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Ref.: W. 360 
29-05-2015 
AKTE VAN STATUTENWIJZIGING 
"Synergo-vhp" 
 
 
 
 

Heden, negenentwintig mei tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. Antonius 
Paulus Catharina Gemma Wolfs, notaris te Heerlen: ---------------------------------------  
de heer Josephus Bernardus Petrus van Nuland, wonende te 5401 BP Uden, 
Missielaan 85, geboren te Nistelrode op zeven november negentienhonderd 
negenenveertig, houder van een paspoort met nummer NRR76BJK0, afgegeven te 
Sittard-Geleen op negenentwintig oktober tweeduizend tien, gehuwd;------------------  
te dezen handelend als zelfstandig bevoegd bestuurder van de vereniging: Synergo-
vhp, gevestigd te Heerlen, zonder nader adres, kantoorhoudende te: Potterstraat 28, 
6165 AE Geleen, welke rechtspersoon onder nummer 40186151 is ingeschreven in 
het handelsregister van de Kamer van Koophandel en deze rechtspersoon als 
zodanig rechtsgeldig vertegenwoordigende. -------------------------------------------------  
GEREGISTREERD PARTNERSCHAP -----------------------------------------------------  
Waar in deze akte is vermeld ongehuwd of niet gehuwd geweest, wordt hieronder 
tevens verstaan niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd 
partnerschap of als zodanig geregistreerd geweest. -----------------------------------------  
INLEIDING --------------------------------------------------------------------------------------  
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde: ------------------------------------------  
- dat de statuten van Synergo-vhp laatstelijk zijn vastgesteld in een akte van 

statutenwijziging verleden op achttien juni tweeduizend negen, verleden voor 
mij, notaris; ----------------------------------------------------------------------------------  

- dat in de algemene ledenvergadering van veertien april tweeduizend vijftien is 
besloten tot statutenwijziging, welk besluit aan deze akte is gehecht; --------------  

- dat ter uitvoering van dit besluit de statuten van de vereniging worden 
vastgesteld als volgt: -----------------------------------------------------------------------  

NAAM ---------------------------------------------- ----------------------------------------------  
ARTIKEL 1 --------------------------------------------------------------------------------------  
De vereniging draagt de naam: Synergo-vhp. De vereniging kan als verkorte naam 
voeren: Synergo. ---------------------------------------------------------------------------------  
ZETEL --------------------------------------------------------------------------------------------  
ARTIKEL 2 --------------------------------------------------------------------------------------  
Zij heeft haar zetel in Heerlen. -----------------------------------------------------------------  
DOEL ----------------------------------------------------------------------------------------------  
ARTIKEL 3 --------------------------------------------------------------------------------------  
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De vereniging stelt zich ten doel: --------------------------------------------------------------  
1. het behartigen van de maatschappelijke en economische belangen van haar 

leden en van die van hun nagelaten betrekkingen; -------------------------------------  
2. het daar waar nodig sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten; ---------------  
3. het naar vermogen bijdragen tot het welzijn van de ondernemingen waar de 

leden van de vereniging werkzaam zijn, en van alle daartoe behorende 
medewerkers; --------------------------------------------------------------------------------  

4. het bevorderen van begripsvorming over onderwerpen op maatschappelijk en 
economisch gebied. -------------------------------------------------------------------------  

MIDDELEN --------------------------------------------------------------------------------------  
ARTIKEL 4 --------------------------------------------------------------------------------------  
De vereniging streeft haar doel na door middel van: ---------------------------------------  
1. het verlenen van steun aan groepen van leden of individuele leden ter 

behartiging van hun maatschappelijke en economische belangen; ------------------  
2. het uitwisselen van inzichten met de besturen van ondernemingen, waar de 

leden werkzaam zijn betreffende de maatschappelijke en economische belangen 
van de leden van de vereniging; ----------------------------------------------------------  

3. het bij deze besturen bepleiten van bij de leden levende wensen op 
maatschappelijk en economisch gebied en het voorleggen van hun inzichten 
omtrent de situatie in en van hun onderneming; ---------------------------------------  

4. het stellen van kandidaten voor de ondernemingsraden; ------------------------------  
5. het stimuleren van en het deelnemen aan werkzaamheden van organen en 

commissies, welke de maatschappelijke of economische belangen van de leden 
raken; -----------------------------------------------------------------------------------------  

6. andere wettige middelen in overeenstemming met het doel der vereniging. -------  
INRICHTING ------------------------------------------------------------------------------------  
ARTIKEL 5 --------------------------------------------------------------------------------------  
De vereniging kent afdelingen. Deze bezitten geen rechtspersoonlijkheid. De 
afdelingen worden nader geregeld in artikel 15. --------------------------------------------  
LEDEN --------------------------------------------------------------------------------------------  
ARTIKEL 6 --------------------------------------------------------------------------------------  
1. De vereniging kent de volgende soorten leden: actieve leden, post-actieve leden 

en ereleden. ----------------------------------------------------------------------------------  
Actieflid van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die werkzaam 
zijn of zijn geweest bij door de ledenraad aangewezen industriële 
ondernemingen in Nederland. -------------------------------------------------------------  
Erelid van de vereniging kan zijn een natuurlijk persoon, die zich ten opzichte 
van de vereniging bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. Een erelid wordt als 
zodanig op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering benoemd. ---  
Post-actieflid van de vereniging kan zijn een persoon die pensioen of anderszins 
inkomen geniet dat geheel of gedeeltelijk verworven is uit een functie tijdens 
een actief lidmaatschap. --------------------------------------------------------------------  

2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn 
opgenomen. ----------------------------------------------------------------------------------  

3. Over toelating tot het lidmaatschap van de vereniging van personen beslist het 
bestuur na ontvangst van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek tot toelating  
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Ingeval het bestuur een verzoek om toelating tot het lidmaatschap van de 
vereniging afwijst, heeft de betrokkene het recht van deze afwijzing bij de 
commissie van beroep in beroep te komen. Na afwijzing eveneens door deze 
commissie van zodanig verzoek, kan de betrokkene niet vooraleer twee jaren 
verstreken zijn na zodanige afwijzing opnieuw een verzoek tot toelating als lid 
indienen. --------------------------------------------------------------------------------------  

4. a. De leden van de commissie bedoeld in lid 3 van dit artikel worden voor de 
eerste maal door de ledenraad benoemd uit een door het bestuur op te 
maken voordracht. De commissie bestaat uit drie leden. ------------------------  

b. De leden van de commissie treden af als de ledenraad daartoe verzoekt, of 
wanneer ze dat zelf willen. Nieuwe leden van de commissie worden door de 
ledenraad op de jaarvergadering gekozen uit een door het bestuur te maken 
voordracht. Aan de commissie kunnen plaatsvervangende leden worden 
toegevoegd; -----------------------------------------------------------------------------  
hun benoeming casu quo verkiezing geschiedt op gelijke wijze als voor de 
leden van de commissie. --------------------------------------------------------------  

c. De commissie stelt haar eigen reglementen van orde op. ------------------------  
d. De commissie kan leden uitnodigen aan haar vergadering deel te nemen als 

adviseur. Deze leden zijn niet verantwoordelijk voor de adviezen van de 
commissie. ------------------------------------------------------------------------------  

e. Bestuursleden van de vereniging kunnen geen lid van de hier bedoelde 
commissie worden. --------------------------------------------------------------------  

EINDE LIDMAATSCHAP --------------------------------------------------------------------  
ARTIKEL 7 --------------------------------------------------------------------------------------  
Het lidmaatschap eindigt door: ----------------------------------------------------------------  
a. overlijden van het lid; ----------------------------------------------------------------------  
b. schriftelijke opzegging door het lid bij het bestuur; -----------------------------------  
c. het niet meer voldoen aan bij toelating door het bestuur gestelde voorwaarden 

voor het lidmaatschap van de vereniging; -----------------------------------------------  
d. een desbetreffend besluit van het bestuur; in dit geval zal het lid eerst geschorst 

worden. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Tijdens deze schorsing blijven de rechten en plichten van het lid ongewijzigd. 
Binnen dertig dagen na de datum van het schriftelijk aan het lid ter kennis brengen 
van het met redenen omklede schorsingsbesluit kan het lid bij de in artikel 6 lid 3 
bedoelde commissie van beroep door middel van een met redenen omkleed 
bezwaarschrift in beroep komen. --------------------------------------------------------------  
De commissie beslist op het beroep binnen dertig dagen na ontvangst van het 
bezwaarschrift en deelt haar beslissing onverwijld mede aan het betrokken lid. -------  
Indien de commissie beslist tot ontzetting uit het lidmaatschap, eindigt dit op de dag 
waarop de commissie haar schriftelijk bericht, bevattende het desbetreffend besluit, 
aan het lid verzendt. -----------------------------------------------------------------------------  
GELDMIDDELEN ------------------------------------------------------------------------------  
ARTIKEL 8 --------------------------------------------------------------------------------------  
De geldmiddelen worden verkregen uit contributies van leden en andere baten. Het 
bedrag van de contributie wordt telkenmale door de ledenraad, waarin de begroting 
voor het verenigingsjaar wordt behandeld, vastgesteld. Ereleden betalen geen 
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contributie. ----------------------------------------------------------------------------------------  
BESTUUR ----------------------------------------------------------------------------------------  
ARTIKEL 9 --------------------------------------------------------------------------------------  
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen die door de ledenraad worden 

benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden. Er is een dagelijks bestuur, 
waarin tenminste de voorzitter, vice-voorzitter, de secretaris en de 
penningmeester zitting hebben. -----------------------------------------------------------  

2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende 
voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een 
voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur, een afdeling zoals geregeld in 
artikel 15, als vijftien leden. De voordracht van het bestuur of een afdeling 
wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door 
vijftien of meer leden moet uiterlijk achtenveertig uur voor de aanvang van de 
vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. ---------------------------  

3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met 
tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de 
ledenraad, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de 
ledenraadsleden vertegenwoordigd is. ---------------------------------------------------  

4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de ledenraad overeenkomstig het 
voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, 
dan is de ledenraad vrij in de keus. -------------------------------------------------------  

5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die 
voordrachten. --------------------------------------------------------------------------------  

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP – PERIODIEK LIDMAATSCHAP – 
SCHORSING -------------------------------------------------------------------------------------  
ARTIKEL 10 -------------------------------------------------------------------------------------  
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen 

tijde door de ledenraad worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet 
binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door 
het verloop van die termijn. ---------------------------------------------------------------  

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door 
het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. 
Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats 
van zijn voorganger in. ---------------------------------------------------------------------  

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: -----------------------------------------------  
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; ---------------------  
b. door terugtrekking. --------------------------------------------------------------------  

BESTUURSFUNCTIES – BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR -------------  
ARTIKEL 11 -------------------------------------------------------------------------------------  
1. De voorzitter, de vice-voorzitter, secretaris en penningmeester worden in 

functie gekozen. De overige leden van het bestuur verdelen hun bestuurstaak in 
onderling overleg.---------------------------------------------------------------------------  

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen 
opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en 
ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het 
oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een 
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besluit niet beslissend. ---------------------------------------------------------------------  
3. Bij huishoudelijke reglement kunnen nadere regelen aangaande de 

vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven. ------  
BESTUURSTAAK – VERTEGENWOORDIGING ---------------------------------------  
ARTIKEL 12 -------------------------------------------------------------------------------------  
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het 

besturen van de vereniging. ---------------------------------------------------------------  
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur 

bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een ledenraad te beleggen 
waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. --  

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen 
van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden 
benoemd. -------------------------------------------------------------------------------------  

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de ledenraad, bevoegd tot het sluiten 
van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van 
registergoederen, het sluiten 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 derde verbindt, alsmede 
het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten. -----------------------------------  
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep 
worden gedaan. ------------------------------------------------------------------------------  

5. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in 
en buiten rechte vertegenwoordigd: ------------------------------------------------------  
a. hetzij door het bestuur; ----------------------------------------------------------------  
b. hetzij door elk der leden van het dagelijks bestuur; ------------------------------  
c. hetzij door twee andere bestuursleden. ---------------------------------------------  

JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING ---------------------------  
ARTIKEL 13 -------------------------------------------------------------------------------------  
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december. ------  
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige 

aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen 
kunnen worden gekend. --------------------------------------------------------------------  

3. Het bestuur brengt op een ledenraad binnen zes maanden na afloop van het 
verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de ledenraad, zijn 
jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten 
en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar 
gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en 
verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. -----------------------------------  

4. De ledenraad benoemt uit de leden een kascommissie van drie personen en ten 
hoogste een plaatsvervangend lid, die geen van allen deel mogen uitmaken van 
het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het 
bestuur en brengt aan de ledenraad verslag van haar bevindingen uit. Van de 
leden van de kascommissie treedt telkenjare bij toerbeurt één lid af, hetwelk 
niet herkiesbaar is. Telkenjare wordt op de jaarvergadering een nieuw lid 
benoemd door de ledenraad. --------------------------------------------------------------  

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere 
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boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige 
doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar 
gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te 
tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven. ------------  

6. De last van de commissie kan te allen tijde door de ledenraad worden 
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. -----------  

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar lang 
te bewaren. -----------------------------------------------------------------------------------  

LEDENRAAD -----------------------------------------------------------------------------------  
ARTIKEL 14 -------------------------------------------------------------------------------------  
1. De ledenraad is de algemene ledenvergadering van de vereniging als bedoeld in 

het Burgerlijk Wetboek. Aan de ledenraad komen derhalve alle bevoegdheden 
toe die niet door de wet of deze statuten aan andere organen van de vereniging 
zijn opgedragen. De ledenraad wordt gevormd door afgevaardigden van de 
afdelingen. De wijze van selectie van de afgevaardigden ligt vast in het 
huishoudelijk reglement van de afdeling. Bestuursleden van Synergo kunnen 
geen raadslid zijn. Raadsleden worden telkens benoemd voor een periode van 
drie (3) jaar, met mogelijkheid van herbenoeming. Het raadslidmaatschap kan 
door de afdeling worden beëindigd als het betreffende raadslid niet meer tot de 
afdeling behoort die hij vertegenwoordigt. ---------------------------------------------  

2. De ledenraad stelt in zijn huishoudelijk reglement vast hoeveel afgevaardigden 
elke afdeling krijgt in de ledenraad met inachtneming van het aantal leden van 
de afdeling. ----------------------------------------------------------------------------------  

3. De ledenraad vergadert tenminste éénmaal per jaar. De vergaderingen van de 
ledenraad worden jaarlijks tevoren vastgesteld. Online deelname aan 
vergaderingen is mogelijk. De ledenraad kan besluiten vergaderingen volledig 
online te voeren. ----------------------------------------------------------------------------  
Indien het bestuur, de voorzitter van de ledenraad of tenminste een/derde (1/3) 
van het aantal raadsleden afgevaardigd door meerdere aangesloten afdelingen 
zulks verlangen, kan een extra vergadering worden bijeengeroepen. De 
ledenraad kan in het huishoudelijk reglement zowel het minimum aantal 
vergaderingen als het aantal raadsleden wijzigen. -------------------------------------  

4. De werkwijze van de ledenraad. ----------------------------------------------------------  
a. De ledenraad kiest uit zijn midden een voorzitter, alsmede één of meerdere 

vicevoorzitters, met behoud van stemrecht; ---------------------------------------  
b. De voorzitter van de ledenraad convoceert, behoudens uitzonderingen 

genoemd in het huishoudelijk reglement, de vergaderingen en bepaalt tijd 
en plaats; --------------------------------------------------------------------------------  

c. De voorzitter van de ledenraad of één van de vice-voorzitters heeft de 
leiding van de vergadering van de ledenraad; -------------------------------------  

d. De raadsleden handelen in vergaderingen van de ledenraad zonder last of 
ruggespraak. Zij hebben in de vergadering van de ledenraad elk één stem; --  

e. De leden van de ledenraad stemmen persoonlijk of kunnen een ander lid 
van de ledenraad of een vervanger vanuit hun afdeling schriftelijk 
machtigen zijn stem uit te brengen; -------------------------------------------------  

f. Voor zwaarwegende besluiten vindt er een gewogen stemming plaats. In 
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het huishoudelijk reglement van de ledenraad is vastgesteld welke besluiten 
zwaarwegend zijn. In de convocatie worden besluiten waarvoor een 
gewogen stemming plaats zal vinden gekenmerkt. De weegfactoren worden 
elk kalenderjaar vastgelegd op het aantal leden per afdeling op een januari. 
De weegfactoren worden in de eerste ledenraadsvergadering van het jaar 
bekrachtigd; -----------------------------------------------------------------------------  

g. Op verzoek van een ledenraadslid kan over een besluit van de ledenraad 
alsnog gewogen gestemd worden. Het besluit wordt dan voor de volgende 
vergadering opnieuw geagendeerd; -------------------------------------------------  

h. De ledenraad kan een besluit via online stemming nemen. Online 
stemmingen worden op dezelfde wijze als een gewone vergadering 
gewogen; --------------------------------------------------------------------------------  

i. Rechtsgeldige besluiten kunnen door de ledenraad slechts worden genomen 
over geagendeerde onderwerpen waarbij tenminste twee/derde (2/3) van het 
totaal aantal raadsleden stemt. -------------------------------------------------------  

AFDELINGEN -----------------------------------------------------------------------------------  
ARTIKEL 15 -------------------------------------------------------------------------------------  
De ledenraad stelt afdelingen in, en kan deze opheffen, en deelt elk Synergolid in 
bij één afdeling. Iedere afdeling wordt geleid door een bestuurder. De bestuurder 
wordt, op voordracht van de betreffende afdelingsvergadering, benoemd door de 
ledenraad. De afdelingsvergadering bestaat uit alle onder de betreffende afdeling 
ressorterende leden. Tenminste eenentwintig (21) dagen voor een ledenraad kan een 
afdelingsvergadering worden gehouden. Zo mogelijk bevat de agenda van die 
afdelingsvergadering onder meer de agenda van de ledenraad. De inrichting van de 
afdeling wordt geregeld bij huishoudelijk reglement. De afdeling is, voorzover het 
haar leden betreft, zelfstandig bevoegd te besluiten aangaande de in artikel 3 lid 2 
en artikel 4 lid 4 genoemde onderwerpen, mits de bevoegdheid daartoe aan haar is 
gedelegeerd door het bestuur. ------------------------------------------------------------------  
STATUTENWIJZIGING -----------------------------------------------------------------------  
ARTIKEL 16 -------------------------------------------------------------------------------------  
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan 

door een besluit van een ledenraad, waartoe is opgeroepen met de mededeling 
dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. ------------------------  

2. Zij die de oproeping tot de ledenraad ter behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de 
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging 
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter 
inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. 
Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.  

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de 
uitgebrachte stemmen. ---------------------------------------------------------------------  

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële 
akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid 
bevoegd. --------------------------------------------------------------------------------------  

ONTBINDING -----------------------------------------------------------------------------------  
ARTIKEL 17 -------------------------------------------------------------------------------------  
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1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ledenraad. Het 
bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van 
overeenkomstige toepassing. --------------------------------------------------------------  

2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit 
tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit 
tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo 
worden gegeven. ----------------------------------------------------------------------------  

HUISHOUDELIJK REGLEMENT -----------------------------------------------------------  
ARTIKEL 18 -------------------------------------------------------------------------------------  
1. De ledenraad kan een huishoudelijk reglement vaststellen. --------------------------  
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, noch met de 

statuten. ---------------------------------------------------------------------------------------  
SLOTBEPALING -------------------------------------------------------------------------------  
ARTIKEL 19 -------------------------------------------------------------------------------------  
In gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, 
beslist het bestuur. -------------------------------------------------------------------------------  
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Heerlen, als op de datum in het hoofd 
van deze akte vermeld. --------------------------------------------------------------------------  
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan hem 
opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige 
voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud 
van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. ---------------  
Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, 
eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, om twaalf uur en 
tweeëndertig minuten. ---------------------------------------------------------------------------  
J.B.P. van Nuland, T. Wolfs. -------------------------------------------------------------------  
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