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OPRICHTING VERENIGING

Op dertien augustus negentienhonderd negenennegentig verschijnen voo

Mariëlle Caroline Lindeboom, notaris te Den Haag:-----------------------------------1.

de heer Johannes Paulus Noordstrand. geboren te Amsterdam op ze

april negentienhonderd vier en zestig, agrarisch bedrijfsverzorger, won

1768 BR Barsingerhom, Hemmerweg 12, ongehuwd en niet geregistr

partner of als zodanig geregistreerd geweest,----------------------------------

legitimatie: Nederlands paspoort nummer N39404935, afgegeven doo

meente Barsingerhom op negentien juni negentienhonderd zevenenne

geldig tot negentien juni tweeduizend twee;------------------------------------2.

de heer Casparus Adrianus Joseph Johannes van den Boaaert. ge

Breda op zeven en twintig september negentienhonderd zeventig, vrac
genchauffeur, wonende te 4824 GH Breda, Reeperf 85, ongehuwd en

registreerd als partner of als zodanig geregistreerd geweest,--------------legitimatie: Nederlands paspoort nummer N16662958, afgegeven
gemeente Breda op drieëntwintig februari negentienhonderd zesenn

geldig tot drieëntwintig februari tweeduizend één.-----------------------------

De verschenen personen verklaren op te richten een vereniging en daarvoo

stellen de navolgende-----------------------------------------------------------------------Naam, zetel en duur-

STATUTEN-

Artikel 1.-----------------

De vereniging draagt de naam: DAF YA 126 CLUB, en deze (informele) vere

opgericht op achtentwintig juni negentienhonderd zevenennegentig en is gev

de gemeente Hoenderioo.-------------------------------------------------------------------

De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.----------------------------------------

Doel.---------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 2.-----------------------------------------------------------------------------------------

1.De vereniging heeft ten doel de autohobby voor eigenaren van een vo

van het merk DAF, type YA 126, binnen Nederland te bevorderen.------------

2.Zij tracht dit doel te bereiken door:---------------------------------------------------a. de samenwerking van haar leden te bevorderen;

----------------------------------------------------------------------------------------------

b.

c.
d.
e.
f.

g.

de samenwerking met andere verenigingen met een
vergelijkbaar doel te
bevorderen;

-----------------------------------------------------------------------------------het zo mogelijk aanwijzen van een officieel orgaan;-----------------het maken van propaganda;-----------------------------------------------het uitschrijven van evenementen, technische dagen, vergad
contactdagen, films en lezingen;-----------------------------------------het aanschaffen van speciale gereedschappen, onderdelen en te
handboeken die de staat van de voertuigen en de kennis van
kunnen bevorderen;---------------------------------------------------------alle andere wettige middelen te gebruiken, die ter bereiking van
bevorderlijk kunnen zijn.-----------------------------------------------------

Lidmaatschap.------------------------------------------------------------------------------

Artikel 3.----------------------------------------------------------------------------------1. De vereniging kent gewone leden, leden van verdienste, ereleden en
stigers.------------------------------------------------------------------------------Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reg
of genomen besluiten sprake is van lid of leden worden daaronder
zowel de gewone leden als de leden van verdiensten en de ereled
uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.---------2.Gewone leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangem
door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten, overeenko
het bepaalde in artikel 4.--------------------------------------------------------------3.Leden van verdiensten zijn zij die zich, als gewoon lid, jegens de vere
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, en als zodanig, op voorstel va
bestuur, door de algemene ledenvergadering zijn benoemd en hun benoe
hebben aanvaard.----------------------------------------------------------------------4.Ereleden zijn zij die, op grond van bijzondere verdiensten voor de vere
als zodanig, op voorstel van het bestuur, door de algemene ledenvergad
zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.----------------------------Artikel 4.----------------------------------------------------------------------------------1. Als gewoon lid kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk ee
dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend en;------------------------a. als gewoon lid een voertuig DAF YA 126 op naam heeft staan;---b. als men een huishouden voert met het gewone lid.-----------------2. Begunstiger kan men worden door schriftelijke aanmelding bij het be

over toelating beslist.------------------------------------------------------------------------In de aanmelding moet het bedrag van de jaarlijkse donatie
worden
medege—
deeld.
--------------------------------------------------------------------------------------3. Het bestuur beslist over de toelating. Ingeval van niet-toelating door he
stuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.----De algemene vergadering kan deze bevoegdheid delegeren aan
haar uit haar midden te benoemen commissie bestaande uit ten m
personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.-------------4. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet vatbaar voor overdracht of ove
Artikel 5---------------------------------------------------------------------------------Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor de periode van ten hoo
maanden, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschap
tingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging i
mate heeft geschaad.-----------------------------------------------------------------Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaats
bonden rechten niet worden uitgeoefend.-------------------------------------------Artikel 6.---------------------------------------------------------------------------------1. Het lidmaatschap eindigt:------------------------------------------------------a. door de overlijden van het lid;--------------------------------------------b. door opzegging door het lid;---------------------------------------------c. door opzegging door de vereniging;------------------------------------d. door ontzetting.-------------------------------------------------------------2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden
einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van ee
gingstermijn van vier weken.--------------------------------------------------In ieder geval kan het lidmaatschap worden beëindigd door opzegg
het einde van het boekjaar, volgend op dat waarin wordt opgezegd,
dellijk indien redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatscha
voortduren.-----------------------------------------------------------------------Een opzegging in strijd met het in dit lid bepaalde doet het lidmaatsc
gen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waart
opgezegd.------------------------------------------------------------------------Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzegg
nen een maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of
plichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of is medegede

het besluit is alsdan niet op hem van toepassing.---------------------------------\ —
Deze bevoegdheid tot opzegging komt de leden niet toe voor het geval van
wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.---------------------------Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen
een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van
niging
in
een
andere
rechtsvorm
of
tot
----------------------------------------------------------------------------------------3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens
geschieden tegen het einde van een boekjaar. De opzegging geschie
het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingsterm
ten minste vier weken.------------------------------------------------------------Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt wanne
lid heeft opgehouden aan de vereisten door deze statuten of reglement
het lidmaatschap gesteld, te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs
vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortdure
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wann
lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging h
zoals onder meer in het geval van de ondanks betalingsherinnering nie
tijdige betaling door het lid van zijn jaarlijkse bijdrage, of wanneer een
vereniging op onredelijke wijze benadeelt.------------------------------------De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spo
van het besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt. De betrokken
voegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep
bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hange
beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene vergadering t
zing van het beroep dient te worden genomen met een meerderheid
minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.--------------------------Het bepaalde in artikel 3 lid 2 laatste zin is van overeenkomstige toepas
5.Als het lidmaatschap in de loop van een jaar, ongeacht de reden of oorz
eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het
verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.------------------------------------6.Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desn
temin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.--------Begunstigers.--------------------------------:--------------------------------------------------------------------------Artikel 7.-----------------------------------------------------------------------------------1. Begunstigers zijn zij die jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdra

lenen, waarvan de minimale grootte door de algemene vergaderin
vastgesteld.-------------------------------------------------------------------------2. Begunstiger kan men worden door schriftelijke aanmelding bij het best
over toelating beslist.--------------------------------------------------------------In de aanmelding moet het bedrag van de jaarlijkse donatie worden me
deeld.---------------------------------------------------------------------------------Geldmiddelen.---------------------------------------------------------------------------Artikel 8.-----------------------------------------------------------------------------------1.De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van
gewone leden en de begunstigers, eventuele entreegelden, erfstellingen,
gaten, schenkingen en andere inkomsten.-------------------------------------------2.leder gewoon lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag jaa
wordt vastgesteld door de algemene vergadering.----------------------------Ereleden zijn vrijgesteld van contributie.----------------------------------------3. Nieuwe gewone leden en begunstigers zijn een entreegeld verschu
waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering.--Bestuur.-----------------------------------------------------------------------------------Artikel 9.-----------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen, die uit hun midden ee
zitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.--------------------De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen tezamen he
lijks bestuur.--------------------------------------------------------------------------2.De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden van
vereniging benoemd. De algemene vergadering stelt tevens het aantal der b
stuurders vast.----------------------------------------------------------------------------3.Bestuurders kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algem
ne vergadering worden geschorst en ontslagen.------------------------------Terzake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering m
meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen.-------------4.Indien ingeval van schorsing van een bestuurder de algemene vergade
niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt
schorsing. De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich
de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door e
raadsman doen bijstaan.----------------------------------------------------------------5.Bestuurders worden benoemd voor een periode van twee jaar. Onder een

wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijk
gemene vergaderingen.------------------------------------------------------------De bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken
een volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk herbeno
In bestaande vacatures
wordt
zo
spoedig mogelijk v
-------------------------------------------------------------------------------------------6.De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, m
schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste zes maande
7.Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald blijft het bestuur
voegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergade
te beleggen ter voorziening in de vacature(s).-------------------------------------Artikel 10.-----------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.-----------------Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de verenig
bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren
dagelijks bestuur.--------------------------------------------------------------------2. Het bestuur is, met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel bepaa
voegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijgi
vreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan va
eenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk me--------de-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zek
heidstelling voor een schuld van een ander verbindt.------------------------3. Het bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de algemene v
ring voor het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging
borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde ster
of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.----

Artikel 11.------------------------------------------------------------------------------------1.Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.-------------2.De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezam
handelende leden van het dagelijks bestuur.---------------------------------------3.Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer
stuurders, alsook aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de
eniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.-----------

De algemene vergadering.---------------------------------------------------------------

Artikel 12.------------------------------------------------------------------------------------

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar d

niging statutair is gevestigd.---------------------------------------------------------------2. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en
wel binnen
zes maanden na afloop van het boekjaar - hetwelk samenvalt met
het kalen—
derjaar -, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene v
ring.----------------------------------------------------------------------------------In deze algemene vergadering brengt het bestuur een jaarverslag uit
gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid.-----------Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een to
ter goedkeuring aan de vergadering over.------------------------------------Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt d
tekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave v
nen melding gemaakt.------------------------------------------------------------Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuu
rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.---------------------3. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken aan de algemene verg
niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als be
artikel 393 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de a
vergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die ge
van het bestuur mogen uitmaken.------:--------------------------------------------------------------------De commissie onderzoekt de stukken bedoeld in de tweede zin van
brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen
bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek
haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de ka
waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de ve
te geven.---------------------------------------------------------—---------------Artikel 13.--------------------------------------------------------------------------------1.Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel worden alge
vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wens
oordeelt.---------------------------------------------------------------------------------2.Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevo
tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in een volta
algemene vergadering is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van ee
gemene vergadering op een termijn van hiet langer dan vier weken.--------Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt g
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze

het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of bij advertentie in
ste één ter plaatse waar de vereniging is gevestigd veel gelezen dagbla
De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belaste
leiding der vergadering en het opstellen der notulen.----------------------3.De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door schriftelijke m
deling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dage
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.-----------4.Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene vergadering p
vond, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nem
mits ten minste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering aanw
zig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal stem
dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen van h
noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet.-----------------------Indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op kor
de voorgeschreven termijn, kan de algemene vergadering niettemin re
dige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als
tigd is tot het uitbrengen in die vergadering van een tiende gedeelte d
men zich daartegen verzet.-----------------------------------------------------Met bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepa
besluitvorming door de algemene vergaderingen inzake onderwerpen
op de agenda werden vermeld.-------------------------------------------------

Artikel 14.-------------------------------:-----------------------------------1.

2.

3.

Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden die niet zijn g
schorst, alsmede degenen die daartoe door de algemene vergaderin
genodigd.--------------------------------------------------------------------------Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het be
schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voere
Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de leden, leder van h
één stem. ledere stemgerechtigde is bevoegd zijn stem door een s
daartoe gemachtigde andere stemgerechtigde te doen uitbrengen. E
gerechtigde kan voor ten hoogste vier stemgerechtigden als gemacht
treden.------------------------------------------------------------------------------Ereleden en begunstigers hebben wel toegang tot de algemene verg
kunnen daarin het woord voeren, doch hebben géén stemrecht.-------Een eenstemmig besluit van al degenen die in de algemene verg

stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft,
voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een beslu
algemene vergadering.------------------------------------------------------------4.De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ve
dering worden gehouden.---------------------------------------------------------------5.Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere me
derheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid
de uitgebrachte stemmen.---------------------------------------------------------Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. St
stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.-----------------Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een
strekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee p
die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
Artikel 15.----------------------------------------------------------------------------------1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij di
wezigheid, door de oudste aanwezige bestuurder.-------------------------Zijn geen bestuurders aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in
ding.-----------------------------------------------------------------------------------2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel
de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inh
een genomen besluit voorzover werd gestemd over een niet schrifte
gelegd voorstel.---------------------------------------------------------------------Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voor
juistheid daarvan betwist, dan vindt overeenkomstig het in de wet b
een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering o
de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschied
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming
len de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.-----------------3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen ge
door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon
Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene ve
ring vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secre
die vergadering ondertekend.-----------------------------------------------------

Statutenwijziging.-----------------------------------------------------------------

Artikel 16.-----------------------------------------------------------------------------------

1.Wijziging van

de statuten kan slechts plaats hebben door een besluit

van de
algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat alda
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.--------------------------------2.Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dag
vóór de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorge
stelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats vo
de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergader
werd gehouden.-------------------------------------------------------------------------3.Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts
den besloten met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitge
brachte stemmen.-----------------------------------------------------------------------4.De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële a
opgemaakt.-------------------------------------------------------------------------------5.Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indie
algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoord
zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt ge
men.----------------------------------------------------------------------------------6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging
gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van het door de Kam
Koophandel en Fabrieken gehouden verenigingsregister.------------------Ontbinding en vereffening.-----------------------------------------------------------Artikel 17.---------------------------------------------------------------------------------1.Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toe
sing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de ver
niging.-------------------------------------------------------------------------------------2.De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besl
bestemming vast van het overschot na vereffening.-------------------------Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor een of meer
algemene vergadering te bepalen instelling die de Natuurbescherming
Nederland tot doel heeft.---------------------------------------------------------3.Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening
het bestuur.------------------------------------------------------------------------------4.Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffe
van haar vermogen nodig is.-----------------------------------------------------------

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten
voorzoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van
de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de
woorden "in liquidatie".— 5. Het gestelde in de artikelen 23, 23a, 23b,
23c en 24 Boek 2 van het B
Wetboek is op de vereffening van toepassing.-------------------------------Reglementen.-----------------------------------:-----------------------------------------------------------------------------Artikel 18.-----------------------------------------------------------------------------------1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels
omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies en
treegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, d
van uitoefening van het stemrecht, het beheer en gebruik van het gebo
vereniging en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar g
voorkomt.------------------------------------------------------------------------------2.Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afw
van of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, te
de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.-----------------------3.Op de besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het be
paalde in artikel 16 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.---------------------------------------- EINDE STATUTEN--------------------------Tenslotte verklaren de verschenen personen, handelend als gemeld, dat als
ders van de vereniging fungeren:--------------------------------------------------------1. de heer Johannes Paulus Noordstrand, geboren te Amsterdam op ze
april negentienhonderd vier en zestig, wonende te 1768 BR Barsing
Hemmerweg 12,----------------------------------------------------------------------als voorzitter;--------------------------------------------------------------------------2. de heer Casparus Adrianus Joseph Johannes van den Bogaert, geb
Breda op zeven en twintig september negentienhonderd zeventig, won
4824 GH Breda, Reeperf 85,------------------------------------------------------als penningmeester.-----------------------------------------------------------------WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Den Haag ten tijde als in het hoo

akte vermeld.-------------------------------------------------------------------------------Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen person
ben deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenome
volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte, na
voorlezing en vaststelling door mij, notaris, van de identiteit van de bij deze akte

ken verschenen personen aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe b

documenten, door de verschenen personen, aan mij, notaris, bekend, en m

ondertekend.----------------------------------------------------------------------------------(volgt ondertekening)
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