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1. 

OPRICIITING VERENIGING 

liede n, op de datum al!! ln hel !I1ol dezer akte vermeld, verscheen voor 
mLJ, Mr. F'REDERIK JOIIANNES DRONS, notaris LH otandplaats Bergen 
(NOO R D- IIOLLflNO) : --------------------------------------------------
(le heer rIF.TER CORNELIS DE DRUIJNE. verkeersvlieger. wonende Van 
ReenC:!Ilpark 21. 18Gl EK Dergen (Noord - Holland), volgen!: zijn verkla
ring gehoren te Cadzand (Zeeland) zestien juli negentienhonderdzes
e llveerti g . I)e comparant verklaarde bij de1.e een vereniging op te 
richlen e n daarvoor vast te stellen de navolgende -----------------
--- --------------------------STATUTEN------------------------------

NAnM. ZETEL . DUUR -----------------------------------------------
Artikel 1 

1,I)e verenigillg draagt de naam: Woonbclangenverenlging Van Reenen--
Ilark e.Q .. -------------------------------------------------- - ---

2. Zij heer l haar zetel te: Berge n (Noord- iloll and) _____ __ _________ _ 

J.Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd. ---------------- ---------
BEGRIPSOMSCHRIJVING -------------------------------- ------------

Artikel 2 
In deze statuten wordt/worden verstaan onder: ---------------------
a. "liet Van Reenenpark": de onder deze naam bekende woonwijk te Bergen 

en de daaraan grenzendp. wcgen. ------------------------------- - -
b. "!luis" : een gebOUW mel bestemm ing woning o[ dat als ZOdanig in 

gebruik is, met bijbehorende grond, gelege n in onder a genoemd 
woong c bi ed. ..--- - ----- -- - -- ---- ---- ---------- - ----- -------------

c. "Eig enaar" : de juridische! eigenaar o[ mede-eigenaar van een huis, 
zomede ue houder o[ mede- houder van het zakelijk recht van opstal 
waarmee een hu is is bezwaard. ----------------------------------

d. "BewolIer" : ieder die, al dan niet als eigenaar, feitelijk in een 
huis woont o[ een huis dan .... el een gedeelte daarvan. voor andere 
doeJeindcli in gebruik hee ft. tenzij het gebruik dat de betrokkenen 
van het huis maakt naar het oordeel van het be9tuur onrcchtmatig 
is.-------------------------------------------------------------
DOEL ------------ ----------------------------------------------

Artikel J ------------ --- ------------------------------------------
i. De vereniging hee[t tot doe l het me l alle geèigellde wettige mid-

delen bevorderen van : ------------------------------------------
a. de kwaliteit van het wone n in het Van Reenenpark. - -----------
b. de gemeenschappelij ke belangen van de bewoners. --------------
c . de gemeenschappelijke belangen vall de eigenaren . ------------

2 . De vereniging hee[t mede ten doel het bevorderen van belangen die 
slechts een deel van de bewoners of ei.genaren betreffen. - ------LEDEN _____________________ __ ____ __________________ J ________ --- -

A. VEREISTEN VOOR EN I\i\NV1\NG VI\N liET LIDMAATS CH AP; LEDENREGISTER . --
Artikel 4. --------------------------------------------------------
i. Lid van de vereniging kan nlechts zijn een meerderjarige bewoner 

in de zin van artikel 2 onder d, zomede een niet tot die categorie 
behorende meerde rjarige eigenaar in de 7.in van artikel 2 onder c . 

2. F:en bewoner of eigenaar- niet- bewoner , die niet reeds in hoedanig
heid van oprichter dan wel eerstoptredende benluurder lid van de 
vereniging is, richt het ve rzoek daartoe aan het bestuur, dat over 
zijn toelating bes list. ------------------- --------------------
Bij niet - toelating kan de algemene vergadering alsnog tot toelating 
besluilen. -----------------------------------------------------
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3. lIet bes luur houdt een register waarin elk lid onder ecn a[zonder-
1 ijk nummer .... ordL ingeschreven mel vermelding van onder meer het 
adr C!3 van het lid e n de datum van aanvang en beêindiging: va n het 
lidmaatschap . Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register 
worden getekend door de voorzitter en de secretaris. Elk lid heeft 
het recht hel ledenregister in te zien. --- ----- ---- ------------

B.STEMREC IIT. - ---- -------------------- ------------- ---- ---- ------
Artikel 5 - - ----------------------- - --- -------- ----- ---- ---------- -
Elk niel geschorst lid heeft in de algemene vergadering recht op het 
uitbrengen van één !3tem. ----------------- --------- ---- ----------- 
C. EINDE VAN liET LIDMAATSCIIAP - ------- - --- - ----- - -------- ----------
Artikel 6 ------------- ------- --------------- ------ ----------------
1. liet lidmaatschap eindigt door : - - - - - - - --- --- --- - - - - ---- ---- ----

a .overlijden van het lid: -------------- --------------------- - - 
b.schrittelijke opzeggi ng door he t lid: ---- ------ --- ---------- -
c . 9ch d l tel i j ke opzegg i ng namens de veren 1 g i lig; deze kan geschieden 

door het bestuur wanneer een lid hee[t opgehouden aan de vereisten 
doo r de statuten aan hel lidmaatschap gesteld te vol - doen, wanneer 
een lid :djn ve rplichlingen jegens de vereniging niet nakomt, 
zomede Wall11eer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan 
worden het lidmaatschap te laten voortduren. - - - - - - - ---------- -

d.ontzetti ng; ------------------------ --------- ---- ------ ----- - -
deze ka n allee n wor(len uitgesproken door het bestuur wanneer een 
lid in strij d met de slatuten, reglementen ot besluiten van de 
vereniging handelt. of de vereniging op onre(lelijke wijze bena -
dee l t. --------------.. - ------- - .. ------------ - ----- - ------ - ---

2. Opzegging van het lidmaat!l chap doo r het lid of door de vereniging 
ka n slecht9 ge9chieden met inachtneming van een opzeggingstermijn 
van vier weken. ---------------- - - --;--- ------------------- ------
Opzeggi ng van he t lidmaatschap door het lid genchiedt schrHtelijk 
aan de secretaris. ---------------- ---------- --- --- ------ ----- -
Echter ka n het lidmaatschap onmiddell ij k worden beëindigd wanneer 
van de vereniging o( van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan 
worde n het lidmaatschap te laten voortduren. --- ---- ------------

3. Een lid is bevoegd binnen een maand nadat hem een besluit, waarbij 
de ve rplichtingen van de l ede n zij n verzwaard, i9 bekend geworden 
of i s medegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap de toepas
selijkheid van het besluit le zijnen opzichte uit te sluiten. - 
Deze bevoegdheid geldt noc htanS niet len aanzien van reeds bestaan
de verplichtingen va n geldelij ke aard. --- ----- -----------------

4. Van een besluit tot opzegging van het lidmaals chap door de vereni
gi ng op grond dat redcUjkcrwjjn van de verenigi ng niet gevergd 
kali worden het lidmaalsc hal) te laten voortdu t-e n en van een besluit 
tot ontzetting uI t het lidmaalschap staat de betrokkenen binnen een 
maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep 
open 0ll tic ;,lgcmr.nc vergaderi ng. lI ij worlIl daarloe len spoedig ste 
nchdltelijk ViiI! het lJe91uit tot ontze tting met opgave van rede nen 
in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn e n hangende het 
beroep in het lid ge!Jchorst. ----- - ----------- --- - ------ ---- ----

5. Wanneer hel lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eind igt 
blijlt niettemi n de vaste jaarlijkse bijdrag e voor het geheel ver-
schuldigd. - ---- ---- -------- ----- - ---- - ---- -------- --------- - - - 
FINANCIEN-------------------------------------------------------

~rlikr.l 1 - - - - ------------------------ ------- ---- --- - ------- - - ----
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een vaste jaarlij kse 

bijdrage die door de algemene vergadering wordt vastgesteld. ---
2. Alle door de ledenvergadering goed gekeurde activiteiten zullen 

door de leden worden bekostigd middels een hoofdelijke om9lag per 
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activileit. ----------------------------------------------------
DESTUUR----------------------------------------- ----------------

h. liET MN'I'AL DES'I'UURIJERS: BENOE~1JNG; FUNKTIEVERDELING; ONKOSTENVER-

GOEDING -------------------------------------------------------
Artikel 8 -------- ------------------ ------------------------------
1. liet bestuur beslaat uit drie, vijf o( zeven bestuurders. Deze wor

den uit de leden benoemd door de algemene vergadering, die hetaan
lal bestuurden; overeenkomstig de vorige zin vaststelt. --------

2. liet bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris 
en een penningmeester; heL kan de verdeling van deze (unkties te 
allen tijde lo'ijzigen . In geval van ontstenLenis of verhindering 
van de voorzitter, de secretaris of de penningmeester kan het be
stuur een plaatsvervanger met de tijdelijke waarneming van de be
treffende funktie bela!ltcn.------- ----------------------------

3.lJoor de bestuurden; in de uiloe[ening van hun funktie gemaakte 
redelijke kosten zijn voor rekening van de vereniging. ---------

4. Wanneer het aantal be!Jtuurders beneden het vastgestelde aantal i:J 
gedaald blijven de in de funktie 7.ljnde bestuurders cen bevoegd 
college vormen, onverminderd hun verplichting tcn s poedigste een 
algemcne vergadcriug te belcggen ter voorzicning in de vacature(s). 

D. EINDE VAN liET BESTUURSLIDMAATSCIIAP -----------------------------
Artikel 9--- -------------------------------------------------------
1. Ecn bestuurder treedt uiterlijk dri e jaar ua zijn benoeming a(, 

zulks volgens een door het bestuur opgemaakt rooster, behoudens 
dat: -----------------------------------------------------------
a.cen heSluurder die ln CUli Î.us!lcnLijdze va cature wordt benoemd 

in het rooster de plaals inneemt van zijn voorganger; -------
b.ten aanzien van de voor de eerste maal optredende bestuurders 

bij .... ijze van oVHgang!lmaatregel in het rooster van de voormelde 
benoemingsduur mag worden a(ycweken. ------------------------

Een afgetreden besluurder is dadelijk herkiesbaar. -------------
2. Ee n bestuurder kan le allen tijde door de algemene vergadering 

worden ontslagen o( geschorst . Een daartoe strekkend besluit be
hoelt een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een 
besluit tot onts lag eindigt bij hel verstrijken van die termijn . 

3. lie t bestuurslidmaatschap eindigt voorls door: het eindigen van het 
lidmaatschap van de vereniging, bedanken en overlijden. --------

C. TAAK; VERTEGENWOORDIGING; BELEID -------------------------------
Artikel 10 --------------------------------------------------------
I. liet bestuur is belast met het be9luren van de vereniging. Zijn 

hoofdtaak beslaat in de verwczenlijking van de doelstellingen der 
vereniging en in de vertegenwoordiging, zo i n als buiten rechte, 
van de vereniging tegenover derden, hetzij in de publiekrechtelijke 
helzij in de privaatrechtelijke 9(eer, in he t bijzonder tegenover 
de centrale en provinciale overheid, gemeentelijke overheden, over
heidsinstantics en andere pubLieke lichamen en instanties. -----

2. De vertegenwoordigingshevoegdheid aIn vermeld berust mede bij de 
voorzitter alleen o( bij lwee lezamen handelende bestuursleden. 

] . liet bestuur onderwerpt zijn beleidsvoornemens aan het oordeel van 
de algemene vergadering, die haar sta ndpunt bepaalt in de vorm van 
besluiten. liet bestuur conformeert zich aan zodanige besluiten, met 
dien verstande dat ten aanzien van bestuurshandelingen die in strijd 
met zodanige besluiten zijn verricht, door o( tegen derden geen be
roep op ongeldigheid kan .... orden gedaan. ------------------------

D. VERGADERINGEN; BESLUITVORMING ----------------------------------
Artikel 11 --------------------------------------------------------
1. Naargelang hel aantal bestuurders is vaslges teld op drie, vijf o( 
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zeven kan het bes luur alleen besluiten nemen met de steun van onder
scheidenlijk twee, vier o[ vij[ bestuurders. -------------------

2. Een bestuurder kan zich in een bestuursvergadering doen vertegen
woordigen doch slechts door eeu medebestuurder krachtens een schrif
telijk volmachl. Een zodanige volmacllt kan slechts voor één daarin 
aangeduide vergadering worden gegeven. -------------------------

3. Alle bestuursbesluiten worden in vergadering genomen tenzij geen 
der bestuurders zich tegen besluitvorming buiten een vergadering 
verzet en elk der bestuurders zich schrHtelijk voor het belreUen
de voorstel hee[t uitgesproken. --------------------------------

'1. Bestuursvergaderingen worden gehouden wanneer dit door de voorzit
ter of door tenminste twee andere bestuurders nodig wordt geoor-
deeld. ---------------------------------------------------------
Zij worden bijeengeroepen door de secretaris o{ de voorzitter. Ook 
in<liell niet volledig aan het hiervoor in dit lid bepaalde is vol 
daan kan het begluur rechlsgeldig vergaderen en besluiten nemen 
wanneer alle bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoor-
digd zijn . -------- ---------------------------------------------

5 . Van het verhandelde In elke bestuursvergadering wordt een verslag 
opgemaakt dat in de volgende vergadering wordt vastgesteld en ten 
blijke daarvan wordt ondertekend door de voorzitter en de secre-
taris. ------------------------------ --- ------------------------
VERENIGINGSJAAR ; JAARVERSLAG; REKENING EN VERANTWOORDING.-------

Artikel 12 --------------------- -----------------------------------
1. liet verenigingsjaar , tevens boekjaar der vereniging, valt samen met 

hnt kalenderjaar. ----------------------------------------------
2. He t bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden 

na a[loop van het verenigingsjaar zijn !lchriClelijk jaarvenlag 
uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening 
en veranlwoording over zijn, in het afgelopen jaar gevoerd bestuur. 
~LGEMENE VERG~DERINGEN - ----------------------------------------

A. DEVOEGDIIEDEN; JAARVERGADERING; ANDERE VERGADERINGEN . -----------
Artikel 13 --------------------------------------------------------
1. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe die niet 

door de wet o{ de statuten "an het bestuur zijn opgedragen. ----
2. JiI"rlijks, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, 

wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden, 
waarin onder meer aan de orde komen: ------------ --------------
a.het jaat"Verslag en de rekening e n verantwoording, bedoeld in 

artikel 12, -------------------------------------------------
b.voorziening in vacatures in het bestuur . --------------------
c.voorstellen van het bestuur o[ leden, aangekondigd bij de oproe

ping voor de vergadering. ------------------------------------
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden wanneer het bestuur 

of een meerderheid der bestuurders dit wenselijk oordeelt. -----
4. Voorts is het bestuur op schriflelijk verzoek van tenminste een 

zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een 
liende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering verplicht 
tot het bijeenroellen van een algemene vergadering op een termijn 
van niet langer dan vier weken. Indien aan het ve rzoek binnen veer
tien dagen geen gevolg wordt gegeven kunne n de verzoekers zelf tot 
de bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene 
vergadering bijeenroept of bij advertentie in tenminste Hn te 
Bergen veel gelezen dag - of weekblad. --------------------------

5. De algemene vergaderingen zijn besloten, t e nzi j het personen be
treft die daarvoor flchriftelijk door het bestuur zijn uitgenOdigd. 

B. BIJEENIIOEPING; UITOEFENING V~N DE LIDMAATSCII~PSRECIITEN BIJ VOLM~CIIT; 
VOORZI1"TERSCII~P; VERSL~GEN -------------------------------------
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Artikel 14 --------------------------------------------------------
1 . De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. 

De bijeenroeping geschiedt schri(telijk aan de adressen van de 
leden volgens het ledenregister . De termijn Viln oproeping bedraagt 
tenminste zeven dagen, dc dag der oproeping cn die der vergadering 
niet meegerekend, behoudens dat de termijn mag worden verkort in 
npoedeiscnde gevallen. ter beoordeling van liet bestuur. Bij dc 
oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. ---------

2. Een lid mag zijn rcchlcn in de algemene vergaderingen uitoefenen 
door tussenkom!öt van een gevolmachtigde die voorzien moet zijn 
van een !IchrHtelijke volmach t e n zelf lid van de vereniging moel 
zijn . ----------------------------------------------------------

J. J)e voorzitter en de secrelaris, o( hun vervangers, treden als zo
danig ook op in de algemene vergaderingen, behoudens het recht van 
tie vergadedng een ander met het voorzitterschap o( het secreta
riaal van de vergadering te belasten . ------------------- -------

4. Van het verhandelde in elke vergadering .... orden door de gecretaris 
verslagen gemaakt die in de eerstvolgende vergadering .... orden vast
gesteld e n lell blijke daarvan door de voorzitter en de gecretaris 
van die vergadering .... orden ondertekend. ------------------------

c. BESLUITVORM1NG --------------------------------------------------
Artikel 15 --------------------------------------------------------
I. Voorzover de statuten o( de wet niet anderg bepalen .... orden alle 

besluiten genomen met volstrekle meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen. ------------------------------------- ------------------

2. Blanco stemmen o( ongeldig uitgebraChte s lemmen .... orden beschou .... d 
aJs niet te zijn uitgebracht. ----------------------------------

J . Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meer
derheid heeft verkregen heeft een tweede stemming plaats . -----
lieert alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen 
dali vinden herstemming plaats totdat hetzij één persoon de vol
strekte meerderheid heen verkregen, hetzij tuosen twee personen 
is gc:"Jtemd en de stemmen staken. ------------------------------
Dij gemelde herstemminge n (waaronder niet begrepen de tweede stem
ming) wordt telkens gestemd tussen de perSOnen op wie bij de vooraf
gaande stemming is gestemd met uitzondering van de persoon op wie 
bij die voora[gaande stemming het geringste aantal stemmen is uit 
gebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal 
stemmen op meer dan Hn persoon ui 1gebracht dan wordt door loting 
uitgemaakt a ll wie van de personen bij de nieuwe stemming geen stem
men meer kunnen .... orden uitgebracht. ---------------------------
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen slaken 
beslist het lot wie van beiden is gekoze n. ---------------------

~. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende verkie
zing van persone n. is het verworpen. ---------- -----------------

5. stemming over personen geschiedt schrHtelijk Alle overige stem
mingen geschieden mondeling. Schriftelijke stemming geschiedt bij 
ongelekende gesloten briefjes. --------------------- - ----------
Besluitvorming bij acclamatie, ook als het personen betreft , is 
moge1ijk lenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt . 

6. Zolang in een algemene vergadering alle leden aan .... ezig of vertegen
woordigd zijn, kun nen geldige besluiten worden genomen , mits met 
algemene stemmen omlrent alle aan de orde komende onder .... erpen. dus 
mede een voorstel tol stalutenwijziging o f ontbinding, ook al heelt 
geen oproeping plaats gehad o( is deze niet op de voorge- schreven 
wijze geschied. ------------------------------------------------

1. Een ééuslemmi(j besluH van alle leden, oo k al zijn deze niet in 
eeu vergaderi.ng bijeen, hee rt, mits met voorkennis Viln het bestuur 
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gf'nOlnnll , dC7.cJrde kr;ll:hl aln een bcnlujt van de algemene vergader-
i lig . --- --- -- - --- - - --__ 0. - - - ---- -- ---- - --__ - -- __ -- ____________ --_ 

r.','A','UTF:NW lJZIG I NG --------------- ------------------------------
Artikel 16 ------------------ --------------------------------------
1.111 de ntatllten kan geen veranderi ng wo rden gebrac ht dan door een 

ben lult van eC II algemene v(!rgatJcring . De in artikel 14 lid 1 ge-
noemde oproertng!1lcrm.ijn mag IdeL worden verkort. --------------

2. Zi j tHe de oproeping l ol zoda nige algemene vergadering hebben ge-
11aOlll moelen lcnmll1!lle vijf ,lagen voor de ve rgadering een a(gchrHt 
Vill! dat voors lel , waarlil dc voorgedragcil wij z iging woordelijk ig 
o pge nomcn, op C!r. n daarlo~ gcscldkte plaal !) voor de l eden ler inzage 
Jeggf!J1 tot na a[loo p van dc dag der vergadering . Doveu(lien wordt een 
"rnc hrift "l~ hiP.rvoo r hedoe l tl a an alle l ellen locgc- zonden . -----

J. Een benlui.t toL !JtaLutt!lIwijziging behoe(t tenminste twee/derde van 
dp. lIitg eb ra chte stemmen . ---------------------------------------
ONTOlNOlNG -----------------------------------------------------

Artikel 17 ------------------------------------------------- -------
1. ne vereniging kan wonlp.1l on thontl cn door be!llnit van de algemene 

vp. rgaderlrlg. liet b~l,a"ltlf! jll de leden 1 e n J van artikel 16 is van 
ovel"renkomnt j g<" t oe l'il!l~ i li g. ------------------------------------

2. Jngevill Vill1 onll1indjng al!) in he t vorige lid bedoeld is het bestuur 
met d(' vere[[enlllg bela!lt. Dij he t be!lluH tot ontbinding wordt de 
be!ltcmmÎng van een hill.i,g !lil ldo na vere[[cning vastgeste ld . -----
REGI~EMENTEN ---------------------- ---- ---- --- - -----------------

~rlike1 18 --------------------------------------------------------
ln(ljen hel zulk!! wenne l i jk oon!(!('!ll. kan hC!l be!1lunr 'la ken die in de 
n!.al.nlc il ni eL o r. o nv o ltl oC IH\(! tjercgeld 7,ij n hi j éón o( m(! e r regleme n
ten f(Hlclc l1 o r l1 i1fl(!r r~g c l cn. 7,ocl:l1lig(! rr.gel1ngf! 11 mogen niet ln !Itrijtl 
7,jjn met de liet, ook 'Wilill" deze geen IlwJlIgp.nd recht bevat. noch met de 
ntatnt.ClI . ------ - ------------------- -------------------------------
Artikel 19 . ------------- -----------------------------------------
i ll a[wijkillg vall hrt Iliervoo r i ll artikel 8 bepaald e , is Ilct eerste 
be~tunr !lamengesteld alf! volgt : -----------------------------------

in de [unct ie van voorzitter: comparant. ----------------- - -----
- ill dû [unctie V;'lll !lccretari!l : mnvrouw MAARTJE: ADRIANA DE LtlNGE

BURGE R, woneml e Deukenlailn 2. 1861 Eli DERG EN (NOORD- 1I 0LLANO), ge
horen te T\lkmililr 0 (1 negen november nnge nt icnhonderdeenendertig: 

in de (IIn c tie van pennlngmt!ester : de heer PETRUS DOELE JA CODUS 
VERF, wonend e Kom! ailn 10, 1861 F:G Bergcn (NOORD- 1I0LLANl), geboren 
te Wo rmerveer op e lf augustus negentJenhond erdtwint1g; -------- -

- b(!!ltllur!lll<l: df! hee r JOI1AN KLArIS nONTEKOE, wonende Van Reenenpark 
10, 1861 EL De rg en (NOORn- HOL LI\ND), geboren te As sen op l!l! n juli 
negen tienholHl e rd!l r teenvce rtl,g; ---------------------------------

- be!llullrsl id: de hee r JACOnU S MARINUS ONLAND, Vallende lIertenl aan 2 , 
1861 EJ Be rge n , geboren l e I\m!lterdam op vi e r december negenti en
h01I !lC'rcl lweeE'!l1vl"'crt ig . ----- - -------------- ----------------------

(lt' compa rail t in ml j, nnI a r in, hekend . ---------------- -------------
--------- ------ ----------------------------- -- - WI\ARV AN I\KTE, 1 N MINUUT 
Ol'GF:MMKT, o lld rrlp.ke!Ul doo r tic comparant en mij, lIotarl!l , onmidde llijk 
na zake lijke Ol)gave van dr:! illholld daarvan aan d p. comparant e n beperkte 
voorlc7. ing - hebbende dl} comparant verklaard van de inhoud van de ze 
akte te hebbe n kellnin genomen e n OJl volledige voo rlez ing daarvan geen 
IlrijS te !Jtellen - IS vr.nt,F:IJF:N TE nERGEN (NOORIl - 1I0LLAND) op negen ju
li negen tienhonderd negentig. -------------- - ---- ------------------

g.: P.C.de Bruijne , F.J . Brons. ------------------ ------------------

AFSCHRÎ Fn 
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