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OMZETTING STICHTING IN VERENIGING

Heden, vier meitweeduizend twee en twintig, verscheen te Eindhoven voor mij, mr MAARTEN -----
LOUIS SEGERS, notaris gevestigd te Nuenen, Gerwen en Nederwetten:
mevrouw Ilse Sophia Maria Elisabeth Meulen, woonplaats kíezende ten kantore van Schàfer
Notarissen, gevestigd te 5611 LV Eindhoven, Ruusbroeclaan 28 en mede kantoorhoudende te 5671
GA Nuenen, Park 34-36, geboren te Weeft op drie en twintig januari negentienhonderd vier en ----
zeventig, ten deze handelend als gevolmachtigde ter uitvoering van na te noemen besluit van de -
stichting Stichtino Bevorder , statutair gevestigd te Valkenswaard,
feitelíjk gevestigd te 5554 JS Valkenswaard, Korenstraat 23, ingeschreven in het Handelsregister --
van de Kamer van Koophandel onder nummer L7l94lll, hierna te noemen: "de stichtingrr. --------
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde:
INLEIDING
1. In de op deftien december tweeduizend een en twintig (13-L2-202L) gehouden vergadering -

van het bestuur van de stichting is rechtsgeldig en unaniem besloten de rechtsvorm van de --
stichting om te zetten in een vereniging, hierna ook te noemen "de vereniging" en daarbij de
statuten van de stichting geheel te wijzigen.
De stíchtíng is opgericht bij akte vier augustus tweeduizend zes (04-08-2006) verleden voor -
mr. J.L.G.M. Mertens, notaris gevestigd te Valkenswaard.--------
De statuten van de stichting zijn na oprichting niet meer gewijzigd.

2. De comparante heeft in gemelde vergadering volmacht gekregen om de akte van omzetting -
en statutenwijziging te doen verlijden en te ondeftekenen.

3. Van het besluit en de volmacht blijkt uit een aan deze akte gehechte kopie van de notulen van
gemelde vergadering

4. De rechtbank Oost-Brabant te's-Hertogenbosch heeft op het ontwerp van deze akte de -------
machtiging als bedoeld in aftikel2:18 lid 4 BurgerlijkWetboekverleend, blijkens de -----------
beschikking van de rechtbank de dato een en twintig maarL tweeduizend twee en twintig (21-
03-2022), met zaaknummer/rekestnummer Cl0tl37903BlEX RK 22-L6, van welke beschikking
een exemplaar aan deze aKe is gehecht

Van het bestaan van de volmacht aan de comparante is mij, notaris, genoegzaam gebleken.--------
OMZETTING EN STATUTENWIJZIGING
De comparante, handelend als gemeld, constateeft ter uiWoering van gemeld besluit dat door de
omzetting van de stichting de statuten van de vereniging gewijzigd luiden als volgt:
Naam en Zetel-------
Artikel 1

1.

2.
Doel
Artikel 2---
1. Het doel van de vereniging is het bevorderen en gelegenheid geven tot het beoefenen van het

golfspel, het bevorderen van het onderlinge contact tussen haar leden.
2. Zij tracht dit doelte bereiken met gebruikmaking van alle wettige middelen.--
Duur
Artikel3----
De vereniging
Lidmaatschao

De vereniging draagt de naam: Valkenswaardse Golfclub 2.
Zij is gevestigd in de gemeente Valkenswaard. -----------

Aftikel4---

wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. ----



1.*
2.

De vereniging kent (ere)leden.
Leden zijnzij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur
als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring.
Ingevalvan niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot ----
toelating besluiten.

3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden
verkregen.

Artikel 5---
1. Het lidmaatschap eindigt:--------------

a.
b.

door de dood van het lid;
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 tegen het einde van een

boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een
opzeggingstermijn van ten minste vier weken. ---
Indien een opzegging niet tijdíg heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het ---
einde van het eerstvolgende boekjaar.
Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
a. indien redelijkenarijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten -------

voortduren;
binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun

verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld (tenzij ---
het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen);------
binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de ---------
vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan door het bestuur worden gedaan:
- wanneer een lid na daaftoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand niet volledig aan

zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft -------
voldaan;----
wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door
de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.

De opzeggingstermijn is ten minste vier weken.----
De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben,
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten
voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met
de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de -------
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo -------
spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken -

lid is bevoegd binnen één maand na de onWangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij -
de algemene ledenvergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid

heeft geen stemrecht.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage ---

voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

b.

Begunstioer
AÉikel6
1. Begunstigers zijnzlj, die door het bestuur als begunstiger zijn toegelaten. Het bestuur is ------

bevoegd het begunstiger-schap door schriftelUke opzegging te beëindigen.
2. Begunstigers zijn verplicht jaarlUks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, -----

waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
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3. Begunstigers hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Zij* hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren.
Contributíes
Aftikel 7--
Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt (per categorie
leden) vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
Bestuur
Aftikel B---
L. Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen, die uit hun midden een ----------

voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. De diverse functies kunnen ook -
door één persoon worden veruuld.

2. De bestuursleden worden (met uitzondering van het eerste bestuur, waaruan de leden in -----
functie worden benoemd) door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de -
vereniging
De algemene ledenvergadering stelt, met inachtneming van het hieruoor onder lid 1 van dit --

atikel bepaalde, het aantal bestuursleden vast.
3. Eenbestuurslidmaatschapeindigt:

door aftreden (bedanken) van een bestuurslid;-
door verloop van de termijn waarvoor het bestuurslid is benoemd;---------
door overlijden van een bestuurslid; ---------
door ondercuratelestelling van een bestuurslid of onder bewíndstelling van zijn gehele ---
vermogen;
wanneer het bestuurslid niet langer lid is van de vereniging;
door ontslag van het bestuurslid op grond van een besluit van de algemene vergadering
bij besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de
uitgebrachte stemmen;--
wanneer het bestuurslid in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het ---
kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt
verklaard of hij surseance van betaling verkrijgt;

een en ander met inachtneming van het hierna bepaalde.
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een jaar ----
wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene
ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken --
rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
Bestuursleden kunnen te allen tíjde onder opgaaf van redenen door de algemene
ledenvergadering worden geschorst. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing met
een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.--
De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden -------
daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld
zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een
raadsman doen bijstaan. ------------
Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het
bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelíjk een algemene --------
ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.-----
Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 11

tot en met 14 zoveel mogelijk van toepassing. --------

Het bestuur is belast met het besturen van de verenigÍng.
Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd -
te besluíten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, verureemding of bezwaring
van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging 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.

6.

7.
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* Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder blÍjven de overige bestuurders met het -
bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders, berust het bestuur van de -------
vereniging tijdelijk bij een door de algemene ledenvergadering daartoe jaarlijks aan te
wijzen/te bevestigen commissie (continuiteitscommissie) bestaande uit twee personen.

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij een ---
direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de
vereniging. Wanneer alle bestuurders of de enige bestuurder een tegenstrijdig belang heeft --
en hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, dan zijn of is de betreffende
bestuurders toch bevoegd om deel te nemen aan beraadslagingen en de besluitvorming en is
het bestuur bevoegd het besluit op deze wijze te nemen. Het bestuur legt dan schriftelijk vast
welke overwegingen aan het besluit ten grondslag liggen.

5. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel
recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet --
bovenmatig vacatiegeld,

Aftikel 10
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. -

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende -------
bestuursleden.

Algemene ledenvergaderingen
Aftikel 11-----
De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair
is gevestigd
Aftikel 12
1. ïoegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de -------

begunstigers alsmede degenen, die daaftoe door het bestuur en/of de algemene -----:---------
ledenvergadering zijn uitgenodigd.--
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt
behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.--

2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene
ledenvergadering. Een stemgerechtigd lid is niet bevoegd aan een ander volmacht te verlenen
tot het uitbrengen van zijn stem. -------

3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering ----

bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit -

van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.
4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering ------

worden gehouden.
5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is --------

voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij --------
verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee ------
personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de -
twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Aftikel 13
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, -

door een van de overige, door de algemene vergadering aan te wijzen, bestuursleden. ---------
ZUn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2. Het door de voozitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag

van een stemming, is beslissend
Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een

niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de vooaitter de juistheid ----

daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de -------
vergadering oí indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, -
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een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.* Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.--
3. Van het ter algemene ledenvergaderíng verhandelde worden notulen gehouden door de ------

secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.
Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering ----------
vastgesteld en ten blijke daaruan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering -----
ondertekend.

2.

Artikel 14
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar,

Jaarlíjks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes -------
maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de
algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zUn -----
jaarverslag uit over de gang van zaken ín de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt
de balans en de staat van baten en lasten met een toelichtíng ter goedkeuring aan de --------
algemene ledenvergadering over.
Deze stukken worden ondeftekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van --
een of meer hunner, dan wordt daaruan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na ----
verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat -
zij deze verplichtingen nakomen.
Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene ----
ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in

artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboe( dan benoemt de algemene ledenvergadering, -
jaarlijks, een commíssie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen -----
uitmaken. --
Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar ----
gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en ---
inzage ín de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
De commissie ondezoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken. ---
Vergt dít ondezoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, -

dan kan zijzich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De -----------
commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.--------

Artikel 15
1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit ----

wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is. ---------
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is --

het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden ---
binnen vier weken na indiening van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de --------
verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze
als in lid 3 bepaald of door middel van een adveftentie ín ten minste één in de plaats van -----
vestiging van de vereniging veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan
bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen. ---

3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk mededeling -
aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. ---------

Statutenwiiziging
Atikel 16
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene

ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededelíng dat aldaar wijziging van de -----
statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de ----------
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is -----

4.
5.



4.

5.

* opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop

van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden

besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte

stemmen.--
De statutenwflziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. --

Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene -------------------
ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot
statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwuziging en -

een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te ---
leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden register.

Ontbindino en vereffening
Artikel 17
1. Het bepaalde in artikel 16 leden 1,2,3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit

van de algemene ledenvergadering tot fusie of tot ontbinding van de vereniging.

2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit tot ontbinding -

(opheffing) vast dat een batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen -

nut beogende instelling met een gelijkoortige doelstelling.
3,
4.

De vereffening geschiedt door het bestuur.
Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar ----
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel --
mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden

toegevoegd de woorden "in liquidatie". ------------
5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer

aanwezrg zln.---------
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende

tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als ----

zodanig is aangewezen. ---------------
Reolementen
Artikel 18
1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin

onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze --------
statuten.

3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16 --

leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.-
Atikel 19

Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen -------

overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt, waaronder ook berichtgeving langs elektronische

weg valt.---
Vermooen ten tijde van omzetting.
Artikel20
Het vermogen dat ten tijde van de omzetting van de stichting: Stichting Bevordering Golfspott ---
Valkenswaàrd in de vereniging toebehoorde aan genoemde stichting, alsmede de vruchten van dat

vermogen, zullen moeten worden besteed conform het doel van genoemde Stichting Bevordering -

Golfsport Valkenswaard (als stichting), een en ander binnen de kaders van de vigerende wet- en -
regelgeving en in de ruimste zin van het woord.
Van het bepaalde in de vorige volzin kan slechts worden afgeweken met voorafgaa nde rechterl ij ke

toestemming. -----------
Het onderhavige artikel kan slechts worden gew'rjzigd na voorafgaande rechterlijke toestemming. --
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Het doel van de stichting Bevordering Golfsport Valkenswaard ten tijde van o" o*r"íroo", -

"Hét gelegenheid geven tot de beoefening van de golfspott in Valkenswaard."
Slotbepaling
Aftikel 21
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door
de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
SLOWERKLARINGEN
Bij de bij deze aKe tot stand gebrachte omzetting worden tot bestuursleden van de vereniging ----
benoemd, de huidige bestuursleden van de stichting, te weten:
a. de heer Franciscus Wilhelmus Johannes Smulders, geboren te Eindhoven op -------------

negenentwintig juli negentienhonderdtweeënvijftig (29-07-L952), zich identificerende met zijn
paspoort met kenmerk NYB4K55H0, uitgegeven te Valkenswaard op drieëntwintig februari ----
tweeduizend zestien (23-02-20L6), wonende te 5551 XH Valkenswaard, Keersoppenrueg 4 en
ongehuwd, als voorzitter; -------------

b. de heer Frits Baljet, geboren te Eindhoven op vierentwintig juli
negentienhonderdachtenveertig (24-07-L948), zich identificerende met zijn identiteitskaart ---
met kenmerk IMHLF9495, uitgegeven te Valkenswaard op achttien april tweeduizend zestien
(18-04-2016), wonende te 5554 JS Valkenswaard, Korenstraat 23 en gehuwd, als secretaris; -

c. de heer Petrus Gerardus Maria Maathuis, geboren te Oss op achtentwintig juni
negentienhonderdeenenvijftig (28-06-1951), zich identíficerende met zfin paspoort met -------
kenmerk NPHFH0407, uitgegeven te Valkenswaard op zeventien september tweeduizend -----
veertien (17-09-2014), wonende te 5552 EK Valkenswaard, Nieuwe Waalreseweg 26 en -------
gehuwd, als penningmeester.

De comparante is mij, notaris, bekendvv vvllt/u,q,,rv,J,,.u, rrvwr tJ,

WAARVAN AKTE in mínuut is verleden ter plaatse en op de datum ín het hoofd van deze akte -----
vermeld. De zakelijke inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De comparante ----
heeft verklaard tíjdig voor het verlijden van de akte van de inhoud daaruan te hebben kennis ------
genomen, te zijn gewezen op de gevolgen die voor haar uit de akte vooftvloeien en op volledige --
voorlezing van de akte geen prÍjs te stellen. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddelluk ------
daarna ondertekend, eerst door de comparante en vervolgens door
(Volgt ondertekening)

VOOR AFSCHRÏFÏ:

Sc]Ëfer Notarissen
Postbus 109>6[0 AC Eindhoven

telefoon 040-2660660)b{-40-2660666
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