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ONTWERP
Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia
of elders in de tekst verzoek ik u tijdig voor het
passeren van de akte contact op te nemen.

46790LR

STATUTENWIJZIGING
Op * verschenen voor mij, mr. Leffert Reinsma, notaris te Coevorden: --------------* -------------------------------------------------------------------------------handelend als bestuurders van de vereniging: -------------------------------------Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Coevorden,
met statutaire zetel te Coevorden, kantoorhoudende te 7742 WJ Coevorden, van ---Pallandtlaan 7, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel -onder nummer 04057229 en als zodanig bevoegd de vereniging rechtsgeldig te ----vertegenwoordigen op grond van de statuten, ------------------------------------hierna te noemen: ‘de Vereniging’, en als zodanig bevoegd op grond van de statuten
van de Vereniging de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. -----------De verschenen persoon verklaarde: ------------------------------------------------

INLEIDING -----------------------------------------------------------------1.
2.
3.

De Vereniging werd opgericht op negentien oktober negentienhonderd acht en negentig. -------------------------------------------------------------------De statuten van de Vereniging zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte op
vier mei tweeduizend zeventien verleden voor mr Engbert Linde, notaris in de -gemeente Hardenberg. ------------------------------------------------------De algemene vergadering van de Vereniging heeft in de vergadering gehouden op
* besloten de statuten te wijzigen. Van dit besluit blijkt uit de aan deze akte ---gehechte notulen van deze vergadering.---------------------------------------

STATUTENWIJZIGING ------------------------------------------------------Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging luiden de gewijzigde statuten met
onmiddellijke ingang als volgt: ---------------------------------------------------NAAM EN GRONDSLAG----------------------------------------------------------Artikel 1 ------------------------------------------------------------------------1 De vereniging draagt de naam: FIERS. ---------------------------------------Zij is gevestigd te Coevorden. ------------------------------------------------2. De grondslag van de vereniging is de Bijbel als Gods Woord; Jezus Christus staat
hierin centraal als De Verlosser en Heer; de Heilige Geest is ons tot troost en --inspiratie gegeven. ----------------------------------------------------------DOELSTELLING -----------------------------------------------------------------Artikel 2 -------------------------------------------------------------------------
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1.

De vereniging stelt zich ten doel vorm en inhoud te geven aan de oprichting en
instandhouding van scholen voor protestants-christelijk basisonderwijs. -------2. Zij tracht dit doel te verwezenlijken door het houden van vergaderingen, door het
zoeken van samenwerking in alles dat tot de plaatselijke en algemene belangen
van het christelijk onderwijs behoort en voorts met alle andere wettige middelen
welke tot het gestelde doel dienstig zijn. -------------------------------------ORGANEN ----------------------------------------------------------------------Artikel 3 ------------------------------------------------------------------------1. De vereniging kent als organen het algemeen bestuur en de algemene --------ledenvergadering. ----------------------------------------------------------2. Het algemeen bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur dat belast is met de ---uitvoerende taken van het bestuur en een toezichthoudend bestuur, bestaand uit
de overige leden, dat belast is met de toezichthoudende taken. ----------------GELDMIDDELEN -----------------------------------------------------------------Artikel 4 ------------------------------------------------------------------------De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit contributies, bijdragen, --legaten, subsidies, leningen en andere haar rechtmatig toekomende baten. De -----contributie wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld -----------------LEDEN --------------------------------------------------------------------------Artikel 5 ------------------------------------------------------------------------1. Leden van de vereniging zijn allen die zich schriftelijk bij het dagelijks bestuur -hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. Voorwaarden voor toelating tot het lidmaatschap zijn meerderjarigheid, betuiging van instemming met ----grondslag en doel van de vereniging, zoals hiervoor omschreven en bereidheid tot
betaling van contributie. ----------------------------------------------------2. Zij die als werknemer in dienst van de vereniging zijn, kunnen geen lid van de -vereniging zijn. -------------------------------------------------------------3. Het dagelijks bestuur beslist binnen een maand na de aanmelding over de -----toelating. Bij weigering kan de belanghebbende binnen dertig dagen nadat de -beslissing van het dagelijks bestuur te zijner kennis is gebracht, schriftelijk in -beroep komen bij de algemene ledenvergadering. Hangende het beroep is de --belanghebbende geen lid. ---------------------------------------------------4. Het lidmaatschap is persoonlijk. ---------------------------------------------5. Het lidmaatschap eindigt: ---------------------------------------------------a. Door overlijden van het lid; ---------------------------------------------b. Door opzegging van het lid: ---------------------------------------------c. Door opzegging namens de vereniging; ----------------------------------d. Door ontzetting. --------------------------------------------------------6. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt door het ----dagelijks bestuur. ----------------------------------------------------------7. Deze opzegging is mogelijk: -------------------------------------------------a. Wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten, door de --statuten voor het lidmaatschap gesteld; ----------------------------------
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b.

Wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het ---lidmaatschap te laten voortduren. ---------------------------------------8. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan ----slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming
van een opzeggingstermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter ------onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of het lid redelijkerwijs
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging ----geschiedt in alle gevallen schriftelijk. ----------------------------------------9. Ontzetting uit het lidmaatschap kan door het dagelijks bestuur slechts worden uitgesproken: ---------------------------------------------------------------a. Wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten
van de vereniging; ------------------------------------------------------b. Wanneer een lid de vereniging op enigerlei wijze benadeelt. --------------10. Van een besluit tot ontzetting of opzegging wordt het betrokken lid ten -------spoedigste schriftelijk, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Binnen een -maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit kan de betrokkene ---schriftelijk in beroep komen bij de algemene ledenvergadering. Deze vergadering
moet binnen drie maanden na het beroep worden gehouden. Gedurende de ---beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.-------------------11. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft toch
de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. ---------------------------ALGEMEEN BESTUUR -----------------------------------------------------------Artikel 6 ------------------------------------------------------------------------1. Het algemeen bestuur is belast met het besturen van de scholen van de -------vereniging en bevordert dat het onderwijs in scholen van de vereniging -------overeenkomstig de grondslag van de vereniging wordt gegeven. ---------------2. Het onderwijs omvat naast de wettelijk voorgeschreven vakken in elk geval ---godsdienst onderwijs. -------------------------------------------------------3. Het algemeen bestuur is bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking ten aanzien van de bezittingen van de vereniging. --------------------------------4. In gevallen waarin de wetten en de statuten niet voorzien, beslist het algemeen
bestuur. --------------------------------------------------------------------5. De bestuursleden hebben zitting gedurende ten hoogste vier achtereenvolgende
jaren en zijn tweemaal herbenoembaar. --------------------------------------6. Het periodiek aftreden geschiedt volgens een door het algemeen bestuur vast te
stellen rooster. In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk na het ----ontstaan daarvan voorzien. Een tussentijds benoemd bestuurslid treedt voor de volgorde van aftreden in de plaats van degene die hij vervangt. ----------------7. Vergaderingen van het algemeen bestuur worden geleid door de voorzitter. De voorzitter wordt door de leden van het algemeen bestuur uit hun midden -----gekozen. -------------------------------------------------------------------8. Ieder lid van het algemeen bestuur kan een bestuursvergadering bijeenroepen. -9. Het algemeen bestuur stelt het aantal leden van het dagelijks bestuur vast. -----
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10. Tot de taken van het algemeen bestuur behoren: -----------------------------a. overdracht (van een deel) van de scholen, (juridische) fusie of splitsing van de vereniging en/of scholen, stichten of afstoten van scholen of locaties; --b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere --rechtspersoon indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende ---betekenis is voor de vereniging of de in stand te houden scholen; ---------c. belangrijke wijzigingen in het onderwijsaanbod, die buiten de bestaande --kaders omgaan, van de vereniging respectievelijk van de onder de vereniging
ressorterende scholen. --------------------------------------------------TOEZICHTHOUDEND BESTUUR ---------------------------------------------------Artikel 7 ------------------------------------------------------------------------1. Het toezichthoudend bestuur bestaat uit minimaal drie personen, die lid zijn of worden van de vereniging Zij worden op basis van deskundigheid of persoonlijke
kwaliteiten ter benoeming voorgedragen door het algemeen bestuur aan de ---algemene ledenvergadering met inachtneming van door het algemeen bestuur opgestelde profielschetsen. De algemene ledenvergadering benoemt de -------bestuursleden van het toezichthoudend bestuur. -----------------------------2. Een bestuurslid van het toezichthoudend bestuur kan door de algemene -------ledenvergadering te allen tijde worden geschorst of ontslagen. Een zodanig ---besluit kan slechts genomen worden in een vergadering waarin tenminste de --helft van het totaal aantal leden van de vereniging aanwezig is. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen vier weken, doch niet binnen ---zeven dagen een tweede vergadering gehouden, welke ongeacht het aantal ---aanwezigen een besluit tot schorsing of ontslag kan nemen. Omtrent het -----voornemen tot ontslag door de algemene ledenvergadering, zal de algemene --ledenvergadering alvorens daartoe over te gaan, het betrokken bestuurslid in de
gelegenheid stellen te worden gehoord. Het uiteindelijk genomen besluit moet met redenen omkleed schriftelijk aan het betrokken bestuurslid worden -------medegedeeld. --------------------------------------------------------------3. Het toezichthoudend bestuur kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen, indien
ter vergadering de meerderheid van het zittend aantal leden aanwezig is. ------4. Het toezichthoudend bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter en een ------secretaris aan. --------------------------------------------------------------5. Het toezichthoudend bestuur kan afzonderlijk van het dagelijks bestuur -------vergaderen. ----------------------------------------------------------------TAKEN EN BEVOEGDHEDEN TOEZICHTHOUDEND BESTUUR ------------------------Artikel 8 ------------------------------------------------------------------------1. Het toezichthoudend bestuur benoemt, schorst en ontslaat het bezoldigd lid van
het dagelijks bestuur. Onbezoldigde bestuursleden worden door de algemene --ledenvergadering benoemd. Alvorens tot benoeming over te gaan, zal het -----toezichthoudend bestuur zekerheid moeten hebben dat de betrokkene instemt met grondslag en doel en deze onderschrijft, zoals die zijn omschreven in de --artikelen 1 en 2 van deze statuten -------------------------------------------
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2.

Tot de taken van de leden van het toezichthoudend bestuur behoren: ----------a. toezicht houden op het functioneren van de organisatie in het algemeen en
het dagelijks bestuur in het bijzonder. -----------------------------------b. de vaststelling dan wel goedkeuring van de begroting, het jaarverslag ----(inclusief de bestuursverslagen en de jaarrekening), het jaarplan en het ---strategisch beleid (meerjarenplan). --------------------------------------c. een externe accountant aanwijzen die belast is met de controle van de ---jaarrekening. -----------------------------------------------------------d. toezien op de naleving door het bestuur van de wettelijke verplichtingen en
de code Goed Bestuur Primair Onderwijs. --------------------------------e. toezien op de rechtmatige verwerving en doelmatige besteding van middelen
van de vereniging. ------------------------------------------------------f. verantwoording afleggen over hun eigen taakuitoefening, welke deel -----uitmaakt van het jaarverslag. -------------------------------------------g. het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van het bezoldigde lid van het -dagelijks bestuur en het vaststellen hiervan in een afzonderlijke ----------arbeidsovereenkomst;---------------------------------------------------h. het benoemen, berispen, schorsen en ontslaan van het bezoldigde lid van het
dagelijks bestuur; ------------------------------------------------------i. het vaststellen of wijzigen van de managementstructuur; -----------------j. het vaststellen en wijzigen van het bestuursstatuut en managementstatuut.
DAGELIJKS BESTUUR -----------------------------------------------------------Artikel 9 ------------------------------------------------------------------------1. De vereniging heeft een dagelijks bestuur. Het bezoldigde lid van het dagelijks -bestuur wordt door het toezichthoudende bestuur benoemd, geschorst en -----ontslagen. De onbezoldigde bestuursleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering. De onbezoldigde bestuursleden zijn lid van de Vereniging. ---2. Het dagelijks bestuur bestaat uit de algemeen directeur en minimaal twee leden.
Zij wijzen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.------------------------------------------------------------------------3. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoerende taken van het bestuur en de dagelijkse leiding van de vereniging. -----------------------------------------4. Het dagelijks bestuur kan afzonderlijk van het toezichthoudend bestuur -------vergaderen. ----------------------------------------------------------------TAKEN EN BEVOEGDHEDEN DAGELIJKS BESTUUR ---------------------------------Artikel 10 ----------------------------------------------------------------------1. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de bestuurstaken van de -vereniging en de door de vereniging in stand gehouden scholen, met uitzondering
van de taken en bevoegdheden die op grond van deze statuten expliciet aan het
toezichthoudend bestuur zijn voorbehouden. --------------------------------2. Het dagelijks bestuur benoemt, schorst en ontslaat het personeel. Ieder -------personeelslid dient naast de benodigde professionele kwalificaties van harte in te
stemmen met de grondslag van de vereniging. ---------------------------------
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BESTUURSSTATUUT EN MANAGEMENTSTATUUT -----------------------------------Artikel 11 ----------------------------------------------------------------------1. Het toezichthoudend bestuur stelt een bestuursstatuut vast waarin wordt -----bepaald op welke wijze door het dagelijks bestuur invulling en uitvoering wordt
gegeven aan de uitoefening van de wettelijke en statutaire taken en ----------bevoegdheden van het dagelijks bestuur. -------------------------------------Het bestuursstatuut bevat in ieder geval: -------------------------------------- de uitgangspunten van bestuur en toezicht; ------------------------------- de uitwerking van de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken van -het dagelijks bestuur als aanvulling op de statuten. ------------------------ een uitwerking van de wijze van benoeming van het bestuur en het dagelijks
bestuur. ---------------------------------------------------------------2. Voor de uitoefening van de dagelijkse leiding op de door de vereniging in stand te houden scholen, benoemt het dagelijks bestuur een aantal directeuren. -----3. Het toezichthoudend bestuur stelt een managementstatuut vast. In het -------managementstatuut worden de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
tussen het dagelijks bestuur en de directeuren verdeeld. ----------------------VERTEGENWOORDIGING---------------------------------------------------------Artikel 12 ----------------------------------------------------------------------1. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte, voor zover uit de wet of deze statuten niet anders voortvloeit. ---------------------2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan –indien het -----dagelijks bestuur uit één persoon bestaat- het lid van het dagelijks bestuur, en –
indien het dagelijks bestuur uit meer dan één persoon bestaat- de algemeen --directeur dan wel aan twee leden van het dagelijks bestuur gezamenlijk -------handelend. -----------------------------------------------------------------3. Het algemeen bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of -meer bestuursleden alsmede aan derden, om de vereniging binnen de grenzen -van die volmacht te vertegenwoordigen. -------------------------------------ALGEMENE LEDENVERGADERING ------------------------------------------------Artikel 13 ----------------------------------------------------------------------1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten of aan een ander orgaan zijn opgedragen.
2. De algemene ledenvergadering benoemt de leden van het algemeen bestuur, met
uitzondering van het bezoldigd lid. Eén lid van het toezichthoudend bestuur, niet
zijnde een lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, wordt ------benoemd op bindende voordracht van de gemeenschappelijke ----------------medezeggenschapsraad.-----------------------------------------------------3. De algemene ledenvergadering kan het bindende karakter aan een voordracht -ontnemen door een met tenminste twee derde meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, met een minimum van vijftien (15), genomen besluit. Indien de -----algemene ledenvergadering het bindende karakter aan een voordracht ontneemt,
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dient een nieuwe bindende voordracht te worden opgesteld door de ----------gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. ---------------------------------4. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, dat gelijk is aan een -kalenderjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene -------ledenvergadering, wordt een algemene ledenvergadering gehouden waarin de -periodieke bestuursbenoemingen plaatsvinden en het algemeen bestuur, onder overlegging van de balans en een staat van baten en lasten, rekening en ------verantwoording over het afgelopen boekjaar, samenvallende met het ---------kalenderjaar, aflegt. De administratie van de financiën van de vereniging wordt door een registeraccountant gecontroleerd. Het algemeen bestuur legt in deze vergadering ook verantwoording voor zijn gevoerde beleid af. -----------------5. Het algemeen bestuur is voorts bevoegd een algemene ledenvergadering te ---beleggen wanneer het dit nodig acht. Het is tot de bijeenroeping op een termijn
van niet langer dan vier weken verplicht, wanneer tenminste 15 (vijftien) leden een daartoe strekkend schriftelijk verzoek bij het algemeen bestuur heeft -----ingediend. Wanneer het algemeen bestuur aan zulk een verzoek niet binnen ---veertien dagen gevolg heeft gegeven, zijn de verzoekers tezamen bevoegd tot het
bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, die zo nodig zelf in haar ----leiding voorziet. ------------------------------------------------------------6. Een algemene ledenvergadering moet tenminste zeven dagen van tevoren -----schriftelijk worden geconvoceerd. De convocatie moet behalve tijd en plaats van
de vergadering tevens de agenda vermelden. ---------------------------------7. De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van het dagelijks
bestuur, of diens plaatsvervanger. -------------------------------------------8. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen, dat
geen bepalingen mag bevatten die in strijd zijn met de wet en deze statuten. --BESLUITVORMING-VERKIEZINGEN. -----------------------------------------------Artikel 14 ----------------------------------------------------------------------1. Voor zover in deze statuten niet anders wordt bepaald, worden alle besluiten --genomen met volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen. Over -zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd, tenzij de algemene ledenvergadering anders besluit. Blanco stemmen gelden niet. Bij staken van --stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Een lid kan -slechts namens één ander lid als gevolmachtigde optreden, mits bij aanvang van
de vergadering schriftelijk aangetoond. --------------------------------------2. Ieder lid heeft een stem. ----------------------------------------------------3. Wordt bij een verkiezing van personen bij eerste stemming geen volstrekte ----meerderheid gehaald, dan volg een tweede vrije stemming. -------------------Verkrijgt dan ook niemand de volstrekte meerderheid, dan vindt herstemming -plaats tussen hen, die bij de tweede stemming gelijkelijk het hoogste aantal ---stemmen op zich verenigden, of, indien het hoogste stemmental niet gelijkelijk verkregen werd door twee of meer personen, tussen hen, die bij de tweede ----stemming de hoogste aantallen stemmen verwierven. --------------------------
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Wordt bij de derde stemming geen volstrekte meerderheid behaald, dan wordt degene, die bij deze stemming het hoogste aantal stemmen verkreeg, geacht te
zijn verkozen. Wordt bij de derde stemming het hoogste aantal stemmen gelijke
verkregen door twee of meer personen, dan beslist het lot. --------------------STATUTENWIJZIGING ------------------------------------------------------------Artikel 15 ----------------------------------------------------------------------1. Wijziging van deze statuten is mogelijk bij besluit van een algemene ----------ledenvergadering, waartoe wordt opgeroepen met de mededeling dat aldaar ---wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn van oproeping tot
een zodanig vergadering moet ten minste zeven dagen bedragen. -------------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 opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden
ter inzage leggen tot afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten op voorstel van het -algemeen bestuur of van ten minste één tiende deel van het aantal leden met -een meerderheid van ten minste twee derde deel van de uitgebrachte stemmen
en onder voorwaarde, dat ten minste twee derde van het aantal leden aanwezig
is. -------------------------------------------------------------------------4. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen vier weken, doch -niet binnen veertien dagen een tweede algemene ledenvergadering gehouden, welke ongeacht het aantal aanwezigen, het voorstel tot statutenwijziging kan -aannemen met een meerderheid van ten minste twee derde deel van de -------uitgebrachte geldige stemmen. ----------------------------------------------5. Het bepaalde in de eerste twee leden is niet van toepassing indien op de ------algemene ledenvergadering alle leden aanwezig zijn en het besluit tot --------statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen. ----------------6. De statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat er een notariële -akte van is opgemaakt. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van
Koophandel ter plaatse alwaar de vereniging is ingeschreven. -----------------ONTBINDING -------------------------------------------------------------------Artikel 16 ----------------------------------------------------------------------1. Ontbinding van de vereniging is mogelijk bij besluit van de algemene ---------ledenvergadering. -----------------------------------------------------------2. Het in de leden 1, 2, 3, 4 en 5 van het in artikel 15 bepaalde, is van -----------overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding. --------------------3. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te --zijn. Indien bij zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen zijn ----gesteld, geschiedt de vereffening door het algemeen bestuur. ------------------
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4. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene ------ledenvergadering te bepalen zodanige doeleinden die het meest met het doel van
de vereniging overeenstemmen. ----------------------------------------------

AANGEHECHTE STUKKEN--------------------------------------------------Aan deze akte zijn de navolgende stukken gehecht: -------------------------------- kopie notulen. ---------------------------------------------------------------

SLOT ----------------------------------------------------------------------De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. ------------------------------------WAARVAN AKTE is verleden te Coevorden op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld. ------------------------------------------------------------------------Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon en het
geven van een toelichting heeft deze verklaard tijdig voor het passeren van deze akte
van de inhoud te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen -prijs te stellen. ------------------------------------------------------------------Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen ----persoon en mij, notaris, ondertekend. ---------------------------------------------

