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STATUTEN
STICHTING CHRISTELIJKE MEDIA PROJECTEN
3xM
STATUTENWIJZIGING
acht,verschijnenvoor mij, mr. Bart vander
Heden,zevenentwintigmei tweeduizend
Wilt, notaris te Utrecht:
a. deheerDr Gerrit JacobMINK, geborente Amsterdamop vijfentwintigjanuari
achtenvijftig,wonendete 2676VZ Maasdijk,De RuyterstÍaat
negentienhonderd
27, gehuwd,houdervan eenpaspoortmetnummerNF4555296;
's-Gravenhage
op b. de heerCornelisAndries DE ZOETE, geborente
wonendete 8263AR
achtendertig,
negentienhonderd
december
zevenentwintig
Kampen,Haatlanderdijk22 A, gehuwd,houdervan eenIdentiteitskaartmet nummerID8347359.
personenverklaren:
De verschijnende
a. De stichtingStichtingChristelijkeMediaProjecten(verkortenaam3xM), bij de gevestigdte Amersfoort,met adresNijverheidsweg133,ingeschreven
Kamervan Koophandelvoor Gooi-,Eem-en Flevolandondernummer
41192798werdopgerichtbij notariëleakteverledenop dertienaugustustachtigvoor mr. C.P.Sneep,destijdsnotariste Schiedam.
negentienhonderd
b. De statutenvan de stichtingzijn vervolgensgewijzigdbij akteop vijfoktober vanJ.F.M. verledenvoor eenplaatsvervanger
negentienhonderd
drieëntachtig
notariste Hilversum,bij akteop achtjuli negentienhonderd
van Zanten-RómeÍ,
achtennegentig
voor mr. JanLambertde Lange,notariste Puttenverledenen bij
negenennegentig
voor mr. Jan
oktobernegentienhonderd
akteop negenentwintig
Lambe( de Lange,notariste Puttenverledenen laatstelijkbij akteop veertienenvijf voor mr. JanLambertde Lange,notariste Putten
december
tweeduizend
verleden.

c. Het bestuuren de Raadvan Toezichten Adviesvan de stichtinghebbenin de op
gezamenlijkeachtte Amersfoortgehouden
zesentwintigmaarttweeduizend
hetbepaaldein artikel24 beslotenom de statutenvergadering,
overeenkomstig
personen,
a.angewezen
om van deze te wijzigenen hebbenhen,verschijnende
bij notariëleaktete doenblijken.
statutenwijziging
en gemeldeaanwijzingblijkt uit de aan
d. Van gemeldbesluittot statutenwijziging
kopievande notulenvande bedoeldevergadering.dezeaktegehechte
wordende statutenzodanige. Ter uitvoeringvan hetbesluittot statutenwijziging
gewijzigddat zij met ingangvan hedenluidenals volgt.NAAM EN ZETEL
Artikel I
STICIITING CHRISTELIJKE MEDIA l. De stichtingis genaamd:
PROJECTEN - 3xM, (afgekortgcnaamd3xM). -
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2. De stichtingheefthaarzetelte Amersfoort.
GRONDSLAG
Artikel 2
De grondslagvan de stichtingis de Bijbel, het Woordvan God.
(onfeilbare)Woordvan Godis, a. (Wrj) geloven,dat de Bijbel het geïnspireerde
datalleengezagheeft;
b. (Wij) gelovenin dedrie-enigeGod,die van eeuwigheidis en Zich in Zijn alsVader,Zoonen HeiligeGeest.
Woordopenbaart
c. (Wlj) gelovenin JezusChristus,waarachtigGoden waarachtigmens,die
geledenheeft en gestorven
geborenis uit de maagdMaria, die plaatsvervangend
is uit de dood,tenhemelis is om onzezonden,die lichamelijkopgestaan
gevaÍenen persoonlijkzal wederkomenin machten heerlijkheid.
DOEL
Artikel 3
van de verkondigingvan het WoordvanDe stichtingheeftten doelhetbevorderen
Godvia de modememedia.
MIDDELEN
Artikel 4
te bereikendoor:
De stichtinstÍachtdit doelondermeer
van deskundigheid
het bevorderen
van financiëleondersteuning,
1. hetverstrekken
en het gevenvan voorlichtingen informatie;met en dienstenverlenenaan2. het waarmogelijkenwenselijksamenwerken
mits dezede in artikel2
en andereorganisaties,
kerken,geloofsgemeenschappen
grondslagonderschrijven.
genoemde
moetenzljn metde in middelengeldt,datzij in overeenstemming
Voor genoemde
doel.
grondslagenhet in artikel3 omschreven
artikel2 genoemde
Bij het werk zal geenpropagandawordengemaaktvoor eenbepaaldekerk
of politiekepartij.
geloofsgemeenschap
VERMOGENEN INKOMSTEN
Artikel 5
en de inkomstenvan de stichting zullen bestaanen worden l Hetvermogen
verkregenuit:
a.

het vermogenvan de stichting;

envrijwilligebijdragen;
b. donaties
legatenen erfstellingen;
schenkingen,

d. subsidies;
e.

anderedoor de stichting wettig verkregenbaten.

2. De stichtingheeftgeenwinstoogmerk.
BESTUUR:SAMENSTELLINO:DAGELIJKSBESTUUR
Artikel 6
samenstelling1. De stichting wordt bestuurddoor hct bestuur,dat wordt gevormd door
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bestuursleden.
De bestuursleden
dienenzondervoorbehoud
de grondslagvan de stichting,zoals
omschrcvenin artikel 2 van dezestatuten,te onderschrijven.'Het bestuurbestaatuit eenonevenaantalvanminimaalvij f enten hoogstenegen
natuurlijkepersonen.
De zetelverdeling
van hetbestuurdientzoveelmogelijkalsvolgt te zijn samensesteld:
- uit de Protestantse
Kerk in Nederland:drie leden:
- uit de Gereformeerde
Kerken(wijgemaakr)of deNederlands
Gereformeerde
Kerken:éénlid:
- uit de ChristelijkeGereformeerde
Kerken:éénlid;
- uit de Gereformeerde
Gemeenten
of de HersteldHervormdeKerk: éénlid; - uit de overigechristelijkekerkenen geloofsgemeenschappen:
éénlid. Er wordt gestreefdnaardiversiteitop basisvan geslacht,etniciteiten
maatschappel
ijke achtergrond.
Het in hettweedelid genoemde
aantalledenen de in het derdelid aangegevenverdeelsleutel,
dienente wordenbeschouwd
alseennate strevendoel.Ook als het bestuurminder danvijf ledentelt, zal het zijn werkzaamheden
kunn€Dblijven verrichten.
Het bestuurkiestuit zÍn middeneenvoorzitter,secretaris
enpenningmeester,
vormendehet dagelijksbestuur.
Het bestuurkiestuit ziin middeneveneenseenplaatsvervangervoor elk van de ledenvan hetdagelijksbestuur

benoeming

6. De ledenvan het bestuurdienen,zowelbij verkiezingalsbij herverkiezing,
hun
handtekeningte plaatsenondereendaarvoorbestemdexemplaarvan de statuten
en tredeneerstdiu[na in fhnctie.

7. Het plaatsenvan de handtekening,
zoalsbepaaldin lid 6, wordtuitdrukkelijk geachtin te houden,datde ledenvanhet bestuurnaarhun besteweten,zonder aanziendespersoons,
de belangenvan de stichtingzodanigzullenbehartigendat
de doelstellingvan de stichtingwordt bevorderd.
8 . Bij vacaturesin hetbestuurblijven deoverigebestuursleden
eenwettigcollegevonnen,bevoegdom rechtsgeldige
besluitente nemenmet in achtneming
van het bepaaldein artikel 12,lid 3 en artikel 19,lid l.
9. Na het ontstaanvan vacaturesdraagthet bestuurer op zo kort mogelijke termijn
zorgvoor dathet uit tenminstevijf ledenbestaat
ZITTINGSPERIODEBESTUUR
Artikel 7
l. De bestuursleden
hebbenzitting voor eenperiodevan maximaalvierjaar.2. Zlj zijn tweemaalherbenoembaar.
Nadienkomenzii voor benoeminsals bestuurslidin aanmerking
nadattenminsteéénjaarna hundefungerenis verstreken.
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Het bestuurstelt aande handvan de voorgeschrevenzittingsduureenroostervan
afuedenvast.Daarbij moetwordenvoorkomendat het periodiekaftredeneen evenwichtigfunctionerenvan het bestuurin gevaarbrengt,orn welke redenhet bestuurvan geval tot gevalde zittingsduurvan eenbestuurdermag verlengenmet eenperiodevan tenhoogsteéénjaar.
TAAK VAN HET BESTUUR
Artikel 8
Het bestuurheeftalstaak:
grondslagenhet doelvan de
van devastgestelde
1. Te wakenoverde handhaving
stichting,evenalsoverde nakomingen de uitvoeringvan de overigebepalingen
van de statuten.
schorsen
en ontslaan.
z- De ledenvan hetbestuurte benoemen,
van de statutente geven,mits geen
van de bepalingen
J.
Eenbindendeinterpretatie
van de artikelen2,20 en23.
inbreukmakendop debepalingen
in alle gevallenwaarinde wet en dezestatutenofde hierop4. Te beslissen
niet voorzien.
reglementen
berustende
te dragenvoor hetbeleidende 5 . Te zorgenen eindverantwoordelijkheid
(dagelijkse)leidingoverdeuitvoeringvan hetwerk van de stichting,in met de artikelen2, 3 en 4 van dezestatuten.
overeenstemming
overde voeren
overhet vermogenvan de stichtingente beschikken
6. Beheerte
geldmiddelen
van de stichtingom het gesteldedoelte bereiken.
7. Verantwoordelijkheidte dragenvoor de totstandkomingvan een(meerjaren)actieplan,begroting,jaarverslagenjaarrekeningen dezevastte beleidsplan,
i.

)Lgll9lt.

te houdenen de uitkomstenen afsprakenvastte 8. Jaarlijkseenzelfevaluatie
leggen.
anderereglementen.
9. Het huishoudelijkreglementvastte stellenen desgewenst
vastte stellen,waarinnadéreinvullingwordt
10. Het bestuurs-en directiereglement
van de directeur.
gegevenaande bevoegdheden
en de verantwoordelijkheden
BEVOEGDHEIDVAN HET BESTUUR
Artikel 9
tot hetkopen,1. Het bestuuris bevoegdtot het sluitenvan oveÍeenkomsten
of bezwarenvan registergoederen.
vervreemden
waarbijde Het bestuuris niet bevoegdtot het sluitenvanovereenkomsten
verbindt,zich voor eenstichtingzich als borgofhoofdelijk medeschuldenaar
voor de schuldvan eenderdederdesterkmaaktof zich tot zekerheidsstelling
verbindt.

en te ontslaan,die eendirecteurte benoemen
2. Het bestuurheeftde bevoegdheid
taken.en uitvoerende
zal wordenbelastmet beleidsvoorbereidende
ondermeer
DAGELIJKSBESTUUR/VERTEGENWOORDIGING
vanhet bestuurvoor en zoÍgtvoor
1. Het dagelijksbestuurbereidtde vergadering
overigezakendie hetbestuurbehoudens
deuitvoeringvan bestuursbesluiten,
aanhet dagelijksbestuurdelegeert,
2. Het dagelijksbestuurals bedoeldin artikel6 lid 5, veÍegenwoordigtde stichting.
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De stichtingkanmedevertegenwoordigd
wordendoorde voorzitteren de secretarissamen.Tevensvertegenwoordighet helebestuurde stichting.De in dit lid aangegeven
vertegenwoordiging
is behoudens
hetbepaalde
in artikel 16 tid2.
3. Bij verhinderingvan de voorzitter, secretarisof penningmeester,
wordenhun frurctieswaargenomendoor hun plaatsvervangers.
VERGADERINGENVAN HET BESTUUR
AÍikel 11
Het bestuurvergadertzoveelmalenals doorhetbestuurwenselijkwordt geacht,maarten minsteviermaalperjaar. Het bestuurvergadertop aanwijzingvan d
voorzittervan het bestuurofop verzoekvan twee ledenvan het bestuur. -'-STEMMENEN BESLUITVORMING
Artikel 12
l. Tenzijin dezestatutenandersis bepaald,wordenin alle vergaderingen
van het bestuuren het dagelijksbestuurbesluitengenomenmet eenvolstrekte
meerderheid
van stemmenvan de aanwezige
bestuursleden.
Iederbestuurslidheeftéénstem.
Ledenkururenhun stemmondelinguitbrengenoveÍ eengeagendeerd
agendapunt,tenzij éénof meerledenom schriftelijke stemmingverzoeken.Indienminderdande helft van de zittinghebbende
ledenin persoonaanwezigis,
kan geenrechtsgeldig
besluitwordengenomen.
4. Blancostemmengeldenals niet uitgebrachte,
geldigestemmen.
5. Stemmingoverpersonengeschiedtschriftelijk.
6. Bij stakingvan de stemmenwordt hetvoorstelgeachtte zijn verworpen.7. Eenbestuurslidmagzich in eenvergadering
dooréénanderlid laten--.vertegenwooÍdigen.
Daartoeis eenaande voorzitterte overleggenschriftelijkevolmachtvereist.
BEZOLDIGINGBESTUUR
Artikel 13
De ledenvan het bestuurontvangenalszodaniggeenbezoldiging,middellijknochonmiddellijk.
De doorde bestuursleden
in redelijkheidgemaakte
onkostenwordenvergoed,welke
kostenzichtbaarzijn enwordentoegelichtin dejaanekening.
BOEKJAAR.JAARSTIJKKENEN BEWAARPLICHT
Artikel 14
1. Het boekjaarvan de stichtingis gelijk aanhetkalenderjaar.
2. Het bestuuris verplichtvan de vermogenstoestand
van de stichtingenvan alles
betreffendede werkzaamheden
van de stichting,naarde eisendie voortvloeienuit dezewerkzaamheden,
op zodanigewijze eenadministratie
te voerenen de daartoebehorende
boeken,bescheiden
en anderegegevensdragers
op zodanige
wijze te bewaren,dat te allentijde de rechtenen verplichtingen
vande stichting
kurmen worden gekend.

3. Het bestuuris verplichtjaarlijks vóór éénjuli de balansende staatvan batenen
lastenvan de stichtingte makenen op papierte stellen.
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4. Het bestuuris verplichteenregisteraccountant
of accounrant_
administratieconsulent
te benoementeneindede balansen de staatvan batenen
lastente controleren.
5 . Het bestuuris verplichtde in dit artikerbedoerde
boeken,bescheiden
en andere
gegevensdragers
gedurende
de in hetBurgerlijkWetboekvoorgeschreven
_
termijn,per hedenzevenjaren,te bewaren.
De op eengegevensdrager
aangebrachte
gegevens,
uitgezonderd
de op papier_
gesteldebalansen staatvan batenen lasten,kunnenof eenandere
gegevensdrager
wordenovergebrachten bewaard,miÈ de overbrenging-geschiedtmetjuiste envolledigeweergavevan de gegevens
en dezege-<lurende
de volledigebewaartijdbeschikbaar
zijn en binnenieáelijketijd leesbaar
kunnen
wordengemaakt.
Artikel 15
1. Binnenhet bestuuÍmogengeennauwefamilie_of vergehjkbare
relaties,--waaronderbegrepen- maarniet beperkttot _ huwetijk, gêregistreerd
parhrerschapof ongehuwdsamenwonenen bloed- of aanverwantschap
tot in de
derdegraad,bestaan.
Eenrelatiealshier bedoeld,is eengrondvoo. ontrlug,t" _
gevendoorhet b
2.

Daarenbovenmogen de leden van het bestuurgeen werknemerzijn van
de stichting.

Voortsis methet bestuurslidmaatschap
onverenigbaar
de hoedanigheid
van _
bestuurder,oprichter,aandeelhouder,
ioezichthouderof werknemervan
a. een(ontvangende)entiteit waaraande stichtingde door haaringezamelde*
geldenmiddellijkof onmiddellijk,geheelof gédeelteli;kafstaaq_
.
b. eenentiteit waarmeede instelling op snucturélewijze op geld waardeerbare
rechtshandelingen
verricht.
Met eenentiteitzoalsbedoerdin dit lid wordtgelijkgestetd
êenrechtspersoon
of
entiteitdie statutair- directof indirect- met dè stichtingis verbonden.
Eenrelatieals bedoeldin dit lid, is eengrondvoor ontsËg,te gevendoorhet _
bestuur.
J.
De invloedvan eenontvangende
entiteitals bedoeldin het lid 2a op de
benoemingen voordrachttot benoemingvan ledenvanhet bestuuris toegestaan
tot ten hoogsteeenderdevan hetaantalledenvan hetbestuur.
Á Het
bepaaldein de leden2 en 3 gerdtniet indienen voor zoverten aanzienvan
de stichtingen de bedoeldeentiteitsprakeis van consolidatiezoalsbedoeldin
de
Richtlijn Fondsenwervende
Instellinsen.5 . Elk van de desbetreffende
bestuursreáen
dienthet bestuurvanhet bestaanvan eenrelatieals bedoeldin lid 2 onverwijldop de hoogtete stellen.
op de eerstmogelijkevergadering
vanhet bestuurbisluit hetbestuuroverhet ontslagvanhet desbetreffende
lid vanhet bestuurteneindede in dit aftikel bedoeldeonverenigbaarheidop te heffen.

Artikel 16
l. In alle gevallenwaarinde stichtingeentegenstrijdigbelangheeftmet
eenlidvanhet bestuurdienthetdesbetreffende
lid dit te meldenaanhet bestuur.-.-
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Het desbetreffende
lid neemtter zakeniet deelaande beraadslaging,
heeft _
daaringeenstemrechten heeft geenbevoegdheid,noch kan die verkrijgende _
stichtingte vertegenwoordigen
of te doenvertegenwoordigen.
De aanwezigheid
vandit lid telt niet meeter bepalingvan hetvereistequoÍumvoor
besluiworming.
2. In alle gevallendateenrid vanhet bestuureenberangenverstrengeling
heeftmet
de stichtingis het lid niet bevoegdtot vertegenwoordiging
van de stiÀting. Hij dient dit aanhet bestuurte meldenen kan ter zakevan de betreffende
aangelegenheid
niet wordengemachtigd
het bestuurte vertegenwoordigen
of Íechtshandelingen
te verrichtennamensde stichting.
3' onder eenverstrengeling
van belangenwordt ondermeerverstaanhet verrichten
van op geldwaardeerbare
rechtshandelingen
tussende stichtingen:
a. ledenvan hetbestuuren/ofwerknemers
van de stichting;
b. personen
die eennauwefamilie-ofvergelijkbarerelatiehebbenmetde hierbovenondersuba genoemde
personen;
c. rechtspersonen
waarvandehierbovenondera en b genoemde
personenbestuurslid,lid van het toezichthoudendorgaanof aandeelhouder
of _
commissaris
en/ofbestuurder
ziin.
VERLIESVAN LIDMAATSCHAPBESTUUR
Artikel 17
l. Ledenvanhet bestuurverliezenhun lidmaatschap
wanneerzij geachtworden niet meerde grondslag,zoalsgenoemdin artikel2, te onderschrijven
of wanneer
hun ontslagwordt geachtin hetberangvan de stichtingte zijn, danwelindieneenbestuurslidgedurende
éénjaarniet deelneemtaande uitseschreven
vergaderingenvan de stichting.

2. De beslissingoverhetverliesvan hetlidmaatschap
wordtgenomenin eenvergaderingvan het bestuur,waartenminstetwee/derdevan het aantalleden aanwezigis en waarbij tenminstetwee/derdevan de aanwezigeredenmet het voorstelinstemt._
3. Ledenvan het bestuurverliezenhun lidmaatschap
ingevolgehet bepaalde
in artikel 15,lid 6 en voortsdoor:
a. periodiekafoeden;
b. schriftelijkbedanken;
c. verliesvanhet wije beheeroververmogen,faillissement;
d.

overlijden;

e. bestuursbesluit
alsbedoeldin art. 17,leden1.2 en 3.
4. In situatieswaarindezestatutenverderniet voorzien,is hetbestuurbevoegdeen
medebestuurder
te ontsraan
mits het besluitmet algemenestemmen(minuséén)
genomenwordt.
Artikell8
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te -dienenin hun arbeidsovereenkomst
Directeuren overigepersoneelsleden
genoemdin artikel
verklarendat zij "àná", "nig voorbehoudde grondslag
onderschrijven.
STATUTENWIJZIGING
wordengenomenU".luit tot wijziging van de statutenvan de stichtingkan
llF.n
stemmenrn
met eenmeeÍderheidvan tenminstedrie/vierdevan de uitgebrachte
van het aantal--eenvergaderingvan het bestuurwaarintenminstede helft
aanwezigis' =_"-bestuursleden
fungerende
meerderheidvan tenminste
Z. IngJval geenbesluit kan wordengenomenmet een
na tenminste dri-e/vieáealsbedoeldin lid l, kan in eentweedevergadering,
genomenmet ten minste
tweewekenmaarbinnenzesweken,eenbesluit worden
van het bestuur eenvolstrektemeerderheidvan stemmenin eenvergadering
bestuursleden_-waarin eenvolstrektemeerderheidvan de in functie zijnde

AaÍrwezrglS.--3.Iederbestuurslidisbevoegdhetbesluittotwijzigingvandestatutenblnotariële

aktevastte leggen.
ONTBINDINGArrikel20
l. Het bestuuris bevoegdde stichtingte ontbinden'
genomenop eenvergadering
Het besluittot ontbindingvan de stichtingwordt
het aantalledenvan het
van het bestuurmet eenmeerderheidvan drie/vierdevan
bestuur. -----'--------.'--vT h:lï|^:
meerderheid
2. Ingevalgeenbesluitkan wordengenomenmet-een
vergadering'na ten
l"íen rrui fr"t b"stuuralsbedoeldin lid I' kan in eentweede
wordengenomenmet ten
minstetweewekenmaarbinnenzesweken,eenbesluit
van het van stemmenin eenvergadering
minsteeenvolstreklemeerderheid
zijnde bestuursleden
bestuurwaarin eenvolstrektemeerderheidvan de in frrnctie
aanwezigis' =-_---.wordt bestemming
3 . Het besluittot ontbindinggeeftzo mogelijkook aanwelke
gegevenaanhet na vereffeningblijkendevereffeningsaldo'
nadatde stichtingin
i
áiendien wordt de stichtingàntbondendoorinsolventie
_fuiffit.ementis verÉlaardof dooropheffingvan het faillissement
.Àit*
wesensde toestandvan de' boedel'--'.-----------------'''''''-----de vereffeningvan het
zins wordt beslist,geschiedt
anders
5 . Tenzij van rechtswege
,.
, r_-- _^r_^-r^^- rrÀ+

;ffir*';;ï;

àrïi*à",

,ir*,ting endeafwikkelingvanhaarzakendoorher

bestuur,als vereffenaar.
afirdkkelen'
6. ó. u.i"f""u- -l de lopendezakenvan de stichting
aanéénof meerinstellingen
batigsaldozal wordenafgedragen
7 . ;;";;;il;"i
komt' danwel wordt
áË ".tr"iio" gronáslaghebben,of zoveil mogelijknabij
alsalgemeen
Registratieen-successie
eenàoorde Insqecteur
;;;;;.d-;;t"rin Nederlandof een
nut Utg"ia" instellingg"r*gt.hiktt rechtspersoon
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in het buitenlandmet eensoortgelijkdoel'
organisatie
daarmeevergelijkbare
begunstigde(n)''.-overeenkomstigde door het bestuuraangewezen
JURIDISCHEFUSIEOF SPLITSING

-

rt"t uo-.trt totiuridischefusieofjuridischesplitsingop basiswaarvantot fusie
respectievelijksplitsingwordt besloten,dient er in te voorziendat de statutenvan de
zoalszij na dejuridischefusieofjuridischesplitsing
verkijgenderechtspersoon
als gevolg
zullenluiden,bepalendathetvermogendat deverkrijgenderechtspersoon
splitsingzal verkrijgenalsmededevruchten
van debedoeldefusierespectievelijk
daarvan,slechtsmet toestemmingvan de rechterandersmogenwordenbesteeddan
splitsinghet gevalwas.
vóór de fusierespectievelijk
OVERGANGSBEPALING
De funserendeledenvan de Raadvan Toezichten Advieszijn lid vanhetbestuuÍna
het passerenvan de notariëleaktevan statutenwijziging'
SLOTARTIKEL
Artikel 23
evenalsdit artikel.
van artikel2 ei 20 zijn inhoudelijkonveranderlijk,
De bepalingen
SLOTBEPALINGEN
personenzijn mij, notaris,bekenden de identiteitvande verschenen
De verschenen
personenis doormij, notaÍis,aande handvanhet hiervoorvermeldeen daartoe
bestemdedocumentvastgesteld.
zijn mij, notaris,bekend.
personen
De verschijnende
WAARVAN AKTE, verledente utrecht op de datumals in het hoofdvandezeakte
vermeld.
Na zakelijke opgavevan de inhoud van dezeakte en na het gevenvan een toelichting
daaropaan de verschijnendepersonen,hebbendezeeenparigverklaard tijdig van de
inhoud van deze akte te hebbenkennisgenomenen met die inhoud in te stemmen.Vervolgens is dezeakte onmiddellijk na beperktevoorlezing door de verschijnende
'{!r-í (tite
om 'l-rt1('^
personenen mij, notaris,ondertekend.
(Volgt ondertekening)
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