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WIJZIGING VERENIGINGSSTATUTEN 

 
 

Vandaag, tien juli tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. Albert Marinus Zwart, 
notaris te Leidschendam-Voorburg 
1. de heer Leonardus Adolph Marinus Henkes (Rijbewijs nummer 3201874727, 

uitgegeven te Oudewater op zeventien september tweeduizend een), geboren op 
vierentwintig juli negentienhonderd negenendertig te Amsterdam, gehuwd, wo-
nende te 3421 XT Oudewater, Papenhoeflaan 92; 

2. de heer Cornelis Johannes Maria Hoevenaars (Rijbewijs nummer 3171286787, 
uitgegeven te Utrecht op negen mei tweeduizend), geboren op acht november 
negentienhonderd zevenendertig te Utrecht, ongehuwd en geen geregistreerd 
partner, wonende te 3453 RN De Meern, gemeente Utrecht, De Milan Visconti-
laan 87; 

3. de heer Jozef Hendrikus Meijer (Rijbewijs nummer 3130627487, uitgegeven te 
Woerden op negen maart negentienhonderd achtennegentig), geboren op drie-
entwintig februari negentienhonderd vijfenveertig te Enschede, gehuwd, wonen-
de te 3448 EK Woerden, Speerdistelveld 24; en 

4. de heer Arnold Joseph Friedrich Littmann (Rijbewijs nummer 3202408618, 
uitgegeven te Leusden op twintig augustus tweeduizend een), geboren op ne-
gentien oktober negentienhonderd veertig te Heerlen, gehuwd, wonende te 
3831 ED Leusden, Calabrië 2. 

De verschenen personen verklaarden als volgt: 
OVERWEGINGEN VOORAF 
In haar vergadering van negen mei tweeduizend zeven heeft de Algemene Ledenver-
gadering van de Katholieke Bond van Ouderen in de Provincie Utrecht, gevestigd 
te Utrecht, met adres Perudreef 8, kamer 21, 3563 AV Utrecht, ingeschreven in het 
handelsregister onder nummer 40479746, besloten om haar statuten algeheel te her-
zien. In die vergadering zijn de verschenen personen aangewezen als degenen die 
een en ander verder kunnen (doen) uitvoeren. 
De notulen van die vergadering en de presentielijst worden aan deze akte gehecht. 
Ter uitvoering daarvan verklaarden de verschenen personen bij dezen de statuten van 
de vereniging te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt: 
STATUTEN 

Naam en zetel 
Artikel 1 
1. De vereniging draagt de naam: "Katholieke Bond van en voor Ouderen in de 

provincie Utrecht". 

2. Zij heeft haar zetel te Utrecht en wordt in deze statuten verder genoemd: "de 

Bond". 

Doel 

Artikel 2 

De Bond is een organisatie van en voor ouderen en stelt zich ten doel de belangen van 

alle ouderen op het gebied van het welzijn te behartigen en de zelfwerkzaamheid en 

zelfredzaamheid van ouderen als individu en als groep te bevorderen. 

Verder streeft de Bond ernaar de gelijkwaardigheid van de ouderen aan de overige 

leden van de samenleving gestalte te geven en te streven naar een optimaal welzijn 

voor ouderen, in het bijzonder die van de in artikel 4 bedoelde leden. 

De katholieke levensbeginselen vormen de grondslag van de vereniging. 
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Middelen 
Artikel 3 

De Bond tracht zijn doel onder meer te bereiken door: 

1. het organiseren van ouderen, bedoeld in artikel 4 en het behartigen op provinci-

aal niveau van de belangen van de onder haar ressorterende afdelingen en de 

onderscheiden leden. 

2. het medewerken aan de oprichting, de instandhouding en de goede functionering 

van organen van overleg en andere voor de Bond doelmatige organisaties, dien-

sten en instellingen en de participatie van de leden in de besturen en commis-

sies; 

3. het medewerken aan het tot stand komen, respectievelijk het verbeteren van de 

wetgeving, die voor het welzijn van de ouderen van belang is; 

4. het houden van en het deelnemen aan vergaderingen en congressen, welke di-

rect of indirect betrekking hebben op de doelstellingen van de Bond; 

5. het uitgeven van geschriften, het geven van voorlichting en het organiseren van 

educatieve activiteiten; 

6. het geven van adviezen aan de afdelingen van de Bond; 

7. het lid zijn van de Unie van Katholieke Bonden van Ouderen; 

8. alle andere wettige middelen, welke in overeenstemming zijn met de doelstellin-

gen van de Bond en die tot het bereiken van het doel bevorderlijk zijn. 

Leden 

Artikel 4 
1. Leden van de Bond kunnen zijn personen, die de doelstelling zoals verwoord in 

artikel 2, onderschrijven en ten minste vijftig jaar oud zijn. 

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel kan het Bondsbe-

stuur als lid toelaten personen, die een bijzondere bijdrage kunnen leveren ten 

gunste van de doelstelling van de Bond. 

Lidmaatschap 

Artikel 5 
1. Wie lid wenst te worden van de Bond, meldt zich aan bij het secretariaat van een 

afdeling. 

2. Het afdelingsbestuur beslist over de toelating. 

3. Het besluit van niet toelating wordt met redenen omkleed en met vermelding van 

het recht van beroep, aan de betreffende persoon schriftelijk medegedeeld. 

 Betrokkene heeft het recht van beroep bij de beroepscommissie, zoals omschre-

ven in artikel 6 lid 2. 

 Het lidmaatschap van de afdeling, waarin iemand als lid is toegelaten, houdt au-

tomatisch het lidmaatschap van de Bond in. 

Einde lidmaatschap 

Artikel 6 

1. Het lidmaatschap eindigt door: 

 a. het overlijden van het lid; 

 b. opzegging door het lid; 

 c. opzegging door het afdelingsbestuur; 

 d. het beëindigen van het lidmaatschap van de afdeling. 

2. Er is een beroepscommissie. De commissie bestaat uit drie leden, aan te wijzen 

door het Bondsbestuur. De leden worden telkenmale voor een periode van vier 

jaar benoemd. De beroepscommissie doet een bindende uitspraak en functio-
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neert overigens met inachtneming van het door het Bondsbestuur vast te stellen 

Reglement van Beroep. 

3. Voor betrokkenen staat beroep open bij de Beroepscommissie binnen één 

maand na ontvangst van de kennisgeving van het desbetreffende besluit. 

 Gedurende de beroepstermijn, alsmede gedurende het beroep, is het lid ge-

schorst, echter met dien verstande dat zijn geldelijke verplichtingen jegens de af-

deling en de Bond moeten worden nagekomen over het jaar waarin de opzeg-

ging door het afdelingsbestuur definitief is geworden. 

Afdelingen 

Artikel 7 
1. De leden van de Bond zijn georganiseerd in door de Bond erkende afdelingen. 

Daar waar meer dan tien leden van de Bond woonachtig zijn, kan een afdeling 

worden gevormd. 

2. Uitsluitend aan het Bondsbestuur komt, na overleg met de betrokken afdelingen, 

de bevoegdheid toe: 

 a. afdelingen te doen oprichten, te erkennen en te doen opheffen; 

 b. het gebied, waarover de afdeling zicht uitstrekt, te bepalen of te wijzigen; 

 c. bestaande afdelingen tot een nieuwe afdeling samen te voegen of te split-

sen. 

3. Het Bondsbestuur verstrekt een afdeling een Model-Statuut, vastgesteld door de 

Algemene Ledenvergadering van de Bond. 

4. a. Een afdeling is verplicht het Model-Statuut middels een notariële akte vast 

te leggen, teneinde rechtspersoonlijkheid met volledige rechtsbevoegdheid 

te verkrijgen. 

 b. Statuten van een afdeling of wijziging daarvan dienen te allen tijde vooraf 

door het Bondsbestuur schriftelijk te zijn goedgekeurd. 

 c. Een afdeling is autonoom voor zover de statuten van de Bond dan wel zijn 

reglementen of besluiten zich daar niet tegen verzetten. 

5. De Bond draagt voor verbintenissen of overeenkomsten, door een afdeling aan-

gegaan, geen enkele verantwoordelijkheid of financiële verantwoordelijkheid of 

financiële verplichting, tenzij het Bondsbestuur hiertoe vooraf schriftelijke toe-

stemming heeft gegeven. 

6. a. De afdelingen verplichten zich om de aan- en afmeldingen van leden bin-

nen één maand door te geven aan de Bond en tweemaal per jaar het le-

denaantal schriftelijk te melden. 

 b. Wat het ledental betreft gelden eenendertig december van het voorgaande 

jaar en één juli van het lopende jaar als peildata. 

Algemene Ledenvergadering van de Bond 

Artikel 8 

1. a. Aan de Algemene Ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die 

niet door de wet of statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 

 b. Zij is samengesteld uit die leden, die daartoe zijn aangewezen door de af-

delingsbesturen. Stemgerechtigd is één door het afdelingsbestuur aange-

wezen afgevaardigde. 

2. De voorzitter van het Bondsbestuur zit de Algemene Ledenvergadering voor. Hij 

en de andere leden van het Bondsbestuur hebben in deze vergadering geen 

stemrecht. 

3. De Algemene Ledenvergadering heeft onder meer tot taak: 
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 a. het behandelen van de door één of meer afdelingen of het Bondsbestuur 

ingediende voorstellen; 

 b. het benoemen van de Bondsvoorzitter in functie en de andere bestuursle-

den; 

     c. het behandelen en vaststellen van de jaarrekening over het voorafgaande 

jaar en de begroting voor het komende jaar. 

4. a. Ieder jaar moet, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, een 

Voorjaarsvergadering worden gehouden, behoudens verlenging van deze 

termijn door de Algemene Ledenvergadering.  

  Tijdens deze vergadering wordt een jaarverslag uitgebracht en doet het 

Bondsbestuur, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en 

verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde financieel be-

leid. 

 b. In een Najaarsvergadering, die gehouden wordt in de maand oktober of 

november, worden  het door het Bondsbestuur opgestelde werkplan en de 

begroting voor het komende jaar behandeld en vastgesteld. 

 c. Het Bondsbestuur is verplicht tot het oproepen van een Algemene Leden-

vergadering op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal afge-

vaardigden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van 

de stemmen in de Algemene Ledenvergadering. 

  Het schriftelijk verzoek dient de te behandelen agendapunten te bevatten. 

  Binnen vier weken na ontvangst van het hierboven vermelde schriftelijke 

verzoek is het Bondsbestuur verplicht een Algemene Ledenvergadering te 

beleggen. 

 d. Blijft het Bondsbestuur in gebreke met betrekking tot het hiervoor onder c 

bepaalde, dan hebben de verzoekers zelf het recht tot het beleggen van de 

verzochte vergadering over te gaan. 

  Men heeft dan een oproepingstermijn van ten minste vier weken in acht te 

nemen. 

  Rechtsgeldige besluiten kunnen alsdan alleen genomen worden aangaan-

de de bij het verzoek aangegeven agendapunten. 

5. De Algemene Ledenvergadering wordt voorts opgeroepen zo dikwijls het  bonds-

bestuur dit nodig acht of op schriftelijk verzoek van afdelingen, zoals in artikel 8 

lid 4.c. bepaald. 

 Het Bondsbestuur bepaalt uur, plaats en datum van de vergadering en roept de-

ze bijeen door een aan alle leden van de Algemene Ledenvergadering toe te 

zenden schriftelijke uitnodiging, vergezeld van een agenda. 

Bondsbestuur/vertegenwoordiging 

Artikel 9 

1. Het Bondsbestuur wordt gevormd door: 

  a. de door de Algemene Ledenvergadering in functie te benoemen Bonds-

voorzitter; 

 b. maximaal zes personen uit de leden van de Bond, eveneens te benoemen 

door de Algemene Ledenvergadering. 

2. De sub 1. vermelde bestuursleden worden op voordracht van het Bondsbestuur 

door de Algemene Ledenvergadering benoemd met volstrekte meerderheid der 

geldig uitgebrachte stemmen. 
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 Het Bondsbestuur bepaalt het aantal voor te dragen personen zoals in sub 1. van 

dit artikel wordt bedoeld. 

3. a. De Bondsvoorzitter en de overige leden van het Bondsbestuur worden be-

noemd, voor zover mogelijk voor een periode van vier jaar en zijn na afloop 

van deze periode van vier jaar nog eenmaal benoembaar voor een periode 

van vier jaar. 

 b. Het Bondsbestuur stelt daartoe een rooster van aftreden op. Dit rooster 

dient zodanig te zijn samengesteld dat de Bondsvoorzitter en de secretaris 

niet tegelijk behoeven af te treden. 

 c. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de 

plaats van zijn voorganger in, doch volgt niet automatisch op in de functie 

die zijn voorganger bekleedde. 

 d. Het Bondsbestuur geeft bij het ontstaan van een vacature daarvan kennis 

aan de daarbij betrokken personen en/of organen van de Bond. 

4. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen 

tijde door het Bondsbestuur tot de eerstkomende Algemene Ledenvergadering 

worden geschorst, indien: 

 a. hij in strijd met de wet, de statuten, reglementen en/of besluiten van de 

Bond handelt; 

 b. hij de belangen van de Bond niet naar behoren behartigt. In de eerstvol-

gende Algemene Ledenvergadering waarvoor dit in de oproep moet wor-

den vermeld, wordt een voorstel tot ontslag of tot verlenging van de schor-

sing van het betrokken bestuurslid geagendeerd. Deze vergadering dient 

binnen een maand na het uitspreken van de schorsing te worden gehou-

den. 

  Een bestuurslid kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd benoemd, altijd 

door de Algemene Ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. 

5. Het Bondsbestuur kiest uit zijn midden een plaatsvervangend Bondsvoorzitter, 

een secretaris en een penningmeester. 

6. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden notulen opgemaakt, die 

door de Bondsvoorzitter en secretaris -na vaststelling door de bestuursvergade-

ring- worden ondertekend. 

7. Het Bondsbestuur is belast met het besturen van de Bond, behoudens eventuele 

beperkingen volgens de statuten. 

 Het Bondsbestuur heeft onder meer tot taak: 

 a. het geven van leiding aan de Bond met inachtneming van het bepaalde in 

de statuten en reglementen; 

 b. het toezicht op de juiste naleving van de statuten en reglementen; 

 c. het beslissen over geschillen omtrent de toepassing van de statuten en/of 

reglementen; 

 d. het beslissen in gevallen, waarin in de statuten en/of reglementen niet is 

voorzien; 

 e. het beheren van het Bondsvermogen; 

 f. het indienen van de jaarrekening over het voorafgaande jaar en het werk-

plan en de begroting voor het komende jaar bij de Algemene Ledenverga-

dering; 

 g. alle overige in de statuten of reglementen aangegeven onderwerpen; 
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 h. benoeming, schorsing en ontslag van medewerkers en het voorzien in va-

catures zulks op voordracht van het Dagelijks Bestuur, als bedoeld in arti-

kel 10. Tevens stelt het Bondsbestuur een functieomschrijving van de me-

dewerkers, de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie vast. 

8. Het Bondsbestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, 

vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkom-

sten waarbij de Bond zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich 

voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van 

een derde verbindt, mits de Algemene Ledenvergadering haar goedkeuring daar-

aan heeft verleend. 

9. De Bond wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede  

door twee leden van het Dagelijks Bestuur, als bedoeld in artikel 10, gezamenlijk. 

10. Het Bondsbestuur kan aan de penningmeester, al dan niet tezamen met mede-

bestuursleden, machtiging verlenen over gelden van de Bond te beschikken bin-

nen daarbij door het Bondsbestuur te stellen grenzen. 

Dagelijks Bestuur van de Bond 
Artikel 10 

1. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit: de Bondsvoorzitter, de plaatsvervangend voor-

zitter, de secretaris en de penningmeester. 

2. Het Dagelijks Bestuur is verantwoording verschuldigd aan het Bondsbestuur en 

draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het Bonds-

bestuur en de Algemene Ledenvergadering. Het Bondsbestuur kan aan het Da-

gelijks Bestuur bepaalde taken en bevoegdheden verlenen, vast te leggen in de 

notulen van de desbetreffende Bondsvergadering. 

3. Het Dagelijks Bestuur is belast met het bewaken van de doelstellingen van de 

Bond en met het toezicht op de uitvoering van de dienstverlening van de Bond. 

Commissies, werkgroepen, (vrijwillig) medewerkenden 

Artikel 11 

a. Het Bondsbestuur en/of het Dagelijks Bestuur kan zich in de uitoefening van zijn 

taken doen bijstaan door één of meer commissies en/of werkgroepen en/of advi-

seurs en/of (vrijwillig) medewerkenden. 

b. Zij worden benoemd, geschorst en ontslagen door het betreffende bestuur, dat 

tevens hun taak, werkwijze en eventuele beloning/vergoeding vaststelt en regelt 

of en in hoeverre zij de Bond kunnen verbinden, volgens vast te stellen regels. 

Pastoraal Geestelijk adviseur 

Artikel 12 

Het Bondsbestuur kan ter zijde worden gestaan door een Pastoraal Geestelijk advi-

seur. Hij adviseert in pastorale zaken en heeft geen stemrecht. Hij is gerechtigd alle 

Bestuursvergaderingen te bezoeken. 

Geldmiddelen 

Artikel 13 

Onder geldmiddelen van de Bond wordt verstaan: 

a. de Bondscontributie van de leden; 

b. subsidies; 

c. erfenissen en giften; 

d. andere baten. 

Contributie 

Artikel 14 
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Ieder lid betaalt een Bondscontributie, vastgesteld door de Algemene Ledenvergade-

ring. 

De wijze waarop betaling plaatsvindt wordt bij Huishoudelijk Reglement vastgesteld. 

Financiële controlecommisie 

Artikel 15 
1. Het Bondsbestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Bond zodanig 

aantekening te houden dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen 

worden gekend. 

2. a. De Financiële controlecommissie bestaat uit minimaal twee leden, die in 

het verslagjaar geen deel hebben uitgemaakt van het Bondsbestuur.  

 b. De leden van de commissie en een plaatsvervanger worden door en uit de 

Algemene Ledenvergadering gekozen voor een periode van twee jaar. 

 c. Het Bondsbestuur stelt een rooster van aftreden vast. Het aftredend lid, 

respectievelijk de plaatsvervanger, is niet terstond herkiesbaar. 

3. De Financiële controlecommissie onderzoekt de financiële administratie en de 

jaarrekening en brengt van haar bevindingen schriftelijk verslag uit aan de Alge-

mene Ledenvergadering. Zij stelt de Algemene Ledenvergadering voor de pen-

ningmeester en het Bondsbestuur al dan niet decharge te verlenen. 

Stemmingen 

Artikel 16 

1. a. Behoudens het bepaalde in de artikelen 18 en 19 van de statuten, is bij alle 

stemmingen de volstrekte meerderheid van de rechtsgeldig uitgebrachte 

stemmen beslissend. 

  Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht. 

 b. In de Algemene Ledenvergadering wordt gestemd door één afgevaardigde 

per afdeling. Het aantal door een afdeling uit te brengen stemmen is geba-

seerd op het aantal leden per de laatste bij het Bondsbestuur bekende 

peildatum, als bedoeld in artikel 7.6.b. 

  Indien er tot stemming wordt overgegaan geldt de volgende formule: 

  De afdelingen hebben op de vergadering één stem per vijftig leden die hun 

afdeling telt, met dien verstande dat afdelingen die minder dan vijftig leden 

tellen één stem hebben en restaantallen boven een vijftigtal recht geven op 

één extra stem. 

  Een afdeling heeft nooit meer dan maximaal één derde van het totaal aan-

tal uit te brengen stemmen. 

2. a. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de Bondsvoorzitter anders 

bepaalt. 

  Staken de stemmen, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

 b. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Indien ter vervulling van een va-

cature slechts één kandidaat is gesteld, kan benoeming plaatsvinden bij 

acclamatie. 

3. a. Heeft bij een stemming ter vervulling van een vacature niemand de vol-

strekte meerderheid behaald, dan vindt herstemming plaats tussen de twee 

personen, die het hoogste aantal stemmen op zich hebben verenigd. 

  Hebben bij deze herstemming beide kandidaten een gelijk aantal stemmen, 

dan beslist het lot. 

 b. Heeft bij een stemming ter vervulling van meer dan een vacature niet het 

vereiste aantal personen de volstrekte meerderheid behaald voor de bezet-
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ting van de betreffende zetels, dan vindt voor de bezetting van de overige 

zetels herstemming plaats per vacature volgens de regels onder 3.a. van 

dit artikel genoemd. 

Algemene bepaling 

Artikel 17 

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

Wijziging statuten 

Artikel 18 

1. In de statuten van de Bond kan geen wijziging worden aangebracht dan door een  

besluit van de Algemene Ledenvergadering waartoe is opgeroepen met de me-

dedeling dat wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.  

 De termijn tot oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste dertig 

dagen. Aan de afdelingen waaruit de vereniging bestaat en aan afgevaardigden 

moet het voorstel ten minste veertien dagen vóór de vergadering ter kennis zijn 

gebracht. 

2. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door de Algemene 

Leden Vergadering met ten minste twee derde van de rechtsgeldig uitgebrachte 

stemmen. 

3. Een statutenwijziging treedt in werking, nadat hiervan een notariële akte is op-

gemaakt. 

Liquidatie, ontbinding en schorsing 

Artikel 19 

1. Tot schorsing van de werkzaamheden van de Bond of tot ontbinding/liquidatie, 

kan slechts worden besloten in een tot dit doel bijeengeroepen Algemene Leden-

vergadering met twee derde van de rechtsgeldig uitgebrachte stemmen. 

2. Nadat een besluit tot liquidatie is genomen, treedt het Dagelijks Bestuur op als 

commissie van liquidatie. 

3. Nadat de Bond is geliquideerd overeenkomstig de bepalingen van dit artikel, ver-

vallen de bezittingen aan een doel dat door de Algemene Ledenvergadering 

wordt bepaald. 

Huishoudelijk Reglement 
Artikel 20 

1. In het Huishoudelijk Reglement wordt geregeld al hetgeen ingevolge deze statu-

ten en de wet nadere regelingen behoeft. 

2. Het Huishoudelijk Reglement mag geen bepalingen bevatten, welke in strijd zijn 

met de statuten. 

3. Het wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering bij volstrekte meer-

derheid van de rechtsgeldig uitgebrachte stemmen. 

EINDE STATUTEN 
WOONPLAATSKEUZE 
De verschenen personen kiezen voor alles wat deze akte betreft woonplaats op het 
kantoor van de notaris, bewaarder van deze akte. 
KENNISNEMING 
De verschenen personen verklaarden voorts tijdig kennis te hebben genomen van de 
inhoud van deze akte. 
WAARVAN AKTE 
is verleden te Leidschendam-Voorburg op de datum als in het begin van deze akte is 
vermeld. 
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. 
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De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. 
Zij hebben verklaard in te stemmen met de inhoud van de akte en de beperkte voorle-
zing daarvan. 
Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna, eerst door de 
verschenen personen en vervolgens door mij, notaris, ondertekend. 


