het beroep kan worden ingesteld zolang de schorsing of-
verlenging voortduurt. Inwilliging van het beroep leidt tot opheffing van de-
schorsing vanaf het moment van de uitspraak.

I

Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan -

eindigt zijn lidmaatschap wanneer hij ophoudt te bestaan;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting;
e. indien het lidmaatschap aanvaard is ter gelegenheid van de benoeming tot -

bestuurslid zoalsvoorzien in art. 5 lid 3: doordat het bestuurslidmaatschap-
eindigt.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het-
einde van een verenigingsjaar. Zíj geschiedt door een schriftelijke kennisgevitg,-

4.

5 .

6.

7 .

2 .

A
1 .

2.



J

/-.

3 .

welke vóór de eerste december in het bezitvan de secretaris moet zljn.Deze is -

verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen. Indien een-
opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde-
van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzlj het bestuur anders besluit ofvan het-
lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. -

Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan geschieden door het-
bestuur, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, -

niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan
alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te -

eniger tijd door de statuten of het huishoudelijk reglement voor het lidmaatschap -

gesteld mochten worden. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave-
van de reden(en). De opzegging geschiedt voor 1 december en ztl heeft effec
tegen het einde van het lopende verenigingsjaar. Zlj kan echter op elke datum-
gedaan worden en onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg-
hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het-
lidmaatschap te laten voortduren.
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanÍreer een lid-
in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de-
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het -

bestuur, dat het betrokken lid onverwijld van het besluit, met opgave v?fl-
reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na-
ontvangst van de kennisgeving beroep in te stellen bij de algemene vergadering. -

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden -

of oorzaak, eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door -

het lid verschuldigd, tenzrl het bestuur anders besluit.
In afivijking van het voorgaande geschiedt opzegging namens de vereniging van-
een erelidmaatschap of ontzetting uit een erelidmaatschap niet door het bestuur-
maar door de algemene vergadering

4.

5 .

6 .

Geldmiddelen
Artikel8
1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de contributies van de gewone en de -

begunstigende leden, uit entreegelden, uit eventuele verkrijgingen ingevolge-
erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit eventuele andere toevallige-
baten.

2. Ieder gewoon lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag door de algemene-
vergadering tij dens de j aarvergadering wordt vastgesteld.

3. De algemene vergadering kan besluiten dat nieuwe gewone leden een entreegeld
betalen. De algemene vergadering stelt in dat geval de hoogte van het entreegeld
vast

4.

5 .

6 .

Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing -

Nalatenschappen worden door de vereniging slechts aanvaard onder het voorrecht

van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.
Dealgemenevergaderingkanbepalendatbestuurs1edengedurendehun-
bestuurslidmaatschap gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot-
het betalen van contributie verkrijgen.

van boedelbeschrij ving.
Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel9
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen. Het aantal bestuurders wordt-

vastgesteld door de algemene vergadering.
2. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd. Is een bestuurder



ï
tL,

5 .

6 .

voorafgaand aan zijn benoeming geen lid van de vereniging, dan zljn art.5 hd 3 -
en art. 7 lid I sub e van toepassing.

4.

3 . Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penrungmeester aÍIÍr.
De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zlj-
daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist
van ten minste twee derden der geldig uitgebrachte stemmefl. -
De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit-
schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden. -

Jaarlijks treden een of meer bestuursleden af volgens een door het bestuur op te -
maken rooster. Het rooster is zodanig, dat ieder bestuurslid minstens eenmaal in-
detweejaaraftreedt.Z1jdieaftredenzijnterstondherkiesba&f.-

Artikel l0
1. Het bestuur is belast met het besturen der vereniging. Het bestuur alsmede de -

voorzitter en de secretaris gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging te
vertegenwoordigen

2. Het bestuur alsmede de voorzitter en de secretaris kunnen zichter zake van hun -

vertegenwoordigingsbevoegdheid als in lid 1 bedoeld door een schrifteluk -
gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. Aan de penningmeester kan door het -

bestuur beperkte of algehele volmacht worden gegeven voorzover het de-
uitoefenine van diens taak betreft.
Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemdeo,-
bezwaren of verhuren van onÍoerende zaken, voor overeenkomsten waarbij de -

vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een -

derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde
verbindt, alsmede voor het huren van onroerende zaken voor een periode vàfl -

langer dan een maand, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemen
vergadering.
De beperking als in het vorige lid bedoeld, geldt tevens voor de bevoegdheid tot-
Vcrr Ë gÉ ír-Wu O rri r gi il g.

Algemene Vergaderingen
Artikel 11
1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering -

fiaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergaderingzin
jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en -

verantwoording van zljn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. -
2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen vóór de -

jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen -

uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over-
hetlopendecaSuquo1aatstverstrekenboekjaar.Decommissiebrengtter-
jaawergaderingvers1aguitvanhaarbevindingen.Vereisthetonderzoek-
bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door een
deskundige doen bijstaan.

4 .
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Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen
te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te vertonen
en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwry'ting aan een bestuurder
Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd,
benoemt de algemene vergadering een andere commissie bestaande uit tenminste -
drie leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. -
Deze commissie heeft dezelfde bevoeedheden als de eerder benoemde commissie.
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Binnen een maand na de benoeming brengt zlj aart de algemene vergadering-
verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan-
neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang -
van de vereniging nodig geacht worden.

Artikel 12
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met-

inachtneming van een termijn van vier weken. ln dringende gevallen kan van deze
termijn worden afgeweken doch wordt minimaal een termijn van acht dagen in-
acht genomen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden-
schriftelii ke mededelins.

2. Behalve de in artikel 11 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen-
worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo -

dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt -

verzochtdoortenminsteeenzodanigaarÍa| ledenalsbevoegdistothet-
uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergaderin5t -
indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zljn.
Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot-
bijeenroeping ener algemene vergadering op een termijn van niet langer dan twee-
maanden. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat -

dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de-
verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wljze waarop het -

bestuur de algemene vergaderingen bij eenroept.
Artikel 13
1. De algemene vergadering is toegankelijk voor gewone leden, ereleden en -

begunstigende leden, voorzover zlj niet geschorst zijn. Niet-leden hebben alleen-
toegang nadat de vergadering daartoe, om bijzondere redenen, besluit.

2. Gewone leden en ereleden hebben ieder éón stem. Ieder stemgerechtigd lid is -
bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd -
anderl id.NiemandkanechterVoormeerdantweeandereledenalS-
gevolmachtigde optreden.
Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van zljn-
bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen. Het enkele feit dat het gaat om-
een verkiezing waarbij het lid, zijn echtgenoot, bloed- of aanverwant kandidaat is,
is echter geen reden voor uitsluiting van het stemrecht. -
Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering-
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als -
een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de -
secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt -
tijdensdeeerstvolgendealgemenevergaderin8.�
Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftehjk. Het -
aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op -
voorstel van de voorzitter.
Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid -
der uitgebrachte stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking -
van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over -
personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen -
op zích heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt -
een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal der -
uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede -
stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. -
Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen

3 .

4.

5 .

6.
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dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodatniet in :
g komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende-

2.

3 .

4.

worden in
aanmerkin
stemmen.

7. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag der
stemming, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit-
oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats-
wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming -

niet hoofdelijk of schriftehjk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit-
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de-
oorspronkelijke stemming

Artikel 14
1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zljn afwezigheid of-

ontstentenis wijst het bestuur een der andere leden als voorzitter der vergadering-
aan.

2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door -

een door de voorzitter aangewezen persoon notulen gehouden.
Commissies
Artikel l5
1. Het bestuur en de algemene vergadering kunnen elk een of meer commissies-

instellen
Het orgaan dat de commissie instelt, stelt de taak en de bevoegdheden van de -

commissie vast binnen de grenzen vart zijn eigen taak en bevoegdheden. -

Dit orsaan benoemt en ontslaat tevens de leden van de commissie en beslist over -

opheffing van de commlssle
De commissie en haar leden zljnverantwoording verschuldigd aan het orgaan dat-
de commissie heeft ingesteld.

Statutenwijziging
Artikel l6
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de

algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin -

wr1'ziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot-
een zodanig vergadering moet ten minste vier weken bedragen.

2. Zlj, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van oeÍl -

voorstel tot statutenwljziging hebben gedaan, moeten ten minste een week vóór de
dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde-
wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats-
voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de -

vergadering werd gehouden.
3 . Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten met een meerderheid -

van ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.
Artikel 17
1. De statutenwtjziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is

opgemaakt.
2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de -

gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer vaÍr Koophandel en
Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar woonplaats (zetel) heeft.-

Artikel 18
Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot
bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met

wijziging van een
inachtneming van

of meer andere
geltlke-

Ontbinding en vereffening
beperking.
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Artikel 19
1. Behoudens het bepaalde in artikel 19 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek -

wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene
vergadering genomen met ten minste twee derden van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie vierden van de-
leden aanw ezig of vertegenwoordigd is.
Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, ten -

minste acht dagen doch uiterlijk twee maanden na de eerste, te houden
vergadering, met een meerderheid van twee derden van het aantal uitgebracht
stemmen.

3. Bij de oproeping tot de in de leden I en2 van dit artikel bedoelde vergaderingen-
moet worden medegedeeld dat ter vergaderin g zal worden voorgesteld de
vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen -

moet ten minste veertien dagen bedragen.
4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn

aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemen
vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der
vereniging overeenstemmen. De vereffenaars dragen het batig saldo daartoe over.-
Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening -
van haar verÍnogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van-
de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken €fl -
aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aanhaar naam worden-
toegevoegd de woorden "in liquidatie".
De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging moeten -
worden bewaard door een door de vereffenaars aan te wljzennatuurlijke of-
rechtspersoon, gedurende zevenjaren na de vereffening.-

Huishoudelijk reglement
Artikel20
1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven -

omtrenthetlidmaatschap,deintroductie,hetbedragdercontributiesen-
entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van-
uitoefening van het stemrecht en alle verdere onderwerpen, waaryan de regeling-
haar sewenst voorkomt.

2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de-
algemene vergadering. Het voorstel tot wijziging dient voorafgaand aan de -
vergadering bekend te z4n gemaakt op een overeenkomstige wijze als voorzien in
art. 16lid2
Het huishoudelijk reglement zal geenbepalingen mogen bevatten die afwijken -
van of die in strijd zljnmet de bepalingen van de wet of van de statuten,tenztj de-
afivijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.

SLOTBEPALING
Voor de eerste maal zlin tot bestuursleden benoemd:
- mevTouw SASKIA MARGARETHA CATHARINA MARIA ROESIN

wonende te 8398 ET Blesdtjke, Friese Veldweg 37, geboren te Ruinerwold op -
negen mei negentienhonderd vijf en zestig, identiteit vastgesteld aan de hand van -
een paspoort met het nummer NTDCPBIP3, afgegeven te Weststellingwerf op-
dertig augustus tweeduizen d zev en, als voorzitter;
de comparant sub 1. genoemd, als secretaris;

5 .

6.

7,
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J .

de comparant sub 2. genoemd, als penningmeester;



8
,/-

de heer HENDRIK LAMMERS, wonende te 6824 BB Amhem, Vosdijk \-
geboren te Bome op vier en twintig oktober negentienhonderd vijf en veertig, -

identiteit vastgesteld aan de hand van een paspoort met het nummer NMPCJ1444,
afgegeven te Amhem op zestien maart tweeduizend zeven, als bestuurslid; -

mevrouw MARIE BERNADETTE MERTENS, wonende te 4328 JP Burgh- -

Haamstede, Acacialaan 23, geboren te Hasselt (België) op twintig februari
negentienhonderd vijf en vijftig, identiteit vastgesteld aan de hand van e€n -

paspoort met het nummer EF004513, afgegeven te 's-Gravenhage op twee efl -

twintie november tweeduizend vier. als bestuurslid.
De comparanten zljnmr| notaris, bekend.
WAAI{VAN AKTE in minuut is verledente Tholen op de datum, in het hoofd dezer-
akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten en een daarop -

gegeven toelichting, hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te -

hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.-
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, -

ondertekend.
(volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT'


