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STATUTENWJZIGING VERENIGING

Teylingen:

in hun hoedanigheid van enig bestuurders van de statutair te
Sassenheim (feiteliik adres: Krelagehove 2,2172 VE Sassenheim) gevestigde
vereniging metvolledige rechtsbevoegdheid SPEELTUIHVEREI.IIGING "BIJDORP",
ingeschreven in het handdsrqister bherd door de Karner van Koophandd onder
nummer 40445915, hiema te noemen: de vereniging,
zulks ter uitvoering van na te melden besluit van de algemene vergadering van de
verenlging.
De verschenen peÍsonen, handelend als gemeld, verldaarden:
IfiLEtDiltG
De statuten van de vereniging zijn laatstel'rjk geheel gewijzigd en geheelopnieuw
vastgestefd bij akte van statutenwfiziging, op drie juli negentienhonderdnegenen-
zeventig voor J. Noordraven, destijds notaris te Sassenheim, gemeente Teylingen,
verleden.
De statuten van de vereniging zijn sedertdien niet gewijzigd.
De algemene vergadering van de vereniging heeft conform het bepaalde in artikel 15
van de statuten van de vereniging met de statutair vereiste meerderheid van ten
minste twee/derde (2l/3) gedeelte van de uitgebrachte stemmen in haar op **" te
§assenheim gehouden vergadering besloten tot na te rnelden sktutenwip§ing.
ln gemelde vergadering was ook het vereiste quorum van ten minste tweelderde van
het totaal aantal leden van de vereniging aanwezig of vertegenwoordigd.
Van Eemeld besluit blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen van gemelde
algemene vergadering.
STATUTE}IT'YL'ZIG$IG
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden vervolgens ter
uituoering van gemeld besluit en in welk besluit zij tevens tot na te melden handeling
werden gemachtigd, de statuten van de vereniging te wijzigen en geheel opnieuw vast
te stellen als volgt
STATUTEN
Naam en zetel
Artikel 1

1- De vereniging draagt de naam: §peeltuinvereniging 'Biidorp".

Heden, [passeerdatum], verschenen voor mij, mr. Ronald de Ruiter, notaris te
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2. Zt1hee,fr. haar zetel in Sassenheim, gemeente Teylingen.
Doel
Artikel2
1- De vereniging stelt zich ten doel de gezonde drang tot beweging die in kinderen

leefr, in gode banen te leiden door hun nuttl:ge en aangename bezlghden te
verschaffen.

2. Zij tracht dit doel onder meerte bereiken langs wettige weg en onder meer door:
a. het in stand houden van een speeltuin;
b- het organiseren van activiteiten voor leden en niet-leden;
c. het hu.den van feeste*, tentwnstellingen en ufuoeringen;
d. overige weftel'rjke middelen die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn;
e- het ter beschikking stellen van de speeltuin en het bijbehorende gebouw

voor smiaal maatschappelijke doeleinden.
Boekiaar
AÍtikel3
Het boe§aar van de vereniging is het kalenderjaar,
Lidmaatschap
Artikel4
1- De vereniging kent gewone leden en werkende leden.

Waar in deze statuten wdt geproken va* Her of lid wodenfuvsdt daaronder
verstaan zowel gewone leden/een gewoon lid als werkende leden/een werkend
lid, tenzij het tegendeel blijkt-

2- Gsarone leden zinal die zicfr schriftdijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld
en door het bestuur als lid zijn toegelaten- Hiervan blijkt uit een door het bestuur
afgegeven verldaring.
Als gewoon lid kunnen uitsluitend worden toegelaten natuurlijke personen die de
leeftijd van achttien (18) jaar hebben bereikt.
lngevalvan niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering
alsnog tot toelating besluiten.

3. Werkende leden zijnzii:-
- die het bestuur behulpzaam zijn bij door de vereniging te organiseren

spelen, feesten en andere activiteiten alsmede bij ontwikkelingsarbeid, en;
- als zodanig door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur zijn

benoemd-
leder lid kan dit worden als hij of zij naar het oordeel van het bestuur de daarvoor
benodigde bekwaamheid bevat.
Werkende leden hebben recht op een korting van vijfentwintig procent{25o/o) op
de verschuldigde huur van de door de vereniging geëxploiteerde speeltuin of het
bijbehorende gebouw vmr privdoeleinden.
De werkende leden kunnen in verschillende categorieën worden ingedeeld. Ter
zake kunnen bij huishoudelijk reglement nadere regels worden gesteld.

4. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door
erfopvolging worden verkregen.

ArtikelS
1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door de dood van het Iid;
b. door opzegging door het lid,
c- door opzegging door de vereniging;
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d. door ontzetting.
2- Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het

einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met
inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vierweken.
lndien een opzeg{ting niet tijdig heefr plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap
doortot het einde van het eercfuolgende boekjaar.
Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
a. indien rdelijkenrijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaabchap te

laten voortduren;
b. binnen sr nraand nadat een besluit waaóii de rec$ten rran de leden ziin

beperkt of hun verplichtingen zijn verzuaard, aan een lid bekend is
geworden of medegedeeld, tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke
rechten en verplichtingen;

c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting
van de vae*iging in een andere rcchtsvorm of tot fu§e.

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van
het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:
- wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op

een november niet volledig aanz\n geldelijke veqplichtingen jegens de
vereniging over het lopende boekiaar hefi vcddaan;

- wanneer het líd heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat
moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.

De opzeggingstermijn is ten minste vierweken-
lndien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap
docrtot het einde van het eelshdgende boekjaar-
De opzegging kan evenwelonmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot
gevolg hebben, lvanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden
gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schrifteliik met opave van de redenen.

4- OntzettÍng uit het lidmaatscfiap kan alleen worden uitgesproken uËmneer een lid
in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of
wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door
het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met
opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevregd binnen één maand na de
ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene
ledenvergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst- Een
geschorct lid heeft geen stemrecht.

5. Wanneer het l'rdmaatsctrap in de loop van een boekiaar eindigt, bliifr deiaarlijkse
bijdrage voor het geheel door het lid vercchuldigd, tenzij het bestuur anders
beslist.

Donateurs
Artikel6
1. Donateurs zinzii, dle d@r fiet bestuurals donateur ziln toegdatm. Het bestuur

is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.
2. Donateurs zijn verplicht aan de vereniging een geldelijke bijdrage of bijdrage in

natura te verlenen- De bijdrage kan bestaan uit een eenmalige bijdrage in geld of
in natura dan wel uit een jaarlijkse geldelijke bijdrage. lngeval van een jaarliikse
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geldeliike bijdrage wordt de minimale omvang daarvan door de algemene
ledenvergadering vastgesteld.

3" Donateurs hebben niet het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen,
tenzij het besfuur anders beslist. Indien het bestuur tot toelating van donateurs
tot de algenene ledenvergadering besluit, hebben ziin daarin geen stemrecht,
maar wel het recht om het woord te voeren.

Contributies
ArtikelT
leder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt
vastgesteld dw de a§ernene ledenvergadering.
Bestuur
ArtikelS
1- Het besfuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen. De algemene

ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
2. De besfuurdden wsden door de algernene bdenveryadedng benoemd uit de

leden van de vereniging, met dien verstande, dat de voorzitter door de algemene
ledenvergadering buiten de leden kan worden benoemd. De voorzitter wordt
steeds als zodanig door de algemene ledenvergadering benoemd.
Het besfuur wijst uit zijn midden een srcretaris en een penningmeester aan.

3- Besfuursleden kunnen te allen Íjde onder ogaaf van redenen dmr de algemene
ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene
ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van
tweelderde van de uitgebrachte stemmen.

4- De schorsing eindigt uíanneer de a§emene ledenvergadering niet binnen drie
rnaanden daarna tet ontdag heft bebten. Het gescfrmte besfuurslid wordt in
de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden
en kan zicÍt daarbij door een raadspeffioon doen bijstaan.

5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Onder
een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende
jaarlijkse algernene ledernrergaderÍngen. De bestuursleden tneden af volgens een
door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend
bestuurslid is steeds onmiddellijk en weer telkens voor een periode van maximaal
vier jaar heÉenoembaar.

6- lndien het aantal bestuurcleden beneden het in lid 1 vennelde minimum is
gedaald, blffi het besttiur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig
mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in
de vacature(s) aan de orde komt.

7 - Op de vergaderingen en de besluituorming van het bestuur is het bepaalde in de
artikelen 1í tot en met 14 zav*l mogeliik van toepassing.

8. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tiidelijk bij de
continul'teitscommissie of door deze commissíe aan te wijzen personen. Voor de
gedurende deze periode venichte bestuursdaden worden de aangewezen
personen met een bestuurslid gelijkgesteld.
De mntiruïteilsmmmissie kstaat uit een door algernene vergndering te bepalen
aantalvan ten minste twee leden.
De leden van de continu'íteitscommissie worden benoemd door de algemene
vergadering uit de leden van de vereniging-
De leden yan de continu'fteitscommissie kunnen telkens voor een doorde
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algemene vergadering te bepalen periode, maar mk voor onbepaalde tijd
worden benoemd.
Bestuurcleden kunnen niet tot lid van de mntinuïïeitscommissie worden
benoemd.
Het lidmaakhap van de continuileitscommissie van het betrokken lid eindigt
door:
a. overlijden;
b. bedanken;
c, het vershijken van de periode waarv(xlr het beffeffende lid is benoemd,

indien dit lid vmr bepaalde tild is berremd;
d. benoeming tot bestuurslid van de verenigÍng;
e. door ontslag door de algemene vergadering.
Bij reglement kunnen nadere regels met bebekking tot de continuiïeitsmmmissie
worden gsteld.

AÍtikel9
1. Het besfuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene

ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aat1gaan van overeenkomsten tot
verkrijging, verweemding of bezwaring van rqistergoderen.
Het Huur is niet bevoegd te Bluiten tot het aaÍEEHr van overereÍïkornsten
waaöij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een
anderverbindl

3- Het besfuur is, met vmrafgaande goedkeuring van de algemene
Iedenvergadering, bevcegd te besluiten tot het aangaan yan o\refiffinkomsten tot
huur en verhuur voor een langere periode dan één jaar van registergoederen

Arrtikel í0
1. Het besfuurvertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzittertezamen

met de secretaris of de pnningmeester.
Alqemene ledgnverggderingen
Artikel 11

De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de
vereniging statutair is gevestigd.
Artikel 12
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst

zijn alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene
ledenvergadering zijn uitgenodigd.
Een geschorst lid heefi tegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn
schorcing wordt behandeld, en is bevoegd daaroverdan hetwoord te voeren.

2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene
ledenvergadering. leder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde
schriftelijk volmactt verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een
sterngeredrligde kan voorten hmgste twee personen als gevdmachtigde
optreden. Aan de eis van schrifielijkheid van de volmacht wordt voldaan, indien
de volmacht elektronisch is vastgelegd.

3. Een lid heeft geen stemrecht over zaken die hem, zijn echtgenoot of één van of
meer van zijn bloed- of aanvenranten in de rechte lijn betreffen.



-6-

4. Een eenstemrnig besluit van alle stemgerecfitigde leden, ook al zijnzï1niet in
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen,
dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit
kan ook schriftelijk tot stand komen.

5- De vmrzitter bepaalt de wíjze waarop de stemmingen in de algemene
ledenvergadering worden gehouden.

6. Alle besluiten waaromtrent b'lj de wet of bij deze statuten geen grotere
meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van
de uitgebrachte stemmen, Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel
ver$Íorpen. Staken de stemmen bij verkieziftg van peÉonen, dan beslist het loL
lndien bij verkiezing tussen meer dan twee perconen door niemand een
volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen,
die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming-

7- lndien zulks bij de oproeping is vermeld is ieder lid bevoegd om, in persoon of bij
schriftdiik gevrdmachtigde, dmr middd van een dekbonisch
communicatiemiddel aan de algemene ledenvergadering deelte nemen, daarin
het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits het lid via het
elektroniscfr communicatiemiddel kan worden geÍdentificeerd, rechtstreeks kan
kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de
beraadslaging.

8. De algemene ledenvergaderÍng is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen
aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel- lndien de algemene
Iedenvergadering van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de
voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.

9. Stemmen db voorafgaand aan de a§emene ledenvergadering via een
elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de
dertigste dag voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die
ten tijde van de vergadering worden uitgebracht-

Artikel 13
1. De algemene ledenvergaderingen worden gdeid door de voorzitter of, bri diens

afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid.
Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar
leiding.

2- Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken mrdeel
orntrcnt de uitslag van een stemming, is beslissend.
Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel-
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeelvan de voorzitter de
juistheid daarvan betwist, dan vlndt een nieuwe stemming plaats, indien de
meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelíjk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtÍgde aanwezíge dít verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.

3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde rarorden nofuften gehouden
door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.
Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene
ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de
secretaris van die vergadering ondertekend.
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Artikel '!4
1. Het boekjaar van de verenÍging is gelijk aan het kalenderjaar.

Jaarlijks wordt ten rninste één algemene ledenvergadering gehouden en wel
binnen vijÍ maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze
termijn door de algemene ledenvergadering. ln deze algernene ledenvergadering
brengt het bestuur zijn jaarverslag uít over de gang van zaken in de vereniging
en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten
met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de
ondertekening van een oÍ meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van
redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan íeder líd in rechte
vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.
Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de
algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een
accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan
benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie, te weten de
kascontrole commissie, van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur
mogen uitmaken.
Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle
door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de
waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te
geven.
De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.
Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere
bcekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een
deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene
ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

Artikel 15
1- Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo

dikwijls het dit wenselijk osrdeelt of daartoe op grond van de wet verplieht is.
2. Op schrifrelijk verzoek van ten minste éénltiende gedeelte van de

stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een
algemene ledenvergadering, te houden binnen vierweken na indiening van het
verzoelc
lndien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevo§ wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene
ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van
een advertentie in ten minste één in *** veel gelezen dagblad. De verzoekers
kunnen alsdan anderen dan bestuurcleden belasten met de leiding van de
vergadering en het opstellen van de nofulen.

3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschíedt door schriftelijke
mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste acht dagen,
de dag van de vergadering en van de oproeping niet meegerekend-
lndien een sterngerecfit§de hierrnee instemt kan de oproeping geschieden door
een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht
aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vereniging is bekendgemaakt.
Bij de oproeping worden de te behandelen ondenrverpen vermeld.

Statutenwiiziqing

3.

4.
5"

í
t
.I,À
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Artikel 16
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de

algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
aldaarwijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
De termiin rmr oproeping tot een dergelijke vergadering moet ten minste
veertien dagen bedragen, de dag van oproeping en die van vergadering niet
meegerekend.

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 e€n afschÍiË van dat voorstetr, waarin de voorgeetelde
wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de
leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd
gehouden.

3. Totwijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts
wprden b*loten met een meerderhdd van ten rninste twee/derde van het aantal
uitgebrachte stemmen.

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
o6emaakt.
leder van de bestuurcleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen
verlijden.

5. Het bepaalde in de leden 1 en2 is niet van toepassing, indien in de algemene
ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en
het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

6- De bestuursleden zijn verplicfrt een authentiek afschrift van de akte van
stafutenwiiz§ing en een vdledige doorloperde tekstvan de stahrten, zoals deze
na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van
Koophandel gehouden register.

Ontbinding en vereffenino
Artikel 17
1- Het bepaalde in artikel Í6leden 1,2,3 en 5 is van overeenkomstige toepassing

op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de
vereniging.

2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de
bestemming vast voor het batig saldo, en uvel zoveel rnogelijk in
overeenstemming met het doel van de vereniging.

3. Tenzij de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanwijst, geschiedt de
vereffening door het bestuur-

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening
van haar vermogpn nodig is. Gedurende de vereffening bliiven de bepalingen
van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
ln stukken en aankondígingen die van de verenigíng uitgaan, moeten aan haar
naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende
batm meer aanwezig zijn.

6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden
bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is
degene die door de vereífenaars als zodanig is aangewezen.

Reqlementen
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Artikel 18
1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en

wijzigen, waarin ondenrerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of
niet volledig wordt voorzien.

2- Een reglenent mag geen bepalingen bevatten, die shijdig zijn met de wet of met
deze statuten.

3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in
artikel 16 leden 1,2 en 5 van overeenkomstige toepassing-

Slotbepalinq
Artikql í9
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe,
die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
SLOT
Waarvan akte is verleden te Sassenheim, gemeente Teylingen, op de datum in het
hoofd van deze akte vermeld.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.
De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen
personen hebhn verklaard op volledige voorlelng van de akte geen prijs te stellen,
tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de
akte te hebben kennis geÍrofi]en en met de infreud in te stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daama ondertekend, eerst door de
verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.


