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14815.01/OD
STATUTENWIJZIGING VERENIGING
_
Heden, tien mei tweeduizend tweeëntwintig (10-05-2022), verschenen voor mij,
____________________________
mr. Otto Jan Deddens, notaris te Meierijstad:
___________
1. de heer Martinus Johannes Maria Schuurmans, geboren te
__
's-Hertogenbosch op achtentwintig januari negentienhonderd eenenzestig
_
(28-01-1961), wonende te 5345 DB Oss, Meerval 25, Nederlands paspoort
__
nummer BT7FP6D95, afgegeven te Oss op tien mei tweeduizend zestien
________________________________________
(10-05-2016), gehuwd; en
___
2. de heer Hendrikus Wilhelmus Maria Schuurmans, geboren te Oss op
___
drie oktober negentienhonderd vijftig (03-10-1950), wonende te 5348 TT
____
Oss, Theodorus Dobbestraat 23, Nederlandse identiteitskaart nummer
___
IP1F97FL9, afgegeven te Oss op veertien februari tweeduizend achttien
____________
(14-02-2018), ongehuwd en niet als partner geregistreerd; en
3. mevrouw Shermila Soekhoe, geboren in het District Saramacca, Suriname
_____
op vijfentwintig maart negentienhonderd eenenzeventig (25-03-1971),
_____
wonende te 5348 EJ Oss, Adelaar 105, Nederlands rijbewijs nummer
_
5456034450, afgegeven te Oss op negentien mei tweeduizend vijftien (19_____________________________________________
05-2015), gehuwd.
_____
De comparanten, handelend als gezamenlijk bevoegd bestuurders van de
__________________
hierna te noemen vereniging, verklaarden het navolgende:
__
Bij akte op één september negentienhonderdzesenzestig (01-09-1966) is
______
opgericht de te Oss gevestigde vereniging: Osse Amateur Smalfilm
__
Enthousiasten O.A.S.E., en kantoorhoudende te 5345 DB Oss, Meerval
____
25, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
________________________________________
onder nummer 40215919.
_______________
De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op zeven mei
______
negentienhonderdnegenenzeventig (07-05-1979), verleden voor mr.
__________
T.F.J.C. van Lotringen (of diens waarnemer), destijds notaris te
______________________________________________
's-Hertogenbosch.
In de algemene ledenvergadering gehouden te Oss op eenentwintig oktober
_____
tweeduizend eenentwintig (21-10-2021) is, blijkens een aan deze akte
gehechte notulen, rechtsgeldig besloten tot wijziging van de statuten van de
__
vereniging en opneming van de gewijzigde statuten in een notariële akte.
____
De comparanten zijn als gezamenlijk bevoegd bestuurders bevoegd de
__
onderhavige notariële akte te doen passeren, te ondertekenen en alles te
________________________________
doen wat daarmede verband houdt.
__
Op grond van het vorenstaande verklaarden de comparanten de statuten
__________________________________
gewijzigd vast te stellen als volgt:
______________________________________________________
STATUTEN
_________________________________________________________
Artikel 1
____________________________________________________
Naam en Zetel
__________________________
1. De vereniging heet: Videofilmclub OASE.
_______________________________
2. Zij heeft haar zetel te gemeente Oss
_________________________________________________________
Artikel 2
____________________________________________________________
Doel
_____________________________________
1. Het doel van de vereniging is:
________
a. het bekwamen van haar leden in het maken van goede films,

__
waaronder begrepen de cameratechniek, de belichtingstechniek, het
__
scenarioschrijven en het voeren van regie, alles in de ruimste zin van
________________________________________________
het woord.
_
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste
___________
zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.
_________________________________
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
_______
a. het houden van en deelnemen aan oefeningen en wedstrijden;
_____________________________________
b. het houden van lezingen;
____________________________
c. het regelmatig werken aan films; en
_________________________________
d. alle andere wettige middelen.
_________________________________________________________
Artikel 3
____________________________________________________
Lidmaatschap
__________________
1. De vereniging kent aspirant-leden, leden en ereleden.
__________
a. Aspirant-leden zijn zij die als zodanig tot de vereniging zijn
________________________________________________
toegelaten.
_______
Zij hebben geen stemrecht doch overigens zoveel mogelijk alle
__
rechten en plichten der leden, tenzij in de statuten anders is bepaald.
___
b. Leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in
__________________________________________
artikel 5 bepaalde.
___
c. Ereleden zijn zij die als zodanig op voordracht van het bestuur door
__
de Algemene Ledenvergadering zijn benoemd met een meerderheid
_________________
van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
______
Als zodanig hebben zij geen stemrecht, doch zij zijn bevoegd de
__
Algemene Ledenvergadering bij te wonen en daarin een adviserende
____
stem uit te brengen, terwijl zij voorts bevoegd zijn tot bijwoning van
_______
door de vereniging georganiseerde oefeningen, wedstrijden en
_______________________________________
andere evenementen.
_________________________________________________________
Artikel 4
________________________________
Toelating van leden en aspirant-leden
_____
1. Als lid kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk hiervoor een
_______________
verzoek bij de secretaris van het bestuur heeft ingediend.
___
2. Alleen het bestuur beslist over de toelating van leden en aspirant-leden.
__
3. Bij vorenbedoeld schriftelijk verzoek dienen minderjarigen een schriftelijke
________
toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger te overleggen.
_________________________________________________________
Artikel 5
_________________________________________________________
Register
__
Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle leden,
_____________________________
aspirant-leden en ereleden zijn opgenomen.
_________________________________________________________
Artikel 6
_______________________________________________
Einde lidmaatschap
________________________________________
1. Het lidmaatschap eindigt:
_
a. door overlijden van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging,
_______
dan eindigt haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan;
_
b. door schriftelijke opzegging door het lid op een door het lid te bepalen
___________________________________________________
termijn;
__
c. door schriftelijke opzegging van het lid door het bestuur op een door
_
het bestuur te bepalen termijn, wanneer het lid heeft opgehouden aan
______
de vereisten, door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, te
_______
voldoen, alsook wanneer redelijkerwijze van de vereniging niet
__________
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
___
d. door ontzetting door het bestuur, wanneer het lid in strijd met de op

______
de vereniging toepasselijke wettelijke bepalingen of de statuten,
___
reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op
___________________________________
onredelijke wijze benadeelt.
__
2. Ingeval van ontzetting wordt de betrokkene ten spoedigste schriftelijk van
____
het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. De betrokkene
__
staat binnen een maand na ontvangst van die kennisgeving beroep op de
_____
Algemene Ledenvergadering open. Gedurende de beroepstermijn en
___________________________
hangende het beroep is het lid geschorst.
____
3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de
________
bijdrage voor dat jaar, eventueel verhoogd voor het einde van het
_____
lidmaatschap, voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders
______________________________________________________
bepaalt.
_________________________________________________________
Artikel 7
________________________________________________
Jaarlijkse bijdrage
____
1. Aspirant-leden, leden en ereleden zijn verplicht een door de Algemene
___________
Ledenvergadering vast te stellen jaarlijkse bijdrage te betalen.
______
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke
_________________________
ontheffing van deze verplichting te verlenen.
_________________________________________________________
Artikel 8
_________________________________________________________
Bestuur
_
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie (3) personen, die door de Algemene
_____________________
Ledenvergadering uit de leden worden benoemd.
_________
Het aantal bestuursleden wordt, met inachtneming van voormeld
_______________
minimum, door de Algemene Ledenvergadering bepaald.
___
Kandidaatstelling voor een bestuursfunctie geschiedt op voordracht van
___________
het bestuur of op schriftelijke voordracht van tenminste vijf (5)
__________________________________________
stemgerechtigde leden.
____________________________
Bestuursleden moeten meerderjarig zijn.
____
2. Bestuursleden treden af volgens een bij huishoudelijk reglement vast te
__________________________
stellen rooster. Zij zijn terstond herkiesbaar.
__
Het in een tussentijdse vacature benoemde bestuurslid neemt op bedoeld
____________________________
rooster de plaats in van zijn voorganger.
____
3. Een bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering
___________________________________
worden geschorst en ontslagen.
___
Indien een besluit tot schorsing niet binnen drie maanden wordt gevolgd
_
door een besluit van de Algemene Ledenvergadering tot opheffing van die
________
schorsing of tot ontslag van het betreffende bestuurslid eindigt de
____________________________________________________
schorsing.
___
4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door schriftelijk opzegging door
____________
het betreffende bestuurslid alsmede door beëindiging van het
_____________________________________
lidmaatschap der vereniging.
_____
5. Is het aantal bestuursleden gedaald beneden het in lid 1 van dit artikel
____
genoemde minimum, dan blijft het bestuur als zodanig bevoegd doch is
__
verplicht zo spoedig mogelijk in de vervulling van bedoelde vacature(s) te
_________________________________________________
doen voorzien.
___
6. De Algemene Ledenvergadering bepaalt wie in het bestuur voorzitter is,
______
terwijl het bestuur bepaalt wie secretaris en penningmeester zijn. Zij
______
vormen het dagelijks bestuur. Genoemde functies zijn niet in één (1)
___________________________________________
persoon verenigbaar.
__
7. Het bestuur is bevoegd tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van
__
registergoederen doch behoeft daartoe de goedkeuring van de Algemene

_____________________________________________
Ledenvergadering.
________
8. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de
____________
voorzitter en een der andere leden van het dagelijks bestuur.
______
Voor het doen van uitgaven ten laste van vereniging in het kader van
_____
gewoon beheer en voor het geven van kwitantie voor ontvangsten ten
__
behoeve van de vereniging voor bedragen van maximaal vijfhonderd euro
________
(€ 500,00) is het optreden respectievelijk de handtekening van de
_
penningmeester voldoende; voor transacties de dit bedrag overschrijden is
____
de handtekening van ten minste twee bestuursleden vereist. Meerdere
___
transacties die betrekking hebben op één overeenkomst moeten worden
________________________________________
gezien als één transactie.
_____
9. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter wordt deze in al zijn functies
________
vervangen door een door het bestuur uit zijn midden aan te wijzen
_______________________________________________
plaatsvervanger.
__
10. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk
_______
bij de continuïteitscommissie of door deze commissie aan te wijzen
______
personen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden
______
worden de aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld.
___
11. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming
__________
indien daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat
__
tegenstrijdig is met het belang van de vereniging. Wanneer hierdoor geen
__
bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de
__________________________________________
continuïteitscommissie.
_________________________________________________________
Artikel 9
_________
Jaarverslag, rekening, verantwoording en kascontrolecommissie
________
1. Het boekjaar loopt van een oktober van een jaar tot en met dertig
____________________________
september van het daarop volgende jaar.
_____
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging
_
zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde zijn rechten en
______________________________
verplichtingen kunnen worden gekend.
__
3. Het bestuur brengt op de gewone jaarlijkse Algemene Ledenvergadering,
____
te houden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens
____
verlenging van deze termijn door de Algemene Ledenvergadering, zijn
______
jaarverslag uit en doet in die vergadering, 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 bedoelde
____
termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het
______________________________________________
bestuur vorderen.
_______
4. De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een
__
commissie van tenminste twee personen, die geen lid mogen zijn van het
___
bestuur, welke commissie, genaamd kascontrolecommissie, de rekening
___
en verantwoording van het bestuur onderzoekt en aan de in lid 3 van dit
______
artikel bedoelde Algemene Ledenvergadering van haar bevindingen
__________________________________
dienaangaande verslag uitbrengt.
_______
5. De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een
___
continuïteitscommissie van tenminste drie personen, die geen lid mogen
_____
zijn van het bestuur, welke commissie bij ontstentenis of belet van alle
___
bestuursleden de bestuurstaken waarneemt tot het moment dat door de
__________
Algemene Ledenvergadering een nieuw bestuur is aangesteld.
_____
6. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
_
boekhoudkundige kennis, dan kan de kascontrolecommissie zich door een

__________
deskundige doen laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de
_
kascontrolecommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen,
_____
haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te vertonen en
___________
inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
___________
7. De last van de commissie kan te allen tijde door de Algemene
___
Ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van
__________________________________________
een andere commissie.
__
8. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 van dit
___________________________________
artikel tien jaar lang te bewaren.
________________________________________________________
Artikel 10
_____________________________________
Algemene Ledenvergaderingen
____
1. Jaarlijks wordt de gewone Algemene Ledenvergadering, als bedoeld in
___
artikel 9 lid 3, gehouden waarin, naast behandeling van de onderwerpen
____
als bedoeld in artikel 9 leden 3 en 4, voorzien wordt in vacatures en de
____
voorstellen behandeld worden welke door het bestuur aan de orde zijn
________________________________
gesteld of door leden zijn ingediend.
______
2. Buitengewone Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden zo
_______
dikwijls als het bestuur dit nodig acht of daartoe volgens de wet, de
__
statuten of het huishoudelijk reglement wordt verplicht, alsmede wanneer
_____
tenminste drie stemgerechtigde leden, zijn verlangen aan het bestuur
___________
schriftelijk te kennen geeft, met opgave van de te behandelen
_______
onderwerpen, in welk laatste geval de Algemene Ledenvergadering
____
binnen veertien dagen na dat verzoek moet worden bijeengeroepen en
____
binnen vier weken na dat verzoek moet worden gehouden, bij gebreke
_____
waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen bijeenroepen met
___
inachtneming der statuten of bij advertentie in tenminste één in Oss veel
_______________________________________________
gelezen dagblad.
________________________________________________________
Artikel 11
________
1. Alleen stemgerechtigde leden en ereleden worden ter vergadering
____
opgeroepen en wel schriftelijk door het bestuur aan het adres zoals dit
______
voorkomt in het ledenregister als bedoeld in artikel 5, behoudens het
____________________________________
bepaalde in lid 2 van artikel 10.
_____
Bij de oproeping worden tijd en plaats der vergadering alsmede de te
_________________________________
behandelen onderwerpen vermeld.
______
De termijn van oproeping bedraagt tenminste tien dagen, de dag van
__________________
oproeping en die der vergadering niet meegerekend.
__
2. Onder de te behandelen onderwerpen zullen ook worden opgenomen die,
______
welke door drie stemgerechtigde leden bij het bestuur schriftelijk zijn
_
ingediend op zodanig tijdstip dat de behandeling van die onderwerpen met
___
inachtneming van de voor de oproeping ter vergadering gestelde termijn
_______________________________________
kan worden aangekondigd.
________________________________________________________
Artikel 12
________________
1. Algemene Ledenvergadering worden gehouden te Oss.
_____
2. Zij worden geleid door de voorzitter of, bij ontstentenis of belet van de
_
voorzitter en diens plaatsvervanger, door een door de vergadering uit haar
____________________________________
midden aangewezen persoon.
__
3. Van het verhandelde in een Algemene Ledenvergadering worden notulen
_________
gehouden door de secretaris of, bij diens ontstentenis of belet of
______
aangewezen voorzitterschap, door een door de vergadering uit haar
____________________________________
midden aangewezen persoon.
_____
De notulen worden ter vaststelling ondertekend door de voorzitter der

______
vergadering en de notulist, tenzij ten verzoeke van degene(n), die de
______
vergadering bijeenriepen, van het verhandelde een notarieel proces________________________________________
verbaal wordt opgemaakt.
__
De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van
_____________________________________________
de leden gebracht.
___
4. Toegang tot Algemene Ledenvergaderingen hebben alle leden ereleden
_____
en, wanneer van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt
__________________
opgemaakt, de notaris, eventueel met diens getuigen.
_______________________
Over toelating van anderen beslist het bestuur.
________________________________________________________
Artikel 13
__
1. Alleen leden in de zin van artikel 3 lid 2 sub b hebben stemrecht. Ieder lid
________________
van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
_
2. Een stemgerechtigd lid kan zich schriftelijk ter vergadering door een ander
_________________________
stemgerechtigd lid laten vertegenwoordigen.
____
3. Tenzij in de statuten anders is bepaald worden besluiten genomen met
________________
gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
____
Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht niet te zijn
___________________________________________________
uitgebracht.
_
Stemmingen geschieden als regel mondeling. Zij geschieden schriftelijk als
de voorzitter der vergadering of tenminste één aanwezig stemgerechtigd lid
__________________________________________________
dat verlangt.
_
4. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet
__
in vergadering bijeen, heeft dezelfde kracht als een met inachtneming van
_______
de voorgeschreven formaliteiten genomen besluit van de Algemene
_______
Ledenvergadering, mits met voorkennis van het bestuur genomen.
___
5. Omtrent benoeming van personen wordt terzake van elke vacature of te
__
vervullen plaats afzonderlijk gestemd. Met inachtneming hiervan geldt het
_____________________________________________________
volgende:
Heeft een persoon alle of de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen
_______________________
op zich verenigd, dan is de persoon benoemd.
_
Hebben twee personen alle geldig uitgebrachte stemmen op zich verenigd
___________________________
en staken de stemmen, dan beslist het lot.
______
Hebben drie of meer personen geldig uitgebrachte stemmen op zich
__
verenigd, zonder dat een hunner de meerderheid der stemmen heeft, dan
__________
wordt herstemd tussen de twee personen, die de meeste geldig
______________________
uitgebrachte stemmen op zich verenigd hebben.
_____
In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de voorzitter,
_
zoveel mogelijk met inachtneming van voormeld beginsel en, zonodig, met
_____________________________
gebruikmaking van tussenstemmingen.
________________________________________________________
Artikel 14
______________________________________________
Ontstentenis en belet
__
Bij belet of ontstentenis van één of meer bestuurders berust het bestuur bij de
_______
overige niet door belet of ontstentenis afwezige bestuurders. Bij belet of
__
ontstentenis van het voltallige bestuur berust het bestuur bij een reeds door de
_____
Algemene Ledenvergadering aangewezen continuïteitscommissie of bij de
________________________________________
Algemene Ledenvergadering.
_
1. Indien een meerderheid van het bestuur, of het voltallige bestuur niet meer
______
functioneert door ontstentenis of belet kan een bijzondere Algemene
__________________________
Ledenvergadering bijeen worden geroepen.
__
2. Deze vergadering kan worden bijeen geroepen volgens de regels zoals in
________________
deze statuten is bepaald voor een regulier vergadering.

_
Op de vergadering en de besluitvorming zijn overigens alle bepalingen van
___________________________________________________
toepassing.
_________________________
4. De vergadering benoemt een nieuw bestuur.
________________________________________________________
Artikel 15
___________________________________________
Huishoudelijk reglement
_______
De Algemene Ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast.
Dat reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten of
_______________________________________________________
met de wet.
________________________________________________________
Artikel 16
_____________________________________
Statutenwijziging en ontbinding
__
1. Besluiten tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vereniging kunnen
___
slechts door de Algemene Ledenvergadering worden genomen met een
__________
meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
_
2. Zij die de oproeping tot een Algemene Ledenvergadering hebben gedaan,
____
waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, moeten er voor
____
zorgdragen dat tenminste vijf dagen voor de dag der vergadering tot na
_
afloop van de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de
_________
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe
__
geschikte plaats, welke bij de oproeping is aangegeven, voor de leden ter
____________________________________________________
inzage ligt.
___
3. Statutenwijzigingen treden eerst in werking nadat daar van een notariële
_____________________________________________
akte is opgemaakt.
___
4. Tenzij bij het besluit tot ontbinding vereffenaars worden aangewezen, is
_____
het bestuur belast met de liquidatie, gedurende welke en waarvoor de
_
bepalingen van wet en statuten omtrent bestuurders van overeenkomstige
________________________________
toepassing zijn op de vereffenaars.
__
5. Het na liquidatie resterende batige saldo vervalt voor gelijke delen aan de
___
leden en aspirant-leden, tenzij bij het besluit tot ontbinding aan dat batig
________________________
saldo een andere bestemming gegeven wordt
________________________________________________________
Artikel 17
_____________________________________________________
Rechtskeuze
_____________________
Op deze akte is het Nederlands recht van toepassing.
________________________________________________________
Artikel 18
___________________________________________________
Slotbepalingen
______
1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien,
_____________________________________________
beslist het bestuur.
_____
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare
__
communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt of
___________________________________________________
kan blijken.
_________________________________________
AANGEHECHTE STUKKEN
___________________________________________
Aan deze akte is gehecht:
______________________________________________________
notulen.
_________________________________________________________
SLOT
____
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze
___
akte betrokken comparanten/partijen is door mij, notaris, aan de hand van
________
de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
____
De comparanten hebben verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud
____
van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.
___
De comparanten hebben verklaard te zijn gewezen op de gevolgen van de
______________________________________________
inhoud van de akte.
__
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Veghel, gemeente Meierijstad, op

3.

__________________________
de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
_______
De inhoud van de akte is aan de comparanten zakelijk opgegeven en
______________________________________________________
toegelicht.
_
De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen
__________________________________________________
prijs te stellen.
_
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparanten
________________________________________
en mij notaris ondertekend.
(Volgt ondertekening)
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