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STATUTENWIJZIGING
Stichting Wings of Support

Heden, tweeëntwintig oktober
tweeduizend acht, verschijnt voor mij,
mr. Cornelis Johannes Jozefus Maria van Gool. notaris te Amsterdôûu-
de heer mr. Wubbo Velvis, geboren te Achtkarspelen op twaalf mei

negentienhonderdzeSenzeventig,metkantooradres1096BCAmsterdam,-
Amstelplein 84.
De verschijnende persoon verklaart:

A. Stichting Wings of Support, een

NZ Amsterdam. Minervalaan 24-3
stichting, met zetel te Soest, adres 1077

en ingeschreven in het handelsregister

de stichtingzijn sindsdien niet meer gewijzigd.
de stichting heeft op zeventien september fweeduizend -
statuten van de stichting geheel te wijzigen.
tevens aan de verschijnende persoon machtiging

onder nummer 32071562.
hierna te noemen: de "stichting",

bij akte verleden op zes november negentienhonderd

tig voor een waarnemer van mr. J.R.D. Deinum, notaris te 
-Rotterdam.

is opgericht
achtennegen

B. De statuten van

C. Het bestuur van

acht besloten de

Bij dit besluit is verleend

derhalve

de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
D. Van dit besluit en van deze machtiging blijkt uit een aan deze akte gehecht

bestuursbesluit.

Vervolgens verklaart de verschijnende persoon ter uitvoering van de 

-
hierboven genoemde besluiten de statuten van de stichting geheel te wijzigen -
als volgt:
Naam en

Artikel 1

l. De naam van de stichting is:

Stichting Wings of Support.

2. De stichting heeft haar zetel te Schiphol.

teneinde de betreffende statutenwijziging tot stand te brengen en

zetel

Artikel2
Doel
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1. Het doel van de stichting is het verlenen van steun aan groeperingen

kinderen in het algemeen en die in ontwikkelingslanden in het bijzonder, -
alsmede het bewerkstelligen van een duurzame verbetering van de 

-
kwaliteit van het leven van kinderen in hun eigen woonomgeving, een en -

ander uitdrukkelijk zonder onderscheid van ras, geloof of politiek
overtuiging, en voorts al het gene dat met één en ander rechtstreeks of 

-zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 

-ruimste zinvan het woord.

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. het werv-en van fondsen;

b. het financieel steunen van projecten op het gebied van medische 

-verzorging, opvang van kinderen, onderwijs, voedselvoorziening en -
dergelijke;

c. het geven van voorlichting.
3. De stichtins beoost niet het maken van winst.

Inkomsten en ve

Artikel3
1. De stichting verkrijgt haar inkomsten uit:

a. periodieke of incidentele bijdragen van derden;

b. subsidies:eçvs¡v¡vvt

c. schenkingen, erfstellingen en legaten;

d. vergoedingen voor verleende diensten;

e. opbrengsten uit belegd vermogen;

f. alle overige verkrijgingen en baten.

2. De stichtingmaghet vermogen van de stichting slechts gebruiken ter 

-verwezenlijking van het in artikel 2 van deze statuten genoemde doel van

de stichting, waaronder begrepen ter dekking van de ter realisatie van het -
doel gemaakte kosten.

3. De stichting mag geen uitkeringen doen aan haar oprichters dan wel aan -
hen die deel uitmaken van haar organen.

4. De stichting mag niet meer verrnogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig

is voor de continuiteit van de voorziene werkzaamheden met betrekkine -
tot het doel van de stichting.

Bestuur
Artikel4
l. De stichting

bestuurders.

wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit tenminste drie

Slechts natuurlijke personen kunnen tot bestuurder worden benoemd
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Het aantal bestuurders wordt door het bestuur vastgesteld.

2. Bestuurders worden benoemd door het bestuur.

3. Het bestuur is bevoegd bestuurders te ontslaan en te schorsen.

Deraadvantoezichtistevensbevoegdbestuurdersteschors9Il.-
4. Indien in het bestuur één of meer vacatures bestaan, blijft het bestuur een -

bevoegd orgaan vormen

Het bestuur dient binnen twee maanden in de vacature(s) te voorzien.
af volgens een5. Elke bestuurder treedt uiterlijk drie jaren na zijn benoeming

door het bestuur op te maken rooster van aftreden.

De aftredende bestuurder is herbenoembaar.

6. Bestuurders ontvangen geen (middellijk noch onmiddellijk) bezoldiging. -

Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de -
ten behoeve van de stichting gemaakte kosten en voor door hen voor de -
stichting verrichte werkzaamheden.

Alle aan de bestuurders betaalde vergoedingen worden als zodanig in de -

Indien een bestuurder in een tussen

deze op het rooster de plaats in van

tijdse vacature wordt benoemd, neemt -

zijn voorganger.-

licht.jaarrekening opgenomen en toege

Familierelaties. Onverenigbaarheid
Artikel5
1. Binnen het bestuur mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties -

bestaan, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, huwelijk,
geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen en bloed- of 

-
aanverwantschap tot in de derde graad.

2. Elke bestuurder dient het bestuur van het bestaan van een relatie als 

-bedoeld in het vorige lid onverwijld op de hoogte te stellen.

3. Het bestuur zal op de eerst mogelijke vergadering besluiten tot ontslag van

een of meer van de desbetreffende bestuurders teneinde de in dit artikel -
bedoelde onverenigbaarheid op te heffen.

4. Met het zijnvan bestuurder is onverenigbaar de hoedanigheid vôri 

-
bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van:-
a. een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden 

-middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat;

b. een entiteit waarmee de instelling op structurele wijze op geld

waardeerbare rechtshandelingen verricht ;

Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een

rechtspersoon of entiteit die statutair, direct of indirect, met de stichting is

verbonden
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5. Een bestuurder ten aanzien waarvan zich een onverenigbaarheid als 

-bedoeld in het vorige lid voordoet, dient het bestuur hiervan onverwijld op

de hooste te stellen
Het beiaalde in lid 3 is van overeenkomstige toepassing.

In de periode gelegen tussen de mededeling aan het bestuur als bedoeld in
lid 2 en lid 5 en het verlenen van ontslag door het bestuur kan betreffende

bestuurder de aan zijn functie verbonden bevoegdheden en

verantwoordelijkheden niet uitoefenen.

8. Het bepaalde in de leden 4 tot en met 6 van dit artikel is niet van 

-
toepassing indien en voor zolangten aanzien van de stichting en de

desbetreffende entiteit sprake is van consolidatie conform de Richtlij
VerslaggevingFondSenwervendeInstellingen'

Einde lidmaatschap bestuur
Artikel6
1. Onverminderd het in de wet bepaalde, eindigt het lidmaatschap van het -

UçùIUUT

a. door bedanken of zijn overlijden;
b. door ontslag door het bestuur of op grond van het bepaalde in artikel -

2:298 van het Burgerlijk Wetboek;

c. ingeval een bestuurder het vrije beheer over zijn vermogen verliest; -d. bij periodiek aftreden volgens het rooster van aftreden; of
e. door ontbinding van de stichting.

2. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders vormen de -
overblijvende bestuurders dan wel vormt de enig overgebleven bestuurder

een geldig bestuurscollege.

Het bestuur dient zo spoedig mogelijk in de ontstane vacature(s) te doen -
voorzien, alles onverminderd en met inachtneming van het bepaalde in 

-deze statuten.

Taakverdeling
Artikel 7

l. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een

penningmeester.

2. De functies van r

worden bekleed.

secretaris en penningmeester kunnen door één persoon -

Besturen
Artikel S

l. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot:
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het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of 
-bezwaring van registergoederen; en

het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichtingzich als borg of
als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk -
maakt of zich tot zekerheidstelline voor een schuld van een ander 

-vçt ulltut.
Een besluit van het bestuur als bedoeld in lid 2 van dit artikel behoeft de -
voorafgaandegoedkeuringvanderaadvantoezicht.-
Onverminderd het bepaald in lid 3 van dit anikel, zqn aan de goedkeuring

van de raad van toezicht onderworpen de besluiten van het bestuur

omtrent:
a. het meerjarenbeleidsplan en de financiële meerjarenraming;

b. de begroting en het jaarplan;t
c. de benoeming en ontslag van bestuurders;

d. het wijzigen van bankrelaties van de stichting en het ter leen

verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, 
-waaronder niet is begrepen het doen van opnamen ten laste van een -

aan de stichting verleend krediet dat door de raad van toezicht is 
-goedgekeurd;

e. het toekennen, wijzigen of intrekken van volmachten als bedoeld in -
tlr Lll\ur o,

f. het aanvragen van het fail
betaling van de stichting;

lissement van de stichtine of surseance van -

g. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking, indien die van

strategisch grote betekenis is voor de organisatie van de stichting; 
-deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategisch grote

betekenis voor de stichting of beëindigen daarvan;

h. het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet of niet volledig in de -
begroting zijn opgenomen en een jaarlijks door de raad van toezicht -
vast te stellen bedrag te boven gaan;

statutenwij ziging;
ontbinding;

a.

b.

aJ.

4.

l.
j
k.

t.

m.

het

het

het

aangaan van een juridische fusie of splitsing;
vaststellen van de j aarrekening en het j aarverslag;

benoemen en ontslaan van een deskundiee als bedoeld in artikel -
15:

n. alle andere duidelijk omschreven en aan het bestuur bekend gemaakte

bestuursbesluiten ten aanzien waarvan de raad van toezicht heeft
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5. Het ontbreken van de goedkeuring

vertegenwoordigingsbevoegdheid
zoals bedoeld in lid 4 tast de 

-

van het bestuur of bestuurders niet aan.-

Vertegenwoordiging
Artikel9
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voorzover uit de wet niet 

-anders voortvloeit
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter 

-gezamenlijk handelend met een andere bestuurder.

3. Indien een situatie als bedoeld in artikel 5 lid I en lid 4 ten aanzien van -
één of meer bestuurders zich voordoet, wordt de stichting
vertegenwoordigd door de raad van toezicht.

Indien in een dergelijk geval zich tevens een situatie als bedoeld in artikel
13 lid 3 zich voordoet ten aanzien van één of meer leden van de raad van -
toezicht, wordt de stichting vertegenwoordigd door een daartoe door het -
bestuur en de raad van toezicht gezamenlijk aangewezen persoon. 

-
4. Het bestuur kan, onverminderd haar eigen verantwoordelijkheid, aan een -

bestuurder enlof één of meer derden al dan niet doorlopende volmacht 
-verlenen om de stichting te vertegenwoordigen.

5. De volmachtverlening en de grenzen van de bevoegdheid dienen

schriftelijk te zijn vastgelegd.

6. Het bestuur is bevoegd voor de uitvoering van haar taken een of meerdere

commissies aan te stellen, zulks met inachtneming van het bepaalde in het

reglement.

Verstrengeling van belangen

Artikel I
l. Verstrengeling(en) van belang doen zich voor indien sprake is van op geld

waardeerbare rechtshandelingen welke plaatsvinden tussen de stichting en:

a. bestuurders:

b. leden uun ¿. raad van toezicht:

c. medewerkers van de stichtin

d. personen met wie de onder a. tot en met c. genoemde personen een -
nauwe familie- of vergelijkbare relaties hebben, waaronder begrepen,

maar niet beperkt tot, huwelijk, geregistreerd partnerschap of
ongehuwd samenwonen en bloed- of aanverwantschap tot in de derde

graad;
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e. rechtspersonen waarvan de onder a. en b. genoemde personen de 

-hoedanigheid van bestuurder, aandeelhouder of toezichthouder

hebben,

2. Indien een situatie als bedoeld in lid 1 zich voordoet ten aanzien van (i) -
een bestuurder dan wel (ii) een lid van de raad van toezicht, dient de 

-bestuurder dan wel het lid van de raad van toezicht dit te melden aan het -
bestuur respectievelijk de raad van toezicht.

De betreffende bestuurder of het betreffende lid van de raad van toezicht zal zich

voorts van de beraadslagingen en besluitvorming omtrent de in lid I genoemde -
rechtshandeling onthouden.

De aanwezigheid van de desbetreffende bestuurder of het betreffende lid van de

raad van toezicht telt niet mee ter bepaling of het vereiste quomm voor 

-
besluiworming is behaald

Regle

Artikel l l
L Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin dié 

-

onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn
opgenomen.

2.Hetreglementmagnietmetdewetofdezestatuteninstrijdziin'-
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te 

-heffen.

4. Een besluit tot vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement kan -
door het bestuur met meerderheid van stemmen van de in functie zijnde -
bestuurders worden genomen.

Vergaderingen van het bestuur
Artikel I
1. Het bestuur vergadert ten minste één keer per jaar.

2. Het bestuur vergadert voorts wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of -
indien één van de andere bestuurder daartoe schriftelijk en onder

nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het -
verzoek richt.
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, binnen -
drie
weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelfeen

vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de hierna genoemde -
vereiste formaliteiten
De bestuursvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de 

-stichting haar zetel

Haarlemmermeer).

3.

heeft, dan wel in Amsterdam of Schiphol (gemeente -
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De jaarvergadering vindt plaats binnen zes maanden na het einde van het -

r,/\rvÃJsil

5. De agenda van de jaarvergadering bevat ten minste de volgende punten:-
a. de benoeming van bestuurders;

b. het schriftelijk jaarverslag over het afgelopen boekjaar;

c. de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag over het

afgelopen boekjaar;

d. de verlening van décharge aan de bestuurders.

Artikel I
1. De vergaderingen van het bestuur worden bijeengeroepen door de 

-
voorzitter of namens deze. door de secretaris.

2. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, waaronder begrepen alle vormen -
van geschreven tekstoverdracht, waarin de punten van behandeling

worden vermeld en welke moet worden verzonden uiterlijk op de zevende

dag voor de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.

In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, kan 
-deze termijn verkort worden tot drie dagen.

Indien een vergadering niet met inachtneming van de daarvoor geldende -
termijn mocht zijn bijeengeroepen, of enig punt van behandeling niet in de

oproep mocht zijn vermeld, of indien enig ander voorschrift voor het

houden van vergaderingen niet in acht is genomen, kan de vergadering 
-geen geldige besluiten nemen dan wel over dat punt van behandeling geen

geldig besluit nemen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering -
waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.-
Een unanieme schriftelijke verklaring, waaronder begrepen alle vormen -
van geschreven tekstoverdracht, van de gezamenlijke in functie zijnde 

-bestuurders heeft dezelfde rechtskracht als een besluit, genomen met 

-algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle fungerende -
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd ziin.-
De vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur en bij 

-diens belet of ontstentenis, door degene die daartoe door de vergadering -
wordt aange\ryezen.

6. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gehouden door de

secretaris ofdoor een ander door de voorzitter van de vergadering aan te -
wijzen persoon.

De notulen worden door het bestuur vasteesteld.

Hiervan blljkt door de ondertekening door de voorzitter en de notulist.-
Elke bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem.

4.

3.

4.

5.

7.
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Een bestuurder kan zich telkens per vergadering door een mede-bestuurder

door middel van een schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. 

-De voorzitter bepaalt de wijze van stemmen, met dien verstande dat,

ingeval van stemming over personen, de stemming schriftelijk is indien -
één van de aanwezigen dit verlangt.

Geldige besluiten worden genomen in een vergadering waarin meer dan de

helft van de in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn (waaronder

uitdrukkelijk wordt begrepen dat niet meer dan de helft van de bestuurders

vertegenwoordigd kan zijn), zulks met volstrekte meerderheid (meer dan -
de helft) van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij deze statuten of de -
wet een grotere meerderheid voorschrijft.

11. Blanco stemmen

zijn uitgebracht.

en ongeldig uitgebrachte stemmen worden geacht niet te

12. Ingeval de stem

Raad van toezicht
men staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. -

Artikel 1

1. De stichting heeft een raad van toezicht bestaande uit ten minste drie 

-natuurlijke personen.

2. De raad van toezicht is belast met het toezicht op het beleid van het

bestuur van de stichting en op de algemene gang van zaken in de stichting

en de daarmee verbonden orsanisatie.

De raad van toezicht staat het bestuur met rcadterzijde.
Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht -
zich naar het belang van de stichting en de daarmee verbonden organisatie.

Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening -
van zijn taak noodzakelijke gegevens.

Het bepaalde in artikel 4 lid 6 en in artikel 5 is van overeenkomstige

toepassing op de raad van toezicht en zijn leden, met dien verstande dat -
tevens met het zijnvan lid van de raad van toezicht onverenigbaar is: 

-a. de hoedanigheid van bestuurder of werknemer van de stichting; en 
-b. het hebben van een familie- of vergelijkbare relatie, zoals nader

omschreven in artikel 5 lid l, met een bestuurder van de stichting.-
Leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van

toezicht
De raad vantoezicht is bevoegd leden van de raad van toezicht te ontslaan

8.

9.

10.

a

4.

5.

en te schorsen



{fffi
Æ.#

I

c/nn/s/ oerks Star Busmann CJG/60803489.sti

6. Elk lid van de raad van toezicht treedt uiterlijk vijfjaren na zijn
benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster van 

-aftreden.

Het aftredende lid is herbenoembaar.

Indien een lid van de raad van toezicht in een tussentijdse vacature wordt -
benoemd, neemt deze op het rooster de plaats in van zijn voorganger.

Artikel I
1. De raad van toezicht vergadert ten minste één keer per jaar en voorts zo -

vaak een lid van de raad van toezicht dit wenselijk acht dan wel op

verzoek van het bestuur ten einde de bepalingen in deze statuten na te 
-ts,urulçtl Içvçtl.

2. Geldige besluiten worden genomen in een vergadering waarin meer dan de

helft van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezigzrjn
(waaronder uitdrukkelijk wordt begrepen dat niet meer dan de helft van de

leden van de raad van toezicht vertegenwoordigd kan zijn), zulks met 
-volstrekte meerderheid (meer dan de helft) van de geldig uitgebrachte 
-stemmen, tenzij deze statuten of de wet een grotere meerderheid 

-
voorschrijft.

3. Elke lid van de raad van toezicht heeft recht op het uitbrengen van één 
-

ù LVIII.

4. Het bepaalde in artikel l3 is op de besluitvorming door de raad van

toezicht van overeenkomstige toepassing.

Boekjaar. Financiële controle, rekening en verantwoording
Artikel 16

l. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van

allesbetreffendedewerkzaamhedendaawan,naardeeisendie-
voortvloeienuitdezewerkzaamheden,opzodanigewijze€efI-
administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en -
andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de

rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

3. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt onder

verantwoordelijkheid van de penningmeester een balans en een staat van -
baten en lasten met toelichting opgemaakt en op papier gesteld (de 

-
"jaarrekening")

4. Indien het bestuur dit wen

door een door het bestuur

st, zal de jaarrekening worden gecontroleerd 
-aan te wijzen deskundige, die inzage krijgt in de

boeken van de stichting.

10
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De aangewezen deskundige zalvan zijn bevindingen schriftelijk aan het -
bestuur verslag uitbrengen

5. Het bestuur stelt de jaarrekening vast.

6. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is

geweest, zal aan het bestuur het voorstel worden gedaan décharge te 

-verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het betreffende boekjaar
gevoerde beleid, voor zover hieromtrent uit de jaanekening blijkt of in de

bestuursvergadering mededelingen zijn gedaan.

Wijziging van de statuten, fusie, splitsing en ontbinding
Artikel 17

1. Het bestuur is bevoegd de statuten van de stichting te wijzigen, een

juridische fusie of splitsing aan te gaan, of de stichting te ontbind€fl. 

-Een besluit tot vaststelling, wijziging en opheffing van de statuten kan 
-door het bestuur met drie vierde meerderheid drie vierde van stemmen van

de in functie zijnde bestuurders worden genomen.

2. Wijziging van de statuten, fusie en splitsing moet op straffe van nietigheid

bij notariële akte tot stand komen.

Tot het doen verlijden van een akte van statutenwijziging is iedere

bestuurder bevoegd

De bestuurders zijn verplicht elke van belang zijnde wijziging aan het 
-handelsregister door te geven.

3. De stichting blijft na de ontbinding voortbestaan voorzover dit tot 

-
vereffening van haar vermogen nodig is.

4. De vereffening geschiedt door het bestuur tenzij het bestuur één of meer -
andere vereffenaars benoemt.

5. Het saldo na vereffening wordt besteed overeenkomstig het doel van de - |

stichtingdanweldienttewordenovergedragenaaneendoorde-|
Belastingdienst Oost-Brabant, kantoor 's-Hertogenbosch, als erkend i

Algemeen Nut Beogende Instelling.
6. Tijdens de vereffening blijven de statuten voor zoveel mogelijk vôn 

-kracht.

7. Na afloop van de vereffening zullen de boeken, bescheiden en andere 
-gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de door de wet 
-voorgeschreven termijn blijven berusten onder de persoon daartoe door -

het besfuur te benoemen.

Onvoorziene gevallen

Artikel I

11



l
I

I

l.
Cîvt/S/ oerks Star Busmann CJG/60803489.sti

In alle gevallen waarin door de wet en de statuten niet is voorzien, beslist het -

urùLuur.

De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE, verleden te Amsterdam op de datum als in het hoofd van

deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en na het geven van een 

-toelichting daarop aan de verschijnende persoon, heeft deze verklaard tijdig -
van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met die inhoud in te

stemmen.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de 

-
verschijnende persoon en mij, notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

12


