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081466.01/AK/CO 

 

STATUTENWIJZIGING 

 

 

Heden, *, verscheen voor mij, mr Dennis Coelers, toegevoegd notaris, hierna te noemen: 

'notaris', bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr Brian Rudie de Randamie, 

notaris te Rotterdam: 

mevrouw Claudia den Ouden, geboren in Rotterdam op negentien augustus 

negentienhonderd éénentachtig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, en aldaar 

woonplaats kiezende te 3011 WD Rotterdam, Posthoornstraat 13-15, te dezen 

handelende als schriftelijk gevolmachtigde van de vereniging: Christelijke Bond van 

Ondernemers in de Binnenvaart, statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te 

3331 MC Zwijndrecht, Scheepmakerij 320, ingeschreven in het Handelsregister van de 

Kamer van Koophandel onder nummer 40341735 en als zodanig deze vereniging 

rechtsgeldig vertegenwoordigende; 

genoemde vereniging: Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart, hierna te 

noemen: de Vereniging; 

van gemelde volmachtverlening blijkt uit een onderhandse akte van volmacht die aan 

deze akte wordt gehecht. 

De verschenen persoon, handelend als gemeld verklaarde: 

dat bij akte op tweeëntwintig juli negentienhonderd drieënnegentig de statuten van de 

Vereniging laatstelijk werden gewijzigd;  

In de op *vijfentwintig maart tweeduizend tweeëntwintig gehouden buitengewone 

algemene ledenvergadering van de Vereniging werd met algemene stemmen besloten de 

statuten van de Vereniging te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen. 

Een exemplaar van de notulen van gemelde buitengewone algemene ledenvergadering 

wordt aan deze akte gehecht. 

Alsnu uitvoering gevende aan voormeld besluit tot statutenwijziging verklaarde de 

verschenen persoon dat de statuten van de Vereniging komen te luiden als volgt: 

STATUTEN 

NAAM 

Artikel 1. 

1. De vereniging draagt de naam: 

Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart. 

2. In de statuten wordt hij verder aangeduid als: de bond. 

DUUR 

Artikel 2. 

De bond, opgericht op negen en twintig juli negentienhonderd negentien, is aangegaan 

voor onbepaalde tijd. 

ZETEL 

Artikel 3. 

De bond is gevestigd te Rotterdam. 

GRONDSLAG 
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Artikel 4. 

De grondslag van de bond is de geopenbaarde wil van God, vervat in de Heilige Schrift. 

De bond laat zich bij zijn optreden leiden door de christelijke beginselen, erkent mitsdien 

het gezag van de overheid en wenst zijn doel slechts te bereiken langs wettige weg. 

DOEL 

Artikel 5 

Het doel van de bond is door gemeenschappelijk optreden de bloei van het 

schippersbedrijf te verhogen en het maatschappelijk bestaan van zijn leden te 

verbeteren, opdat zij door hun arbeid zullen verwerven wat zij nodig hebben tot de 

vervulling van hun plichten tegenover hun gezin, de kerk, de school, de maatschappij en 

de staat.   

Artikel 6 

1. De bond tracht haar doel mede te verwezenlijken middels het ondersteunen van 

protestants christelijke schippers op het gebied van ethische en 

levensbeschouwelijke vraagstukken en het voeren van beleid en beleidsvorming 

omtrent de relatie religie, ethiek en christenondernemerschap, in het bijzonder door: 

 - het geven of doen geven van zoveel mogelijk bekendheid aan zijn doel; 

 - het geven of doen geven van voorlichting en advies aan zijn leden; 

 - het bevorderen van zondagsrust, het verlenen van wederzijds hulpbetoon, het 

betrachten van rechtvaardigheid en het tegengaan van misbruik van Gods 

Naam;  

 - het bevorderen van christelijk onderwijs en huisvesting van schipperskinderen 

2. De bond functioneert als ledengroep van de vereniging Koninklijke Binnenvaart 

Nederland (KBN). Als ledengroep van KBN zullen de organen van de bond de 

statuten, reglementen en besluiten van de organen van KBN respecteren en zal de 

bond geen activiteiten nastreven die krachtens het Algemeen Reglement van KBN 

behoren tot de werkterreinen van andere ledengroepen van KBN en zo nodig in 

overleg treden met de betreffende ledengroepen opdat dat de belangen en 

standpunten van die ledengroepen worden gerespecteerd. Een uitzondering op deze 

verplichtingen kan evenwel worden gemaakt nopens de hierboven vermelde 

specifiek protestants christelijke beginselen. 

LIDMAATSCHAP 

Artikel 7. 

De bond bestaat uit: 

1. ereleden; 

2. leden; 

3. buitengewone leden; 

4. begunstigende leden. 

Artikel 8. 
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1. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de bond daartoe 

zijn benoemd. Zij zijn vrijgesteld van de contributieverplichting. 

2. Leden zijn natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen zonder 

rechtspersoonlijkheid die: 

 a. instemmen met de statuten en reglementen van de bond; 

 b. als onderneming één of meer voor het verrichten van vervoer over 

werkzaamheden op de binnenwateren uitgeruste vaartuigen exploiteren en/of 

zulk vervoer organiseren. Zij kunnen slechts als lid worden toegelaten indien zij 

tevens lid zijn van Koninklijke Binnenvaart Nederland; 

 c. als lid of als echtgenoot van een lid zijn toegelaten. 

3. Buitengewone leden zijn zij, die, niet tot bovengenoemde categorieën behorende, 

met goedvinden van de algemene vergadering als leden worden toegelaten, indien 

zij instemming betuigen met grondslag, doel en middelen van de bond en nodig zijn 

om bestuursfuncties te vervullen. Treden deze buitengewone leden als leden van 

het bestuur af, dan is automatisch hun lidmaatschap vervallen. 

4. Begunstigende leden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die tot bloei van 

de bond wensen mee te werken, zich verbinden tot het storten van een jaarlijkse 

bijdrage in de kas van de bond en als begunstigende leden zijn toegelaten. 

Artikel 9. 

Uitsluitend leden en buitengewone leden hebben stemrecht op de algemene vergadering. 

Indien een lid met zijn echtgenoot, eveneens lid, op de algemene vergadering aanwezig 

is, kunnen zij tezamen echter slechts één stem uitbrengen. 

Artikel 10. 

1. Ereleden worden op voorstel van het bestuur van de bond benoemd door de 

algemene vergadering, waar zich minstens twee/derde der geldig uitgebrachte 

stemmen vóór toelating moet verklaren. 

2. Leden en begunstigende leden verkrijgen het lidmaatschap van de bond door 

aanmelding bij en toelating door het bestuur. 

3. Het bestuur heeft het recht de toelating als lid van de bond te weigeren door binnen 

een maand nadat de kennisgeving van de aanmelding is ontvangen, daarvan bij 

aangetekend schrijven aan de betrokkene mededeling te doen. 

4. Wordt het lidmaatschap van de bond door het bestuur geweigerd, dan heeft de 

betrokkene het recht om binnen een maand na de dagtekening van het aangetekend 

schrijven, waarbij hem van deze weigering mededeling wordt gedaan, in beroep te 

komen bij de algemene vergadering, welke alsdan een bindend besluit over de 

toelating zal nemen, met dien verstande, dat, om toegelaten te worden, een 

meerderheid van ten minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen is vereist. 

Artikel 11. 

1. Het lidmaatschap houdt op: 

 a. door opzegging; 
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 b. door royement vanwege het bestuur. Dit kan geschieden wanneer het lid 

surseance van betaling heeft verkregen dan wel failliet is verklaard, heeft 

opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen alsook 

wanneer redelijkerwijs van de bond niet gevergd kan worden het lidmaatschap 

te laten voortduren; 

 c. door overlijden; 

 d. indien het lid een rechtspersoon is, doordat die rechtspersoon ophoudt te 

bestaan; 

 e. op de wijze genoemd in artikel 7 lid 3 (ten aanzien van de buitengewone leden). 

 f. zodra het lidmaatschap van de echtgenoot afhankelijk van hetwelk de andere 

echtgenoot op grond van artikel 7, lid 2 sub c lid is geworden, is beëindigd op 

één van de in dit lid sub a tot en met c vermelde wijzen. 

 g. doordat het lid geen lid meer is van KBN. Het begunstigend lidmaatschap van 

de bond zal hierdoor niet belet worden. 

2. Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend geschieden per één januari of per 

één juli met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Het 

lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de bond of van 

het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

Opzegging geschiedt door schriftelijke kennisgeving. De kennisgeving moet vóór 

één april dan wel één oktober in het bezit van de eerste secretaris zij. De secretaris 

bevestigt de ontvangst binnen veertien dagen.  

In geval van opzegging, welke niet heeft plaatsgehad overeenkomstig het in de 

vorige zin bepaalde, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgend 

halfjaar. 

3. Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een 

(1) maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen 

zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld; het besluit is dan niet op 

hem van toepassing. Deze bevoegdheid van het lid geldt niet voor het geval van 

wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen. 

4. Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een (1) 

maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van KBN in een andere 

rechtsvorm of tot juridische fusie of splitsing. 

5. Royement heeft plaats: 

 a. door het bestuur; 

 b. door besluit van de algemene vergadering, genomen met ten minste 

twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. 

6. Royement, als bedoeld in dit artikel, lid 3, sub a, kan plaats hebben ten aanzien van 

leden, die: 
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 a. daartoe per aangetekend schrijven te zijn gemaand op één december niet ten 

volle aan hun geldelijke verplichtingen hebben voldaan, voor zover deze vóór 

vijftien september van hetzelfde jaar zijn ontstaan; 

 b. hebben gehandeld in strijd met de statuten of huishoudelijk reglement of zich 

anderszins jegens de bond hebben misdragen. 

7. Leden, die door het bestuur geroyeerd zijn, kunnen binnen een maand na de 

dagtekening van het aangetekend schrijven, waarin hiervan mededeling wordt 

gedaan, in beroep komen bij de algemene vergadering, welke alsdan een bindend 

besluit over het royement zal nemen, met dien verstande, dat, om als lid 

gehandhaafd te blijven, een meerderheid van ten minste twee/derde der 

uitgebrachte stemmen is vereist. 

Van dit besluit wordt bij aangetekend schrijven aan de betrokkene mededeling 

gedaan. 

8. Hangende het geding worden deze leden als geschorst beschouwd. Zij hebben geen 

stemrecht en kunnen geen bestuursfuncties uitoefenen.  

Hun echtgenoten, die op grond van artikel 7, lid 2 sub c lid zijn, worden eveneens als 

geschorst beschouwd, met alle hier vermelde daaraan verbonden gevolgen. 

9. De schorsing als bedoeld in het vorige lid, doet de verplichting jegens de bond 

onverminderd voortduren. 

10. Het royement doet alle daarna ontstane verplichtingen vervallen. Reeds vóór het 

royement verschuldigde gelden zijn terstond invorderbaar. 

Artikel 12. 

1. Leden zijn gehouden aan KBN een jaarlijkse bijdrage te betalen overeenkomstig de 

ledengroep waarin zij op grond van hun ondernemingsactiviteiten zijn ingedeeld. 

2. Begunstigende- en buitengewone leden zijn gehouden tot het betalen van een 

jaarlijkse bijdrage aan de bond, die door de algemene vergadering zal worden 

vastgesteld. Zij kunnen in verschillende categorieën, die een verschillende bijdrage 

betalen, worden ingedeeld. 

3. Indien een lid en diens echtgenoot lid zijn, dan is slechts éénmaal contributie 

verschuldigd. 

4. Verlies van het lidmaatschap van de bond doet alle rechten, aan dit lidmaatschap 

verbonden, automatisch vervallen. 

BESTUUR VAN DE BOND 

Artikel 13. 

1. Het bestuur van de bond bestaat uit ten minste zeven personen; het wordt benoemd 

door de algemene vergadering uit de leden of speciaal daartoe toegelaten 

buitengewone leden van de bond. De algemene vergadering is te allen tijde bevoegd 

tot ontslag of schorsing van de leden van het bestuur. 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Drie leden van het bestuur vervullen de functies van onderscheidenlijk eerste 

voorzitter, eerste secretaris en eerste penningmeester en worden in deze functies 

door de algemene vergadering gekozen. Zij vormen het dagelijks bestuur. 

3. De overige functies, waaronder die van tweede voorzitter, tweede secretaris en 

tweede penningmeester worden door de overige leden van het bestuur in onderling 

overleg verdeeld. 

4. Van het bestuur treedt ieder jaar volgens een door het bestuur op te maken rooster 

zo na mogelijk één/vierde der leden af. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn 

benoeming af.  

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. Aftredenden zijn echter slechts tweemaal 

herkiesbaar. 

Artikel 14. 

1. Aan het bestuur kunnen, als leden van het bestuur worden toegevoegd één of meer 

predikanten. 

2. Zij worden toegelaten als buitengewoon lid. 

Artikel 15. 

1. Het bestuur is belast met de algemene leiding. 

2. Het houdt toezicht op het beheer der bezittingen van de bond. 

3.  Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de 

bond en de met haar verbonden organisatie. 

4.  Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de 

betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat 

tegenstrijdig is met het belang van de bond en de met haar verbonden organisatie. 

 Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit 

desalniettemin genomen door het bestuur. 

5.  Indien het aantal bestuurders beneden zeven is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. 

 Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering bijeen 

te roepen waarin de voorziening in de ontstane vacature(s) aan de orde komt. 

 In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de 

overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. 

 In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder 

wordt de vereniging tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de 

algemene vergadering steeds moet zijn aangewezen. 

 Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat 

 a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar 

is door ziekte of andere oorzaken; of 

 b. de bestuurder is geschorst.  

Artikel 16. 

1. Met goedkeuring van de algemene vergadering is het bestuur in afstemming met 

KBN bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of 
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bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de 

bond zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde 

sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. 

2. Op het ontbreken van de in lid 1 bedoelde goedkeuring kan door of tegen derden 

geen beroep worden gedaan. 

Artikel 17. 

1. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de bond zowel in als buiten rechte. 

2. Alle stukken en akten, hetzij authentieke, hetzij onderhandse, welke strekken om te 

doen blijken van of gevolg te geven aan enig besluit, met alle gevolgen van dien, 

zowel van de algemene vergadering als van het bestuur, worden door de eerste 

voorzitter en de eerste secretaris ondertekend. 

3. De eerste voorzitter leidt de vergaderingen van het dagelijks bestuur, het bestuur en 

de algemene vergadering. 

4. De eerste secretaris houdt notulen van de vergaderingen in het vorige lid van dit 

artikel bedoeld. 

5. De eerste penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen van de 

bond. 

COMMISSIES AD HOC 

Artikel 18. 

1. Voor onderzoek van en advies in bepaalde aangelegenheden kunnen in afstemming 

met het bestuur van KBN commissies worden ingesteld krachtens een besluit van de 

algemene vergadering of door het bestuur. 

2. Ook personen, die geen lid van de bond zijn, kunnen worden uitgenodigd in deze 

commissies zitting te nemen indien: 

 a. zij instemming betuigen met grondslag, doel en middelen van de bond; 

 b. zij speciaal ter zake kundig zijn; 

 c. de algemene vergadering aan deze benoeming haar goedkeuring hecht. 

3. Iedere commissie wordt door het bestuur geïnstalleerd en gedechargeerd. 

4. Zij is aan het bestuur rekening en verantwoording schuldig. 

5. Zij brengt aan het bestuur zo spoedig mogelijk verslag uit; vergezeld van een advies. 

6. In iedere commissie fungeert een lid van het bestuur als voorzitter. 

GELDMIDDELEN 

Artikel 19. 

1. De inkomsten van de bond worden onder meer verkregen door: 

 a. contributies; 

 b. schenkingen en legaten; 

 c. rente en fondsen; 

 d. toevallige baten. 

2. Schenkingen en legaten mogen alleen aanvaard worden, indien de daarbij gestelde 

voorwaarden niet in strijd met de grondslagen van de bond zijn. 
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ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 20. 

1. Jaarlijks wordt door het bestuur een algemene vergadering belegd. Het bestuur stelt 

de plaats vast waar deze zal worden gehouden. 

2. In deze vergadering wordt door het bestuur verslag uitgebracht van de verrichte 

werkzaamheden gedurende het afgelopen jaar en rekening en verantwoording 

afgelegd. 

3. Door de algemene vergadering wordt ieder jaar uit haar midden een commissie van 

drie personen benoemd, die zich op de hoogte moet stellen van de toestand van kas 

en boeken. 

 De commissie brengt rapport uit aan de algemene vergadering. 

Artikel 21. 

1. Aan de algemene vergadering behoren, binnen de door de statuten gestelde 

grenzen, alle bevoegdheden die niet aan het bestuur of aan anderen zijn toegekend. 

2. De algemene vergadering wordt gevormd door de leden genoemd in artikel 9. 

3. De vergadering is toegankelijk voor leden der commissies bedoeld in artikel 18. 

4. Een bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is 

met het belang van de bond neemt niet deel aan de beraadslaging en 

besluitvorming. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt 

het besluit genomen door de algemene vergadering. 

Artikel 22. 

1. Het bestuur belegt een buitengewone algemene vergadering wanneer het zulks 

nodig acht of op schriftelijk met redenen omkleed verzoek van ten minste een 

zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/vijf en twintigste 

gedeelte der stemmen in de algemene vergadering. 

2. In het laatste geval dient de vergadering uiterlijk binnen vier weken te worden 

gehouden bij gebreke waarvan de hierboven bedoelde verzoekers zelf bevoegd zijn 

tot de oproeping van de verzochte vergadering over te gaan. 

Artikel 23. 

Oproepingen voor de gewone en buitengewone algemene vergaderingen als bedoeld in 

de artikelen 19 en 21 moeten tenminste veertien dagen vooraf worden bekendgemaakt, 

door middel van publicatie in het orgaan als bedoeld in artikel 30 of geschieden 

schriftelijk aan de adressen van de leden, volgens het ledenregister, door het bestuur te 

houden, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. 

Artikel 24. 

1. Het bestuur heeft het recht voorstellen te doen ter behandeling in de algemene 

vergadering. 

2. Het legt deze voorstellen ten minste veertien dagen vóór een te beleggen gewone of 

buitengewone algemene vergadering ter inzage op het secretariaat. 

Artikel 25. 
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1. Leden en buitengewone leden hebben het recht schriftelijk voorstellen te doen ter 

behandeling in de algemene vergadering. 

2. Zij brengen deze voorstellen ten minste veertien dagen vóór de algemene 

vergadering wordt gehouden ter kennis van het bestuur. 

Artikel 26. 

Een verslag van de algemene vergadering wordt binnen twee maanden nadat de 

vergadering is gehouden op het secretariaat ter inzage gelegd. 

Artikel 27. 

1. In de vergadering worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van de 

uitgebrachte geldige stemmen, voor zover voor in deze statuten vermelde bijzondere 

besluiten geen grotere meerderheid is voorgeschreven. 

Mocht evenwel ten aanzien van de benoeming van personen bij eerste stemming 

over meerdere kandidaten niet de volstrekte meerderheid worden verkregen, dan zal 

een nieuwe vrije stemming plaats hebben. Degene die in de tweede stemming de 

meeste stemmen op zich heeft verenigd is benoemd tot bestuurslid. 

2. Bij staking van stemmen over personen wordt de oudste in jaren gekozen verklaard. 

3. Bij staking in stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

4. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, stemmingen over zaken 

mondeling. 

5. Onder stemmen in dit artikel worden verstaan geldig uitgebrachte stemmen als 

hoedanig niet in aanmerking komen blanco stemmen en ondertekende stemmen. 

Artikel 28. 

1. Alle vergaderingen worden geopend met het voorlezen van een gedeelte uit de 

Bijbel en met gebed. Zij worden eveneens met gebed gesloten. 

2. Op zondag mag niet worden vergaderd. 

3. Kerkelijke geschilpunten en zaken van partijpolitieke aard mogen in de vergadering 

niet worden besproken. 

VERENIGINGSJAAR 

Artikel 29. 

Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december. 

HUISHOUDELJJK REGLEMENT 

Artikel 30. 

De bond kent een huishoudelijk reglement dat door de algemene vergadering wordt 

vastgesteld en dat niets mag bevatten in strijd met de statuten van de bond of de statuten 

en het algemeen reglement van KBN. 

STATUTENWIJZIGING 

Artikel 31. 

Voorstellen tot wijziging der statuten moeten de nieuwe bepalingen vermelden en 

vereisen twee/derde van de op de algemene vergadering uitgebrachte stemmen. De 

wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Ieder 
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voorstel tot statutenwijziging behoeft de goedkeuring van het bestuur van KBN. 

Artikel 32. 

De artikelen 4 en 5 en dit artikel mogen niet worden gewijzigd. 

ONTBINDING 

Artikel 33. 

1. Tot ontbinding van de bond kan worden besloten door een daarvoor opzettelijk 

bijeen geroepen algemene vergadering bij een met twee/derde der aanwezige 

stemmen genomen besluit. 

2. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot liquidatie te zijn. 

3. Het eventueel batig saldo na vereffening zal worden bestemd ten behoeve van een 

algemeen nut beogende instelling met doeleinden als het meest met het doel van de 

bond overeenstemmen. 

4. Voor zover bij het in dit artikel bedoelde besluit omtrent liquidatie overigens geen 

nadere regels zijn gesteld, geschiedt de liquidatie door het bestuur. 

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd van deze 

akte vermeld. 

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. 

De zakelijke inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. 

De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te 

stellen, tijdig voor het verlijden van de akte van de inhoud daarvan te hebben kennis 

genomen en met de inhoud in te stemmen. 

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de 

verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. 


