
/1

Zaaknummer: 6795/CJD

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Op achttien maart tweeduizend veertien verscheen voor mij, mr. Remko Sander Oude
Hengel, notaris gevestigd te ‘s-Gravenhage:
mevrouw Chantal Janine Dijkxhoorn, kantooradres 2585 ED ‘s-Gravenhage,
Nassauplein 36, geboren te Rotterdam op een mei negentienhonderd zeventig,
ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
de heer drs. Jan-Wilke REERDS,

, zich -
legitimerende met zijn paspoort, , —

die deze volmacht verstrekte in zijn hoedanigheid van voorzitter van de raad van
bestuur van de statutair te ‘s-Gravenhage (feitelijk adres: 2585 AR ‘s-Gravenhage,
Javastraat 52) gevestigde stichting: STICHTING PELITA, ingeschreven in het
handelsregister beheerd door de Kamer van Koophandel voor Den Haag, onder
nummer 41149303,
hierna ook te noemen: de stichting, tot het vastleggen van de statutenwijziging bij
notariële akte bevoegd op grond van 14 van de statuten van de stichting.
De verschenen persoon verklaarde:
De stichting werd opgericht bij notariële akte verleden op veertien november
negentienhonderd zeven en veertig.
De statuten van de stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte verleden op
elf november tweeduizend elf voor een waarnemer van mr. F.J. Oranje te
‘s-Gravenhage.
Het bestuur van de stichting heeft in de vergadering gehouden op zes en twintig
september tweeduizend dertien besloten de statuten te wijzigen; van dit besluit blijkt uit
een aan deze akte gehecht exemplaar van de notulen deze vergadering.
STATUTENWIJZIGING
De verschenen persoon verklaarde ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging
dat de gewijzigde statuten met ingang van vandaag luiden als volgt:
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1. De stichting draagt de naam: Stichting Pelita.
2. De stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Oegstgeest.
DOEL EN MIDDELEN
Artikel 2
1. De stichting stelt zich ten doel bij te dragen tot de leniging van de materiële en

immateriële noden van personen die, direct of indirect, het slachtoffer zijn
geworden van de oorlog met Japan of van de ongeregeldheden in Indonesië
gedurende de naoorlogse jaren.

2. De stichting is aangesloten bij de overkoepelende Stichting Arq te
Diemen/Oegstgeest, die ten doel heeft het bevorderen en faciliteren van de
onderlinge samenwerking tussen de aangesloten zorg-, kennis- en
belangenorganisaties op het gebied van de gevolgen van vervolging, oorlog en —

geweld (nationaal en internationaal). De stichting zal de doelstelling en het belang
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van de Stichting Arq en de daarbij aangesloten rechtspersonen zoveel mogelijk

bevorderen.
3. De stichting tracht haar doel onder meer te verw

ezenlijken door:

a. de instandhouding van een landelijke Organisatie, bestaande uit beroepshalve

aangestelde medewerkers en vrijwilligers;

b. medewerking te verlenen aan de uitvoering van wetten en regelingen, die

bestaan ten behoeve van de in het eerste lid van dit artikel genoemde

personen;
c. het verlenen van immateriële en materiële hulp aan de in het eerste lid

genoemde personen;
d. het verzamelen of doen verzamelen van documentatie over de

omstandigheden waaronder de in het eerste lid genoemde personen tijdens —

en na de oorlog hebben verkeerd en het verzorgen van voorlichting en

publicatie daarover;
e. het samenwerken met verwante organisaties en instellingen tot de leniging —

van materiële en immateriële noden, zowel in directe als indirecte zin, van —

slachtoffers van oorlog en/of geweld;

f. het bij de bevoegde instanties signaleren van noden van de doelgroep en het

bepleiten van maatregelen die tot leniging van deze noden kunnen leiden; —

g. het verwerven en beheren van fondsen en/of gelden ten behoeve van de

verwezenlijking van het doel van de stichting;

h. alle andere wettelijke middelen die voor het verwezenlijken van het doel

bevorderlijk kunnen zijn.
VERMOGEN EN INKOMSTEN
Artikel 3
1. Het vermogen en de inkomsten van de stichting worden gevormd door:

a. de inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting;

b. bijdragen en subsidies door of vanwege de overheid of anderen;

c. het eigen vermogen van de stichting en de daaruit voortvloeiende inkomsten; -

d. verkrijgingen krachtens erfstellingen, schenkingen e
n legaten;

e. al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen
.

2. Nalatenschappen worden door de stichting slechts aanvaard onder het voorrecht -

van boedelbeschrijving.
ORGANEN
Artikel 4
De Stichting kent als organen:
a. de raad van toezicht;
b. de raad van bestuur;
c. de raad van advies.
RAAD VAN BESTUUR
Samenstelling, benoeming en ontslag
Artikel 5
1. De stichting wordt bestuurd door een raad van bestuur die uit een of meer leden -

bestaat. Het aantal leden van de raad van bestuur wordt door de raad van toezici’

vastgesteld, In het geval van een meerhoofdige raad van bestuur, benoemt de —

raad van toezicht één van de leden van de raad van bestuur tot voorzitter van
de

raad van bestuur.
2. Voor de benoeming tot lid van de raad van bestuur komen uitsluitend personen ir
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aanmerking die tevens lid zijn van de raad van bestuur van de Stichting Arq.3. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de raad vanbestuur met inachtneming van het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel. Een —besluit tot benoeming, schorsing en ontslag kan alleen worden genomen met eenmeerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen van —de leden van de raad van toezicht in een vergedering waarin ten minste —

_____-

twee/derde van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht persoonlijkaanwezig is. Indien het vereiste aantal leden van de raad van toezicht nietpersoonlijk ter vergadering aanwezig is, kan na zeven dagen maar uiterlijk binnendrie weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden -waarin het besluit tot het besluit tot benoeming, schorsing en ontslag kan worden -genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de in dievergadering geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden van de raadvan toezicht dat aanwezig is.
4. Het lidmaatschap van de raad van bestuur eindigt voorts:

a. door overlijden;
b. door schriftelijke ontslagneming;
c. door verlies van het Vrije beheer over zijn vermogen;
d. door verlies van het lidmaatschap van de raad van bestuur van de Stichting —Arq;
e. door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 298 Boek 2 van hetBurgerlijk Wetboek.

5. Bij belet of ontstentenis van één of meer leden van de raad van bestuur nemen deoverblijvende leden of neemt het overblijvende lid het bestuur waar. Bij belet of —ontstentenis van alle leden of het enige lid van de raad van bestuur, voorziet de —raad van toezicht in het bestuur van de stichting door één of meer personendaartoe aan te wijzen.
Taken en bevoegdheden
Artikel 6
1. De raad van bestuur is belast met het besturen van de stichting. De onderlingetaakverdeling en bevoegdheden, de collectieve en individuele verantwoordelijkheidalsmede de interne besluitvorming en de werkwijze van de raad van bestuurworden nader geregeld in een door de raad van bestuur vast te stellenbestuursreglement dat voorafgaande goedkeuring van de raad van toezichtbehoeft.
2. Bij de vervulling van hun taak richten de raad van bestuur en zijn individuele ledenzich naar het gemeenschappelijk belang van de stichting en de Stichting Arq met -de daarbij aangesloten rechtspersonen.
3. De raad van bestuur is, na verkregen goedkeuring van de raad van toezichtbevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en —bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij -de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een —derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander —verbindt.
4. Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn, onverminderd hetelders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de raad van -bestuur omtrent:

a. de vaststelling of wijziging van de beleidsplannen van de stichting;
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b. de vaststelling van de begroting en de jaarrekening;
c. de oprichting alsmede de vaststelling van de statuten van een nieuwe

rechtspersoon;
d. het aangaan of verbreken van een belangrijke duurzame rechtstreekse of

middellijke samenwerking met andere rechtspersonen;
e. ingrijpende interne reorganisaties;
t. het uitoefenen van het stemrecht in de aandeelhoudersvergadering van

dochtervennootschappen bij de vaststelling van de jaarrekening van deze
vennootschappen; — -_____________

g. het aanvragen van faillissement of surséance van betaling van de stichting; —
h. de wijziging van de arbeidsomstandigheden of de beëindiging van de

dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting —

tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek.
Vertegenwoordiging
Artikel 7
1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur

in zijn geheel. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan ieder
lid van de raad van bestuur afzonderlijk.

-

2. De raad van bestuur kan ook aan anderen dan bestuursleden bij volmacht
vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen. — —______

3. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met één of meer
leden van de raad van bestuur, wordt de stichting vertegenwoordigd door de raad
van toezicht, onverminderd zijn bevoegdheid één of meer personen, al dan niet uit
zijn midden aan te wijzen om de stichting te vertegenwoordigen.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT
Samenstelling, benoeming en ontslag
Artikel 8
1. De stichting heeft een raad van toezicht waarvan de samenstelling en

functieverdeling identiek is aan de raad van toezicht van Stichting Arq.
2. Een niet voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden, doch neemt

onverwijld maatregelen ter aanvulling.
3. De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht benoemd, —

geschorst en ontslagen met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel.
4. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt voorts door schriftelijke

ontslagneming en door verlies van het lidmaatschap van de raad van toezicht van
Stichting Arq.

Taken en bevoegdheden van de raad van toezicht
Artikel 9
1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad —

van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Hij vervult een
klankbordfunctie voor de raad van bestuur en staat de raad van bestuur met raad -
ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de raad van toezicht en zijn
individuele leden zich naar het gemeenschappelijk belang van de stichting en
Stichting Arq met de daarbij aangesloten rechtspersonen. De individuele leden van
de raad van toezicht vervullen hun taak zonder last of ruggespraak. Zonodig kan —

de raad van toezicht zich bij de uitoefening van zijn taak, voor rekening van de
stichting, doen bijstaan door deskundigen.

2. De raad van toezicht benoemt en ontslaat de registeraccountant van de stichting -
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en stelt de raad van bestuur in de gelegenheid advies uit te brengen over een -
voorgenomen benoeming of ontslag.

3. De raad van toezicht of een of meerdere door hem uit zijn midden aan te wijzen —
leden hebben, met inachtneming van de Wet- en regelgeving op het gebied van de
bescherming van privacy en persoonsgegevens, na overleg met de raad van
bestuur, toegang tot alle lokaliteiten en instellingen van de stichting en het recht —
om te aflen tijde inzage te krijgen in alie bescheiden en boeken van de stichting. —

De raad van toezicht kan zich daarbij, na overleg met de raad van bestuur, doen —

bijstaan door de registeraccountant van de stichting dan wel een door de raad van
toezicht aan te wijzen deskundige aan wie inzage van de volledige administratie
dient te worden verleend.

4. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening —
van diens taak noodzakelijke gegevens.

5. De werkzaamheden van de raad van toezicht en al hetgeen zijn functioneren
betreft worden nader geregeld in het reglement van de raad van toezicht va
Stichting Arq.

Vergadering en besluitvorming
Artikel 10
1. De raad van toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls -

als de voorzitter of ten minste twee leden of de raad van bestuur dit wenselijk
achten. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door of namens de
voorzitter met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen. De —

oproepingsbrieven vermelden in ieder geval plaats, datum en de door de voorzitter
vastgestelde agenda van de vergadering, In spoedeisende gevallen kan van de —

voorgeschreven termijn of wijze van oproeping respectievelijk agendering worden
afgeweken, zulks ter beoordeling van de voorzitter.

2. De raad van toezicht besluit bij gewone meerderheid van de uitgebrachte
stemmen behoudens voor zover bij de wet of in deze statuten voor enig besluit —
een gekwalificeerde meerderheid is voorgeschreven. Blanco stemmen worden
geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen wordt binnen twee weken
een nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, is het —
voorstel verworpen.

3. De raad van toezicht kan alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid —

van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht persoonlijk ter vergadering
aanwezig is. Indien in een vergadering van de raad van toezicht het vereiste aantal
leden niet persoonlijk aanwezig is, kan na zeven dagen maar uiterlijk binnen drie -

weken een volgende vergadering worden gehouden, waarin de besluiten kunnen -

worden genomen ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden van de
raad van toezicht.

4. Indien in een vergadering van de raad van toezicht alle in functie zijnde leden in —

persoon aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan —

de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de
statutaire voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in
acht genomen.

5. De raad van toezicht kan, met kennisgeving aan de raad van bestuur, bij wijze van
uitzondering ook buiten vergadering besluiten nemen mits alle leden van de raad -

van toezicht schriftelijk of door middel van door documenten vastgelegde
telecommunicatie hun zienswijze tot uitdrukking hebben kunnen brengen en geen
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lid van de raad van toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een -
aldus genomen besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering
opgenomen met vermelding van de tot uitdrukking gebrachte zienswijzen.

6. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de raad van -

bestuur, tenzij de raad van toezicht met opgaaf van redenen de wens te kennen —

geeft zonder de raad van bestuur te willen vergaderen. In dat geval wordt de raad
van bestuur door de raad van toezicht in kennis gesteld van de ter vergadering —
genomen besluiten.

7. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van toezicht worden notulen
gehouden, die na vaststelling door de raad van toezicht door de voorzitter worden
ondertekend. In de notulen wordt tevens vermeld welke leden van de raad van
toezicht op de vergadering aanwezig zijn geweest.

RAAD VAN ADVIES
Artikel 11
1. De raad van bestuur zal maximaal drie (3) adviseurs van de stichting aanstellen, —

die (gezamenlijk) een raad van advies vormen, Op de raad van advies is het
bepaalde in de volgende leden van dit artikel van toepassing.

2. Leden van de raad van advies dienen kennis te hebben van en zich verbonden te
voelen met de doelstellingen, doelgroepen, identiteit en kerntaken van Stichting —

Pelita.
3. Leden van de raad van advies dienen kennis te hebben van de algemene lijnen

van de gebeurtenissen in het voormalig Nederlands-Indië gedurende de oorlog
met Japan en gedurende de naoorlogse jaren.

4. De raad van advies heeft een zwaarwegend adviesrecht bij belangrijke wijzigingen
in het algemene beleid van de stichting en in de besteding van het bestemd -

vermogen van de stichting zoals dat is gevormd tot en met tweeduizend dertien. —

5. Adviezen kunnen door de leden van de raad van advies zowel mondeling als
schriftelijk worden uitgebracht. Mededelingen, kennisgevingen en dergelijke,
bestemd voor een of meerdere leden van de raad van advies dienen te worden —

gezonden aan het lid of de leden van de raad van advies persoonlijk.
6. De raad van advies adviseert de raad van bestuur gevraagd of ongevraagd over —

beleidsmatige zaken. Indien de raad van bestuur met betrekking tot onderwerpen -

hierboven genoemd onder 4 een besluit neemt dat afwijkt van een schriftelijk door
de raad van advies uitgebracht advies, licht de raad van bestuur dit zo spoedig
mogelijk schriftelijk toe aan de raad van advies.

-

7. De raad van bestuur verschaft de raad van advies tijdig de voor de uitoefening van
diens taak noodzakelijke gegevens.

8. Leden van de raad van advies worden op voordracht van de zittende leden van de
raad van advies benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van bestuur.

9. De raad van advies vergadert ten minste twee maal per jaar tezamen met de raad
van bestuur en voorts zo dikwijls de voorzitter van de raad van bestuur of (ten —
minste twee leden van) de raad van advies dit wenselijk achten. Oproepingen voor
de vergaderingen van de raad van advies worden door de raad van bestuur ten —

minste veertien dagen v66r de dag van de vergadering aan de leden van de raad -

van advies gezonden. Deze oproeping bevat de punten die de raad van advies ter
behandeling zullen worden voorgelegd.



10. De gezamenlijke vergaderingen van de raad van advies worden om en omvoorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en de voorzitter van de —raad van advies. Bij hun afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. —11. De raad van advies kan ook buiten vergadering tot een besluit omtrent een advieskomen, mits schriftelijk en ingeval geen van de leden zich tegen deze wijze van —besluitvorming verzet. Onder “schriftelijk’ wordt verstaan elk via gangbarecommunicatiekanalen overgebracht en in geschreven taal ontvangen bericht.12. Het adviseurschap van de stichting eindigt voor een lid van de raad van advies:—a. door zijn overlijden;
b. door zijn aftreden;
c. door zijn ontslag door het bestuur van de stichting, waarbij het zevende lid vandit artikel van overeenkomstige toepassing is.

13. De leden van de raad van advies ontvangen voor de uitoefening van hun functie —geen beloning. Kosten die de leden in de uitoefening van hun functie maken,worden hun door de stichting vergoed, mits de kosten niet bovenmatig zijn teachten.
14. De leden van de raad van advies worden benoemd voor de tijd van ten hoogste —drie (3) jaren en treden dan af volgens een door de raad van bestuur vast testellen rooster van aftreden;

een volgens het rooster aftredend lid van de raad van advies is onmiddellijk doch -ten hoogste eenmaal herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemdeneemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij —werd benoemd.
BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN
Artikel 12
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De raad van bestuur stelt uiterlijk één maand voor de afloop van het boekjaar eenbegroting voor het komende boekjaar vast en legt deze vervolgens direct aan de -raad van toezicht ter goedkeuring voor.
3. De raad van bestuur stelt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaarde jaarrekening alsmede de daarbij behorende overige gegevens en het

jaarverslag vast en legt deze jaarstukken aan de raad van toezicht ter goedkeuringvoor.
4. De jaarstukken worden gecontroleerd door de registeraccountant van de stichtingdie daarover verslag uitbrengt aan de raad van bestuur en aan de raad van

toezicht.
5. Na goedkeuring door de raad van toezicht wordt de jaarrekening ondertekend doorde gehele raad van bestuur en alle leden van deze raad van toezicht. Ontbreekt dehandtekening van één hunner, dan wordt onder opgaaf van redenen daarvan —melding gemaakt.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 13
1. De statuten van de stichting kunnen worden gewijzigd door een besluit van de—raad van toezicht, welk besluit wordt voorbereid door de raad van bestuur.2. Wijzigingen in artikel 2, artikel 11 en artikel 14 lid 7 worden voorafgaand teradvisering voorgelegd aan de raad van advies.
3. De leden van de raad van toezicht worden daartoe bijeengeroepen op een termijnvan ten minste twee weken, waarbij de tekst van de voorgestelde statutenwijziging
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woordelijk in de oproeping voor de vergadering is opgenomen.
4. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een

meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen van --

de leden van de raad van toezicht in een vergadering waarin ten minste
twee/derde van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht persoonlijk
aanwezig is. Indien het vereiste aantal leden van de raad van toezicht niet
persoonlijk [er vergadering aanwezig is, kan na zeven dagen maar uiterlijk binnen
drie weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden -

waarin het besluit tot statutenwijziging kan worden genomen met een meerderheid
van ten minste twee/derde van de in die vergadering geldig uitgebrachte stemmen,
ongeacht het aantal leden van de raad van toezicht dat aanwezig is.

5. Een besluit tot wijziging van de statuten treedt pas in werking nadat daarvan een -

notariële akte is opgemaakt. Ieder lid van de raad van bestuur is bevoegd tot het -

doen verlijden van de notariële akte van statutenwijziging.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 14
1. De raad van toezicht is bevoegd de stichting te ontbinden, welk besluit wordt

voorbereid door de raad van bestuur.
2. Het bepaalde in artikel 13 lid 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing op het —

besluit tot ontbinding van de stichting.
3. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van —

haar vermogen nodig is.
4. De vereffening geschiedt door één of meer vereffenaars die worden aangewezen

door de raad van bestuur.
5. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat de ontbinding van de stichting wordt

ingeschreven in de daartoe bestemde registers.
6. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en de

reglementen zoveel mogelijk van kracht.
7. Een batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk béstemd

overeenkomstig het doel en de doelgroep van de stichting. Indien dit niet mogelijk
is wordt het batig saldo uitgekeerd aan een of meer andere algemeen nut
beogende instellingen.

--

8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden -

stichting gedurende de wettelijke termijn berustên onder de persoon daartoe
aangewezen door de vereffenaars.

SLOTBEPALING
Artikel 15
In alle gevallen waarin noch de wet noch deze statuten noch de reglementen voorzien,
beslist de raad van bestuur, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. —

Slotverklaring
-

De verschenen persoon verklaarde:
in afwijking van de statuten bestaat de raad van advies voor de eerste keer uit de
volgende personen:
1. de heer Aiso Anne LIJCKLAMA A NIJEHOLT, ,

—

;
2. de heer Joseph Bonifacius Maria STREPPEL,

;



3. mevrouw Maaike Leentje BOT, ,

;
4. de heer Frans Willy WEISGLAS,

—

-_____ -
-WAARVAN AKTE is verleden te s-Gravenhage op de datum in het hoofd van deze —akte vermeld.

De verschenen persoon is mij, notaris bekend.
De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. Deverschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te -stellen, voor het verlijden een ontwerp van deze akte te hebben ontvangen, van de —inhoud van de akte 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.
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:
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