
DOORLOPENDE TEKST 
van de statuten van de vereniging: 
Studievereniging voor Politicologen in Leiden, 
gevestigd te Leiden zoals deze luiden 
na akte van statutenwijziging d.d. 
17 september verleden voor 
mr. N. Cusell, notaris te Leiden. 



De ondergetekende: 

mr. Nico CuseLL, notaris gevestigd te Leiden: 

verklaart dat hij zich naar beste weten ervan heeft overtuigd, 

dat de statuten van de vereniging: Studievereniging voor PoLiticoLogen in Leiden, 

statutair gevestigd te Leiden, luiden overeenkomstig de aan dit certificaat gehechte tekst; 

dat de statuten laatstelijk zijn gewijzigd bij akte op 17 september 2012, verleden voor mr. N. 

Cusell, notaris te Leiden. 


Aldus getekend te Leiden op 17 september 2012. 
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5.TATUTEN 
f\I~am en zetel . 
Artikell 
De vereniging draagt de naam: 
"Studievereoi~QQI Politicologen in Leiden". afgekort "SPlL:. 
Zij is gevestigd te Leiden. 

ArtiKE:l~ 
De vereniging heeft als doel: 
1. a. het bijdragen tot een levendige gedachtenwisseling over onderwerpen die in de 

studie Politieke Wetenschappen en daarbuiten de aandacht van politicoLogen 
behoeven; 

b. het bevorderen van contacten met universiteiten buiten Nederland in de ruimste zin 
des woords; 

c. het informeren over de mogelijkheden van en over de positie van de 
politicoloog op de arbe idsmarkt; 

d. het bevorderen van de informele contacten tussen politicologen. 
2. 	 Zij tracht dit doel te bereiken door het organiseren van bijeenkomsten in de ruimste zin 

des woords, binnen- en buitenlandse excursies en de uitgave van een blad. 

Duur e!LYer~olgl[lgsiaar 

ArlikeL3~ 

1. 	 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
2. 	 Het verenigingsjaar loopt van een september tot en met eenendertig augustus, en is gelijk 

aan het boekjaar. 

Ye[mog~Q, 

8ItiltE:14, 

Het tot verwezenlijking van het doeL der vereniging bestemde vermogen wordt gevormd door: 

a. 	 de jaarlijkse bijdrage van gewone en buitengewone leden, begunstigers en reunisten; 
b. 	 subsidies, erfstellingen, legaten, schenkingen, inkomsten uit advertenties en alle andere 

inkomsten. 

Lidrnaatscha P.. 
ArtikE:.L5~ 

De vereniging kent: 
a. 	 gewone leden; 
b. 	 buitengewone Leden; 
c. 	 ere-Leden; 

d. 	 begunstigers; 
e. 	 reun isten. 

U 
a. 	 gewoon lid kan zijn een ieder die ingeschreven staat als student PoLitieke Wetenschappen 

aan de Universiteit Leiden; 
b. 	 buitengewoon lid kan zijn een ieder die belangstelling voor de vereniging heeft getoond 

en niet voldoet aan het onder S.l.a. gestelde; 
c. 	 tot erelid kan worden benoemd hij of zij die zich jegens de vereniging en/of de politieke 

wetenschap op zeer bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt. 

a. 	 gewone- en buitengewone leden zijn zij die door het bestuur als zodanig tot de vereniging 
zijn toegelaten; 

b. 	 een ere-lid wordt benoemd op voorstel van het bestuur of tenminste tien procent (10%) 

http:ArtikE:.L5
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van het aantal stemgerechtigden leden, krachtens besluit van de Algemene 
Ledenvergadering genomen met tenminste tweederde (2/3) van het aantal geldig 
uitgebrachte stemmen. 

De gewone en buitengewone leden zijn verplicht de statuten alsmede de besluiten van de 
Algemene Ledenvergadering na te Leven. 
5.4. 
Een ere-lid is vrijgesteld van het betalen van contributie. 

1. 	 Reunisten kunnen worden, zij die lid zijn geweest van de Studievereniging voor 
Politicologen in Leiden. 

2. 	 Reunisten zijn per jaar een per reglement vast te stellen bedrag aan de vereniging 
verschu ld igd. 

3. 	 Reunisten worden regelmatig op de hoogte gehouden van wat er in de vereniging omgaat. 

A~tikeLQ. 

1. 	 Het Lidmaatschap eindigt door: 
a. 	 het overLijden van het lid; 
b. 	 opzegging door het lid; 
c. 	 opzegging door de vereniging; 
d. 	 ontzetting. 

2. 	 Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient te geschieden uiterlijk een maand voor 
het einde van het boekjaar, en weL schriftelijk bij de secretaris van het bestuur. Het 
lidmaatschap kan onmiddellijk worden opgezegd indien redeUjkerwijs niet gevergd kan 
worden het lid maatschap te Laten voortduren. 

3. 	 Opzegging van het Lidmaatschap door de vereniging kan geschieden wanneer een lid 
heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten, te voldoen, alsook wanneer 
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te Laten 
voortduren. 
Opzegging geschiedt door het bestuur. 
Indien het lid niet akkoord gaat, treedt automatisch ontzetting in werking. 

4. 	 Ontzetting uit het Udmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd 
met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, zoals ondermeer in 
geval van ondanks betalingsherinneringen niet of nieHijdige betaling van het Lid van zijn 
jaarlijkse bijdrage, ofwanneer een Lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het 
besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt. 
De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep 
te gaan bij de Algemene Ledenvergadering. 
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, behalve op de 
Algemene Ledenvergadering bij de behandeling van zijn beroep. 
Het besluit van de Algemene Ledenvergadering tot ontzetting zal moeten worden 
genomen met een meerderheid van tenminste tweederde (2/3) van het aantal geldig 
uitgebrachte stemmen. 

5. 	 Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft desalniettemin de 
jaarlijkse bijdrage voor het gehele boekjaar door het lid verschuldigd. 

Artikel7. 
In alle gevallen, waarin ontzetting uit het lidmaatschap kan plaatsvinden, kan het bestuur het 
betrokken lid schorsen voor een termijn van zes maanden, behalve ij de behandeling van zijn 
beroep op de Algemene Ledenvergadering. 
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Artikel8. 

Het ere-lidmaatschap eindigt: 

a. 	 door schriftelijk bedanken bij het bestuur; 
b. 	 op voorsteL van het bestuur of tenminste tien procent (10%) van het aantal 

stemgerechtigde leden krachtens besluit van de Algemene Ledenvergadering, genomen 
met tenminste tweederde (2/3) van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. 

Gewone en buitengewone leden,Jechten en plichten. 
Artikel9, 
1. 	 Plichten. 

leder gewoon- en buitengewoon lid is jaarlijks contributie aan de vereniging verschuldigd, 
waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. 

2. 	 Rechten. 
a. 	 ieder gewoon- en buitengewoon lid, alsmede ereleden hebben het recht deeL te 

nemen aan al wat de vereniging uitgaat. 
Tevens ontvangt ieder gewoon-, buitengewoon- en erelid het door de vereniging 
uitgegeven blad; 

b. 	 ieder gewoon-, buitengewoon- en erelid heeft toegang tot de Algemene 

Ledenvergadering en heeft daarin een stem. 


1. 	 Het bestuur bestaat tenminste uit een dagelijks bestuur, dat wil zeggen een voorzitter, 
secretaris en penningmeester. 

2. 	 De ALgemene Ledenvergadering steLt het aantal der bestuursleden vast. 
3. 	 De bestuursleden worden door en uit de Algemene Ledenvergadering gekozen. 
4. 	 De bestuursleden worden voor de periode van maximaal een jaar gekozen. 
5. 	 Functies van het dagelijks bestuur zijn niet verenigbaar. 
6. 	 Bestuursleden kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen door de ALgemene 

Ledenvergadering worden geschorst of ontslagen. Ter zake van schorsing of ontslag 
besluit de Algemene Ledenvergadering met een meerderheid van twee/derde (2/3) van de 
geldig uitgebrachte stemmen. 

7. 	 Een niet-voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd. 

1. 	 Het bestuur is be last met het besturen der verenig ing. 
2. 	 Het bestuur is verantwoordelijk v~~r het beleid van de vereniging en haar commissies. 
3. 	 Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de vereniging in en buiten rechte. 

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de 
secretaris of penningmeester danwel aan de secretaris tezamen met de penningmeester. 

4. 	 Het bestuur behoeft de godkeuring van de ALgemene Ledenvergadering voor: 
a. 	 het sLuiten van overeenkomsten en voor het kopen, vervreemden of bezwaren van 

reg istergoederen; 
b. 	 het sLuiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich aLs borg of aLs hoofdelijk 

mede-schuldenaar verbindt; 
c. 	 het zich voor een derde sterk maken of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van 

een derde verbinden; 
d. 	 het aangaan van geldleningen; 
e. 	 het vervreemden of bezwaren van de vereniging toebehorende goederen; 
f. 	 het aangaan van rechtshandelingen welke een bedrag, zoals vastgesteld door de 

ALgemene Ledenvergadering te boven gaat. 
Het ontbreken van deze goedkeuring kan niet tegen derden worden tegengeworpen. 
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S<;stuurscomm iss ies 
Artikel12. 
1. 	 De vereniging kent commissies. 
2. 	 Het aantal commissies, bestuursleden en hun taken worden door de algemene 

ledenvergadering per reglement vastgesteld. 
3. 	 Een bestuurscommissie bestaat in ieder geval uit een voorzitter, die tevens lid is van het 

bestuur, en een penningmeester. 
4. 	 De kandidaat-leden van de bestuurscommissie, met uitzondering van de voorzitters die 

door de Algemene Ledenvergadering worden benoemd, worden door het bestuur 
voorgedragen en indien geen bezwaar, door de Algemene Ledenvergadering ge·l·nstalleerd. 

Ye.renigingsblad, 

Artikel13. 

De vereniging kent een verenigingsblad. 

1. 	 De doelstellingen van het verenigingsblad zijn de volgende: 


a. 	 het vervullen van een forumfunctie over politieke zaken; 
b. 	 het verband trachten te leggen tussen politieke wetenschap en politieke praktijk; 
c. 	 informatie verstrekken over de vakgroep en studentenzaken. 

2. De begroting van het verenigingsblad maakt deel uit van de begroting der vereniging. 
De Algem~ne ledenvergad~ring 

1. 	 De Algemene Ledenvergadering vormt de hoogste macht in de vereniging. 
2. 	 leder gewoon-, buitengewoon- en erelid, dat niet geschorst is, heeft recht van toegang tot 

de Algemene Ledenvergadering, behoudens het in artikel 6.4. en artikel 7. Bepaalde. 
3. 	 De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden in de gemeente waarin de vereniging 

statutair is gevestigd. 
4. 	 Jaarlijks wordt tenminste een Algemene Ledenvergadering gehouden en wel binnen twee 

maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de 
Algemene Ledenvergadering. In deze Algemene Ledenvergadering brengt het bestuur zijn 
financiele en inhoudelijke jaarverslag uit. Deze verslagen alsmede de notulen van de 
vergadering dienen tenminste een week voorafgaande aan de Algemene 
Ledenvergadering op een daartoe geschikte plaats ter inzage te worden gelegd. 

5. 	 Jaarlijks benoemt de Algemene Ledenvergadering een kascommissie, waarvan de [eden 
geen deel uit mogen maken van het bestuur en de bestuurscommissies. Het bestuur is 
verplicht aan de commissie aUe door haar gewenste inlichtingen te verschaffen. De 
commissie brengt aan de Algemene Ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. 

Artikel15. 
1. 	 Naast de Algemene Ledenvergadering zoals bedoeld in het vorige artikel, worden 

Algemene Ledenvergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit 
wenselijk acht. 

2. 	 Op schriftelijk verzoek van tenminste tien procent (10%) van de stemgerechtigde leden is 
het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Ledenvergadering op een 
termijn van ten hoogste vier weken. Bijeenroeping dient te geschieden binnen twee 
weken na het verzoek. indien het bestuur hieraan niet voldoet, kunnen de verzoekers zelf 
tot bijeenroeping van de Algemene Ledenvergadering overgaan. 

3. 	 De bijeenroeping der Algemene Ledenvergadering geschiedt door een schrifteUjke 
mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van tenminste zeven dagen. 

Bil deze oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 
4. 	 Indien wordt gehandeld in strijd met het bepaalde in het vorige lid, kan de Algemene 

Ledenvergadering niettemin rechtsgeldig besluiten, tenzij tien procent (10%) van de 
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stemgerechtigde Leden zich daartegen verzet. 

1. 	 Op de Algemene Ledenvergadering kunnen rechtsgeldige besluiten genomen worden 
indien tenminste vijfentwintig (25) leden of tien procent (10%) van het aantal 
stemgerechtigde leden ter vergadering aanwezig is. Indien minder dan vijfentwintig (25) 
leden of tien procent (10%) van het aantal stemgerechtigde leden ter vergadering 
aanwezig is, kan een tweede vergadering worden uitgeschreven, te houden niet eerder 
dan tien (10) dagen en niet later dan een maand na de eerste vergadering. Op deze 
vergadering kunnen besluiten genomen worden ongeacht het aantal aanwezige Leden, 
doch aLLeen over die onderwerpen, weLke voor de oorspronkeLijke vergadering 
geagendeerd zijn. 

2. 	 Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben Leden der vereniging, zoals genoemd 
in artikel14 lid 2, en door de Algemene Ledenvergadering genodigden. 

3. 	 Stemgerechtigd in de Algemene Ledenvergadering zijn aLLeen de leden. ieder van hen 
heeft een stem. 
Stemmen bij volmacht is toegestaan, mits de volmacht schrifteLijk is verLeend, en met dien 
verstande dat sLechts stemgerechtigde Leden kunnen worden gemachtigd en een Lid 
slechts aLs gemachtigde kan optreden voor een ander stemgerechtigd lid. 

4. 	 De voorzitter bepaalt de wijze waarop stemmingen in de Algemene Ledenvergadering 
worden gehouden. 

5. 	 Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is 
voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen. Bij staking der stemmen is het voorstel verworpen. Indien bij verkiezing van 
personen geen der kandidaten een volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt 
herstemd over de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen. 

Statutenwijziging 
Artikel17. 
1. 	 Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de Algemene 

Ledenvergadering, waartoe wordt opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging 
van de statuten zal worden voorgesteld. 

2. 	 Zij, die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een voorstel 
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag der 
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging is 
opgenomen, op en daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop 
van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. 

3. 	 Tot wijziging van de statuten door de Algemene Ledenvergadering kan worden besloten 
met en meerderheid van tenminste tweederde (2/3) van het aantal geldig uitgebrachte 
stemmen. 

4. 	 Statutenwijziging treedt pas in werking nadat daarvan een notariele akte is opgemaakt. 
5. 	 Het bepaalde in de Leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien ter Algemene 

Ledenvergadering aLLe stemgerechtigden aanwezig zijn en het besluit tot 
statutenwijziging met aLgemene stemmen wordt genomen. 

6. 	 De bestuursLeden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging 
en een voLLedige doorLopende tekst van de statuten, zoaLs deze na de wijziging luiden, 
neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken 
gehouden verenigi ngsregister. 

Ontbinding en vereffening 
Artikel18. 
1. 	 Het bepaalde in artikeL 17 Leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een 
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besluit van de Algemene Ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging, met dien 
verstande dat een besluit tot ontbinding slechts kan worden genomen in een vergadering 
waarin tenminste vijf en twintig procent (25%) van de stemgerechtigde leden aanwezig is. 
is niet vijf en twintig procent (25%) van de stemgerechtigde leden aanwezig, dan wordt 
binnen vier weken daarna de tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin 
over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het 
aantal tegenwoordige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van 
tenminste twee/derde (2/3C

) van de geldig uitgebrachte stemmen. 
2. 	 Tenzij de Algemene Ledenvergadering bi] het in het vorige lid bedoelde een andere 

bestemming vaststelt van het batig saldo, komt dit toe aan hen die ten tilde van de 
ontbinding lid van de vereniging waren. 

3. 	 Tenzij de Algemene Ledenvergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het 
bestuur. 

4. 	 Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar 
vermogen nodig is. 
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van 
kracht. 
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam 
worden toegevoegd de worden: "[jquidatie". 

SlQtj:Jepa l i11Mn 
Artikel19. 
1. 	 De algemene Ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen, waarin de 

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

2. 	 Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze 
statuten. 
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! 5TATUTENWIJZIGING/20121317 .Ol/1/RTHAK 

Heden, zeventien september tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Nico CuseLL, notaris 

gevestigd te Leiden:---------------------------

de heer mr. Rob Mi~hiel ten Holder, werkzaam op het kantoor van mr. Nico Cusell, notaris te

Leiden, geboren te Doetinchem op tien juni negentienhonderd tweeenzeventig, gedomicilieerd 

Verbeekstraat 12-Ee, 2332 CA Leiden;--·······-------------------

te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van het bestuur van: --------

de vereniging: 5TUDIEVERENIGING VOOR POLITICOLOGEN IN LEIDEN, gevestigd te Leiden,-

kantoorhoudende Wassenaarseweg 52, 2333 AK Leiden, ingeschreven in het handelsregister

van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 40447158 en als zodanig deze ---

rechtspersoon overeenkomstig het bepaalde in haar statuten rechtsgeldig -------

vertegenwoordigende.----------------------------

hierna ook te noemen: "de vereniging".--------------------

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde als volgt: ---------

de statuten van de vereniging zijn laatstelijk gewijzigd en vastgesteld bij akte houdende 

statutenwijziging op vijftien februari tweeduizend zes verleden v~~r mr. M. de Vries, 

notaris gevestigd te Leiden; ----------------------

de statuten van de vereniging zijn sedertdien nimmer gewijzigd;---------

in de algemene vergaderingen gehouden op zestien februari tweeduizend twaalf en twaalf 

april tweeduizend twaalf heeft de algemene vergadering van de vereniging met---

inachtneming van alle wettelijke en statutaire voorschriften besloten de statuten van de

vereniging partieel te wijzigen en opnieuw vast te stellen. van welk besluiten bUjkt uit de

aan deze akte gehechte notulen van die 

, De verschenen persoon, handelend als gemeld. verklaarde ter uitvoering van gemeld besluit bij 

deze:--------------------------------

a. artikel3 lid 2, artikel 5 lid 1 sub c, artikel 5.6 lid 1., artikeL 5.6 lid 2 .. artikell0 lid 1, artikeL 

10 lid 5, artikelll lid 2, artikel12 lid 1. artikel12 lid 2 en de tussenkop van artikeL 13 van 

de statuten van de vereniging te wijzigen en opnieuw vast te 

b. overal waar in de statuten van de vereniging staat vermeld "Rijksuniversiteit Leiden" te

vervangen door de vermelding "Universiteit leiden"; en------------

c. artikeL 5.5 van de statuten te Laten vervallen;----------------

zodat artikel 3 lid 2, artikel 5.1 1 sub c, artikel 5.6 lid 1., artikel 5.6 lid 2., artikel10 lid 1, artikel

10 lid 5, artikelll lid 2, artikel12 lid 1, artikel12 lid 2 en de tussenkop van artikel13 van de

statuten van de vereniging als volgt komen te luiden:---------------
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Het verenigingsjaar loopt van een september tot en met eenendertig augustus, en is gelijk 

aan hetboekjaar.-------------------------------------------------------- 

2Jl------------------------------------------------------------ 

c. 	 tot erelid kan worden benoemd hij of zij die zich jegens de vereniging en/of de politieke

wetenschap op zeer bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt. ---------------- 

25~-------------------------------------------------------------

1. 	 Reunisten kunnen worden, zij die lid zijn geweest van de Studievereniging voor--------

Politicologen in Le iden. -------------------------------------------------- 

2. 	 Reunisten zijn per jaar een per reglement vast te stellen bedrag aan de vereniging .......~--

verschuLdigd. --------------------------.--------- 

Bestuur, ----------------------------------------------------------------- 

ArtikellO.---------------------------- 

1. 	 Het bestuur bestaat tenminste uit een dagelijks bestuur, dat wiL zeggen een voorzitter, 

secreta ris en penn i ng meester.--------------------------------------------- 

5. 	 Functies van het dagelijks bestuur zijn niet 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de vereniging en haar commissies. 

! Artikel12.----------------------------- 

1. 	 De vere n ig ing ke nt commiss i es. ------------------------------------------- 

2. 	 Het aantal commissies, bestuursleden en hun taken worden door de algemene ----- 

ledenvergadering per regLement vastgesteLd. --------------------------------- 

Van de bevoegdheid van de verschenen persoon is aan mij, notaris, gebleken uit twee ------ 

: onderhandse akten van volmacht, welke volmachten aan deze akte zullen worden gehecht. - 


Domiciliekeuze---------------------------------------------------- 


Te dezer zake wordt domicilie gekozen ten kantore van de notaris, bewaarder van deze akte.-


Swt-------------------------------------------------
Waarvan akte, verleden te Leiden op de datum in het hoofd van deze akte vermeLd.-----


De verschenen persoon is aan mij, notaris, bekend.---------------------------- 
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De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon meegedeeld en

toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard tijdig van de inhoud van de akte te hebben 

kennis genomen en daarmee in te stemmen. ------------------

Vervolgens is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de verschenen persoon 

en mij, notaris, ondertekend.------------------------

Volgt ondertekening. 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 


