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OPRICHTING VERENIGING EN STATUTEN
Heden, vijf maart tweeduizendnegen,verschenenvoor mij, Mr. Arie Adriaan Jan Schot,notarismet als plaatsvan vestigingde gemeenteTholen:
1.
de heer GUSTAAF ENNO SCHMIDT, wonendete2804 MB Gouda,Pluutwerf38, geborente Den Haag op acht en twintig augustusnegentienhonderdvier envijftig, identiteit vastgesteldaan de hand van een paspoort met het numme
NJ9383843,afgegevente Goudaop dertien septembertweeduizendttjf,
ongehuwd;
2.
de heer JAN JAKOB KlP, wonende te 4307 AL Oosterland,Korte Weststraat8,geborente Rotterdam op zeventienjanuari negentienhonderdeen en vijftig,
identiteit vastgesteldaan de hand van eenpaspoortmet het nummer NS653P686,afgegevente Schouwen-Duivelandop zes en twintig februari tweeduizend acht, gehuwd.
De comparantenverklaren bij deze akte op te richten de vereniging "Vereniging TragerApproachNeder1and''endaarvoorvastteste11endenavolgendestatuten:Naam en zetel
Artikel 1
1.
D e vereniging draagtde naam "Vereniging Trager Approach Nederland".2. ztj heeft haarzetel in de gemeenteGouda.
Doel
Artikel2
1.
D e vereniging heeft ten doel
het bevorderenvan de bekendheid,de toepassingen de verbreidingvan der r sówr

2.

nyPr

vqvrr,

het behartigenvan de gemeenschappelijke
belangenvan de beoefenarenen studentenvan de Trager Approach;
het ondersteunenvan haar leden in hun vorming en beroepsuitoefeningalsTrager practitioner of Trager student;
het participeren van haar leden in de intemationale Trager-gemeenschap.
zlj tracht dit doel onder meer te bereiken door
het geven van bekendheidaan de Trager Approach;
het bevorderenen bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefeningvan I r.<l4l
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het (doen) organiserenvan onderwijs in de Trager Approach;
hetparticiperenVandeverenigingalslidvanTragerInternational.I nternationalesamenwerking

Artikel3

Het bestuur spantzich in voor samenwerkingbinnen de internationale Trager- gemeenschap
2 . Na oprichting van de vereniging verzoekt het bestuur om toelating van de vereniging als lid van Trager Intemational, gevestigd aan het adres6925 River Avenue North, Courtenay,British Columbia, CanadavgJ 1N5.
3.
De wijze waarop de vereniging zich aldaardoet vertegenwoordigen,wordt
geregeldbij huishoudelijkreglement.
Verenigingsjaar
Artikel4
Het verenigingsjaarvalt samenmet het kalenderjaar,behoudensdat het eerste
verenigingsjaareindigt per ultimo decembervan het jaar waarin de vereniging is 1.
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opgericht.Lidmaatsch
Artikel5
1.
De verenigingkent gewoneleden,ereledenen begunstigendeleden.Waar in deze
statutenof in het huishoudelijk reglement wordt gesprokenvan leden of lidwordt/worden daaronderverstaanzowel de gewone leden als de ereledentenzlj
het tegendeelblijkt.
2.
Gewone leden zljnpractitioners en studentenvan de Trager Approach, die hetbestuur hebbenverzocht om als lid te worden toegelatenen door het bestuur als
lid zijn aanvaard.
a
J.
Bestuursledendie voordien geen lid waren, aanvaardenmet hun benoeminghet
gewone lidmaatschapvan de vereniging, ook indien z|j geenpractitioner ofitudent van de Trager Approach zljn.ln dit geval is het lid geen contributie
verschuldigd.
Ereleden zijn natuurlijke personen,die wegens hun buitengewoneverdiensten4.
voor de verenigingofhaar doelstelling,op voordrachtvan het bestuurdoor de
algemenevergaderingtot erelid zijn benoemd en het erelidmaatschaphebben
aanvaard.
5 . Begunstigendeledenzijn natuurlijke of rechtspersonen,die zich jegensdevereniging verbinden tot het storten van eenjaarlijkse contributie en die alszodani.gdoorhet bestuurzijn toegelaten.De minimale hoogtevan de jaarlijkse
contributie wordt door de algemenevergadering vastgesteld.
Laat het bestuur iemand niet toe als lid, dan kan de algemenevergadering alsnog
6.
tot toelatingbesluiten.
7 . Het lidmaatschapis persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaarnoch vatbaar omdoor erfopvolging te worden verkregen.
Artikel6
Het bestuuris bevoegdeen lid te schorsenwanneerzich omstandigheden
1.
voordoendie grond kunnen opleverentot opzeggingnamensde verenigingof tot
ontzettinguit het lidmaatschap,of wanneereen onderzoeknaar dergeltjkeomstandighedengaandeis. De termijn van de schorsingbedraagtniet meer dandrie maanden.De schorsingkan verlengd worden met een termijn van telkensmaximaal drie maanden.Het bestuur stelt, met opgaaf van reden(en),hetbetrokkenlid onverwijld van het besluit tot schorsingof verlengingin kennis.2.
Voorzover de schorsing of verlenging daarvan een termijn van meer dan eenmaandbeslaat,kan de geschorstedaartegenop dezelfde voet beroep instellen als
tegen een ontzetting. Het beroep kan worden ingesteld zolang de schorsingofverlenging voortduurt. Inwilliging van het beroep leidt tot opheffing van deschorsingvanaf het moment van de uitspraak.
I
A
1.
Het lidmaatschapeindigt:
a. door overlijden van het lid. Is eenrechtspersoonlid van de vereniging,dan
eindigt zijn lidmaatschapwanneerhij ophoudt te bestaan;
b. door opzeggingdoor het lid;
c. door opzeggingnamensde vereniging;
d. door ontzetting;
e. indien het lidmaatschapaanvaardis ter gelegenheidvan de benoeming tot
bestuurslidzoalsvoorzienin art. 5 lid 3: doordathet bestuurslidmaatschapeindigt.
2.
Opzeggingvan het lidmaatschapdoor het lid kan slechtsgeschiedentegenheteindevan een verenigingsjaar.Zíj geschiedtdoor een schriftelijkekennisgevitg,-
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welke vóór de eerstedecemberin het bezitvan de secretarismoet zljn.Deze is verplicht de ontvangstbinnen acht dagen schriftelijk te bevestigen.Indien eenopzeggingniet tijdig heeft plaatsgehad,loopt het lidmaatschapdoor tot het eindevan het eerstvolgendeverenigingsjaar,tenzlj het bestuur andersbesluit ofvan hetlid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschapte laten voortduren.3 . Opzeggingvan het lidmaatschapnamensde vereniging kan geschiedendoor hetbestuur, wanneerhet lid, na daartoebij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand,niet ten volle aanzijn geldelijkeverplichtingenjegens de verenigingheeft voldaan
alsmedewanneerhet lid heeft opgehoudente voldoen aan de vereistenwelke te eniger tijd door de statutenof het huishoudelijk reglement voor het lidmaatschapgesteldmochtenworden. De opzegginggeschiedtsteedsschriftelijk met opgavevan de reden(en).De opzegginggeschiedtvoor 1 decemberen ztl heeft effec
tegen het einde van het lopende verenigingsjaar.Zlj kan echter op elke datumgedaanworden en onmiddellijke beëindigingvan het lidmaatschaptot gevolghebben,wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden hetlidmaatschapte laten voortduren.
4.
Ontzetting uit het lidmaatschapkan alleen worden uitgesprokenwanÍreereen lidin strijd met de statuten,reglementenof besluiten van de vereniging handelt of deverenigingop onredelijkewijze benadeelt.De ontzettinggeschiedtdoor het bestuur, dat het betrokken lid onverwijld van het besluit, met opgavev?flreden(en),in kennis stelt.De betrokkeneis bevoegdbinnen éénmaandnaontvangstvan de kennisgevingberoepin te stellenbij de algemenevergadering.5 . Wanneer het lidmaatschapin de loop van een verenigingsjaar,ongeachtde reden of oorzaak,eindigt,blijft desnietteminde jaarlijkse bijdrage voor het geheeldoor het lid verschuldigd, tenzrl het bestuur andersbesluit.
In afivijking van het voorgaandegeschiedtopzegging namensde vereniging van6.
een erelidmaatschapof ontzetting uit een erelidmaatschapniet door het bestuurmaar door de algemenevergadering
Geldmiddelen

Artikel8

De geldmiddelender verenigingbestaanuit de contributiesvan de gewoneen de begunstigendeleden,uit entreegelden,
uit eventueleverkrijgingen ingevolgeerfstellingen, legaten en schenkingenen tenslotte uit eventueleanderetoevalligebaten.
2 . Ieder gewoon lid betaalteencontributie,waarvanhet bedragdoor de algemenevergadering tij dens de j aarvergaderingwordt vastgesteld.
3.
De algemenevergaderingkan besluitendat nieuwe gewoneleden een entreegeld
betalen. De algemenevergadering stelt in dat geval de hoogte van het entreegeld
vast
4.
Het bestuuris bevoegdin bijzonderegevallengeheleof gedeeltelijkeontheffingvan de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.
5 . Dealgemenevergaderingkanbepalendatbestuurs1edengedurendehungeheleof gedeeltelijkeontheffing van de verplichtingtotbestuurslidmaatschap
het betalen van contributie verkrijgen.
6.
Nalatenschappenworden door de vereniging slechts aanvaardonder het voorrecht
van boedelbeschrij
ving.
Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel9
1.
Het bestuur bestaatuit ten minste drie personen.Het aantalbestuurderswordtvastgestelddoor de algemenevergadering.
2.
De bestuurdersworden door de algemenevergaderingbenoemd.Is eenbestuurder
1.
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voorafgaand aan zijn benoeming geen lid van de vereniging, dan zljn art.5 hd 3 en art. 7 lid I sub e van toepassing.
3 . Het bestuurwijst uit zijn midden eenvoorzitter, een secretarisen een
penrungmeesteraÍIÍr.
4.
De algemenevergaderingkan een bestuurslid schorsenof ontslaanindien zljdaartoetermen aanwezigacht. Voor een besluit daartoeis een meerderheidvereist
van ten minste twee derden der geldig uitgebrachte stemmefl.5.
De bestuurderszijn bevoegdte allen tijde zelf hun ontslagte nemen,mits ditschriftelijk geschiedtmet een opzeggingstermijnvan ten minste drie maanden.6.
Jaarlijkstredeneen of meer bestuursledenaf volgens een door het bestuurop te maken rooster.Het roosteris zodanig,dat ieder bestuurslidminstenseenmaalindetweejaaraftreedt.Z1jdieaftredenzijnterstondherkiesba&f.Artikel l0
1.
Het bestuuris belastmet het besturender vereniging.Het bestuuralsmedede voorzitter en de secretarisgezamenlijkzijn bevoegdde verenigingte
vertegenwoordigen
2.
Het bestuur alsmedede voorzitter en de secretariskunnen zichter zake van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid
als in lid 1 bedoelddoor een schrifteluk gevolmachtigdedoen vertegenwoordigen.Aan de penningmeesterkan door het bestuurbeperkteof algehelevolmacht worden gegevenvoorzoverhet deuitoefeninevan dienstaak betreft.
Voor het aangaanvan geldleningen, alsmedevoor het kopen, vervreemdeo,bezwaren of verhuren van onÍoerendezaken, voor overeenkomstenwaarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaarverbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstellingvoor de schuld van een derde
verbindt, alsmedevoor het huren van onroerendezaken voor een periode vàfl langer dan een maand,behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemen
vergadering.
4.
De beperkingals in het vorige lid bedoeld,geldt tevensvoor de bevoegdheidtotVcrr ËgÉ ír-WuOrri rgi il g.

Algemene Vergaderingen
Artikel 11
1.
Binnen zesmaandenna afloop van elk boekjaarwordt een algemenevergaderingfiaarvergadering) gehouden.Het bestuur brengt in dezevergaderingzin
jaarverslaguit en doet,onder overleggingvan de nodige bescheiden,rekeningen verantwoording van zljn in het afgelopenboekjaar gevoerd bestuur.2.
De algemenevergaderingbenoemtjaarlijks, doch uiterlijk dertig dagenvóór de jaarvergadering,een commissievan tenminstetwee leden,die geendeel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoekvan de rekening en verantwoording overhetlopendecaSuquo1aatstverstrekenboekjaar.Decommissiebrengtterjaawergaderingvers1aguitvanhaarbevindingen.Vereisthetonderzoekbijzondereboekhoudkundigekennis dan kan de commissiezich door een
deskundigedoenbijstaan.
a
J.
Het bestuuris verplicht aan dezecommissiealle door haar gewensteinlichtingen
te verschaffen,haar desgewenstde kas en de waarden der vereniging te vertonen
en inzagevan de boekenen bescheidender verenigingte geven.
4.
Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwry'tingaan een bestuurder
5 . Indien de goedkeuringvan de rekening en verantwoording wordt geweigerd,
benoemtde algemenevergaderingeen anderecommissiebestaandeuit tenminstedrie leden, welke een nieuw onderzoekdoet van de rekening en verantwoording. Deze commissieheeft dezelfdebevoeedhedenals de eerderbenoemdecommissie.
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Binnen een maand na de benoemingbrengt zlj aartde algemenevergaderingverslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd danneemt de algemenevergaderingal die maatregelenwelke door haar in het belangvan de verenigingnodig geachtworden.
Artikel 12
1.
De algemenevergaderingenworden bijeengeroependoor het bestuur,metinachtneming van een termijn van vier weken. ln dringende gevallen kan van deze
termijn worden afgewekendoch wordt minimaal een termijn van acht dageninacht genomen.De bijeenroepinggeschiedtdoor een aan alle ledente zendenschrifteliike mededelins.
2.
Behalve de in artikel 11 bedoeldejaarvergaderingzullen algemenevergaderingenworden gehoudenzo dikwijls het bestuurzulks wenselijk acht, alsmedezo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelenonderwerpenwordt verzochtdoortenminsteeenzodanigaarÍa|ledenalsbevoegdistothetuitbrengen van een tiende gedeelteder stemmenin de algemenevergaderin5t indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zljn.
a
J.
Na ontvangstvan eenverzoekals in lid 2 bedoeldis het bestuurverplicht totbijeenroeping ener algemenevergadering op een termijn van niet langer dan tweemaanden.Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagennadat dit door het bestuurwerd ontvangen,geengevolg wordt gegeven,zullen deverzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaanop de wljze waarop het bestuurde algemenevergaderingenbij eenroept.

Artikel 13
1.

2.

3.

4.

5.

6.

De algemenevergaderingis toegankelijkvoor gewoneleden,ereledenen begunstigendeleden,voorzoverzlj niet geschorstzijn. Niet-ledenhebbenalleentoegangnadatde vergaderingdaartoe,om bijzondereredenen,besluit.
Gewoneleden en ereledenhebbenieder éón stem.Ieder stemgerechtigdlid is bevoegdzijn stemte doenuitbrengendoor een schriftelijk daartoegemachtigdanderlid.NiemandkanechterVoormeerdantweeandereledenalSgevolmachtigdeoptreden.
Een lid heeft geenstemrechtover zaken,die hem, zijn echtgenootof een van zljnbloed- of aanverwantenin de rechte lijn betreffen. Het enkele feit dat het gaat omeenverkiezing waarbij het lid, zijn echtgenoot,bloed- of aanverwantkandidaatis,
is echtergeenredenvoor uitsluiting van het stemrecht.Een eenstemmigbesluit van alle leden, ook al zijn dezeniet in een vergaderingbijeen, heeft,mits met voorkennisvan het bestuurgenomen,dezelfdekracht als eenbesluit van de algemenevergadering.Een dergelijk besluit wordt door de secretarisaangetekendin het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdensdeeerstvolgendealgemenevergaderin8.
Stemmingover zakengeschiedtmondeling,over personenschriftehjk. Het aannemenvan voorstellenbij acclamatieis mogelijk, mits dit geschiedtop voorstelvan de voorzitter.
Over alle voorstellenbetreffendezakenwordt beslistbij volstrektemeerderheidder uitgebrachtestemmen,voorzover de statutenniet andersbepalen.Bij staking van stemmenwordt het voorstel geachtte zijn verworpen. Bij stemming over personenis hij gekozen,die de volstrektemeerderheidder uitgebrachtestemmenop zích heeft verenigd. Indien niemand die meerderheidheeft verkregenwordt eentweedestemminggehoudentussende personen,die het grootsteaantalder uitgebrachtestemmenhebbenverkregen en is hij gekozen,die bij die tweede stemmingde meerderheidder uitgebrachtestemmenop zich heeft verenigd.Indien bij die tweede stemming de stemmen stakenbeslist het lot. Onder stemmen
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{worden in dit artikel verstaangeldig uitgebrachtestemmen,zodatnietin :
aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmendlid ondertekendestemmen.
7.
Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag der
stemming, is beslissend.Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van ditoordeelde juistheid daarvanwordt betwist, vindt eennieuwe stemmingplaatswanneer de meerderheidder vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftehjk geschiedde,een stemgerechtigdeaanwezigeditverlangt.Door dezenieuwe stemmingvervallen de rechtsgevolgenvan deoorspronkelijke stemming
Artikel 14
1.
De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen.Bij zljn afwezigheid ofontstenteniswijst het bestuur een der andereleden als voorzitter der vergaderingaan.

Van het ter algemenevergaderingverhandeldeworden door de secretarisof door een door de voorzitter aangewezenpersoonnotulen gehouden.
Commissies
Artikel l5
1.
Het bestuuren de algemenevergaderingkunnen elk een of meer commissiesinstellen
2 . Het orgaandat de commissieinstelt, stelt de taak en de bevoegdhedenvan de commissie vast binnen de grenzen vart zijn eigen taak en bevoegdheden.3 . Dit orsaanbenoemten ontslaattevensde leden van de commissieen beslistover opheffing van de commlssle
4.
De commissie en haar leden zljnverantwoording verschuldigd aan het orgaandatde commissieheeft ingesteld.
Statutenwijziging
Artikel l6
1.
Wijziging van de statutenkan slechtsplaatshebbenna eenbesluit van de
algemenevergadering,waartoe werd opgeroepenmet de mededeling dat daarin wr1'zigingvan de statutenzal worden voorgesteld.De termijn voor oproepingtoteenzodanigvergaderingmoet ten minste vier weken bedragen.
2.
Zlj, die de oproeping tot de algemenevergadering ter behandelingvan oeÍl voorstel tot statutenwljziging hebben gedaan,moeten ten minste een week vóór de
dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgesteldewijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen,op een daartoegeschikteplaatsvoor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergaderingwerd gehouden.
3 . Tot wijziging van de statutenkan slechtsworden beslotenmet eenmeerderheidvan ten minste twee derdenvan het aantal uitgebrachte stemmen.
Artikel 17
1.
De statutenwtjziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt.
2.
De bestuurderszijn verplicht een authentiekafschrift van de wijziging en de gewijzigde statutenneder te leggen ten kantore van de Kamer vaÍr Koophandel en
Fabriekenbinnen welker gebiedde vereniginghaar woonplaats(zetel)heeft.Artikel 18
Een bepaling dezerstatuten,welke de bevoegdheidtot wijziging van een of meer andere
bepalingenbeperkt,kan slechtsworden gewijzigd met inachtneming van geltlkebeperking.
Ontbinding en vereffening
2.
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Artikel 19
1.
Behoudenshet bepaaldein artikel 19 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboekwordt de vereniging ontbondendoor een besluit daartoevan de algemene
vergadering genomenmet ten minste twee derden van het aantal geldig
uitgebrachtestemmenin een vergaderingwaarin tenminste drie vierden van deleden aanwezig of vertegenwoordigdis.
2 . Bij gebrekevan het quorum kan ongeachthet aantalter vergadering aanwezigeof
vertegenwoordigdeledentot ontbindingworden beslotenop eenvolgende,ten minste acht dagen doch uiterlijk twee maandenna de eerste,te houden
vergadering,met een meerderheidvan twee derden van het aantal uitgebracht
stemmen.
Bij de oproepingtot de in de leden I en2 van dit artikel bedoeldevergaderingen3.
moet worden medegedeelddat ter vergadering zal worden voorgesteldde
vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanigevergaderingenmoet ten minste veertiendagenbedragen.
4.
Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaarszijn
aangewezen,geschiedtde vereffening door het bestuur.
5.
Een eventueelbatig saldozal worden aangewendvoor door de algemen
vergaderingte bepalenzodanigedoeleindenals het meestmet het doel der
vereniging overeenstemmen.De vereffenaarsdragen het batig saldo daartoeover.6.
Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaanvoor zover dit tot vereffening van haar verÍnogen nodig is. Gedurendede vereffening blijven de bepalingenvande statutenen reglementenvoor zover mogelijk van kracht. In stukken €fl aankondigingendie van de vereniging uitgaan, moeten aanhaarnaam wordentoegevoegdde woorden "in liquidatie".
7 , De boeken,bescheidenen anderegegevensdragers
van de verenigingmoetenworden bewaard door een door de vereffenaarsaan te wljzennatuurlijke ofrechtspersoon,gedurendezevenjarenna de vereffening.Huishoudelijk reglement

Artikel20

De algemenevergaderingkan bij huishoudelijkreglementnadereregelsgevenomtrenthetlidmaatschap,deintroductie,hetbedragdercontributiesenentreegelden,de werkzaamhedenvan het bestuur, de vergaderingen,de wijze vanuitoefening van het stemrechten alle verdere onderwerpen,waaryan de regelinghaar sewenstvoorkomt.
2.
Wijziging van het huishoudelijkreglementkan geschiedenbij besluit van dealgemenevergadering.Het voorsteltot wijziging dient voorafgaandaan de vergaderingbekendte z4n gemaaktop een overeenkomstigewijze als voorzien in
art. 16lid2
Het huishoudelijk reglement zal geenbepalingenmogen bevatten die afwijken van of die in strijd zljnmet de bepalingenvan de wet of van de statuten,tenztjdeafivijking door de wet of de statutenwordt toegestaan.
SLOTBEPALING
Voor de eerstemaal zlin tot bestuursledenbenoemd:
mevTouwSASKIA MARGARETHA CATHARINA MARIA ROESIN
wonendete 8398 ET Blesdtjke,FrieseVeldweg 37, geborente Ruinerwold op negen mei negentienhonderdvijf en zestig,identiteit vastgesteldaan de hand van eenpaspoortmet het nummer NTDCPBIP3, afgegevente Weststellingwerfopdertig augustustweeduizend zeven,als voorzitter;
de comparantsub 1. genoemd,als secretaris;
de comparantsub 2. genoemd,als penningmeester;
1.

1
J .
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,/de heer HENDRIK LAMMERS, wonendete 6824 BB Amhem, Vosdijk \geborente Bome op vier en twintig oktobernegentienhonderdvijf en veertig,identiteit vastgesteldaan de hand van eenpaspoortmet het nummer NMPCJ1444,
afgegevente Amhem op zestienmaarttweeduizendzeven,als bestuurslid; mevrouw MARIE BERNADETTE MERTENS, wonende te 4328 JP Burgh- Haamstede,Acacialaan23, geborente Hasselt(België) op twintig februari
negentienhonderd
vijf en vijftig, identiteit vastgesteldaan de hand van e€n paspoortmet het nummer EF004513,afgegevente 's-Gravenhageop twee efl twintie novembertweeduizendvier. als bestuurslid.
De comparantenzljnmr| notaris, bekend.
WAAI{VAN AKTE in minuut is verledente Tholen op de datum, in het hoofd dezerakte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van dezeakte aan de comparantenen een daaropgegeventoelichting, hebben dezeneenparigverklaard van de inhoud van dezeakte te hebbenkennisgenomenen op volledige voorlezing daarvangeenprijs te stellen.Vervolgensis dezeakte na beperktevoorlezing door de comparantenen mij, notaris,ondertekend.
(volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT'

