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STATUTENWIJZIGING VERENIGING 
 
 
 
Heden, eenendertig december tweeduizend vijftien, verschijnt voor mij, mr. Karen 
Anne Hüpler-Hebben, notaris te Utrecht: 
@, 
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van hierna vermelde 
vereniging. 
De comparante verklaart: 
- dat de algemene vergadering van de vereniging met volledige 

rechtsbevoegdheid: Landelijke Pathologie Assistenten Vereniging, 
statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te 2333 ZA Leiden, 
Albinusdreef 2, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 
40481198, heeft besloten tot de onderhavige statutenwijziging; 

- dat de algemene vergadering voorts heeft besloten de comparante aan te 
wijzen om deze akte te verlijden;  

- dat van de gemelde besluiten van de algemene vergadering blijkt uit een 
./.   aan deze akte gehecht geschrift. 

De comparante, handelend als vermeld, verklaart voorts, ter uitvoering van 
voormeld besluit, de statuten van de vereniging algeheel te wijzigen zodat deze -
met ingang van de dag na heden - komen te luiden als volgt: 
STATUTEN 
BEGRIPSBEPAPLINGEN 
1. In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde 

betekenis: 
 algemene vergadering betekent het orgaan van de vereniging dat in Titel 2 

van Boek 2 Burgerlijk Wetboek wordt aangeduid als algemene vergadering, 
tenzij uit de context blijkt dat het een bijeenkomst van de vergadering betreft. 

 A-opleiding betekent een door de RGS erkende opleiding tot patholoog 
zoals deze in de diverse (academisch) medische centra in Nederland wordt 
verzorgd; 

 bestuur betekent het bestuur van de vereniging. 
 DJS betekent de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid De Jonge 

Specialist, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 59640405. 
 huishoudelijk reglement betekent het huishoudelijk reglement van de 

vereniging. 
 KNMG betekent de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Koninklijke 

Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst. 
 LAD betekent de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Landelijke 

vereniging van Artsen in Dienstverband, ingeschreven in het handelsregister 
onder nummer 40477980. 

 RGS betekent Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten van de 
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KNMG. 
 schriftelijk betekent een bericht dat is overgebracht bij brief, e-mail of enig 

ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en 
reproduceerbaar is. 

 statuten betekent de statuten van de vereniging. 
 vereniging betekent de vereniging waarvan de interne organisatie wordt 

beheerst door deze statuten, te weten de vereniging met volledige 
rechtsbevoegdheid: Landelijke Pathologie Assistenten Vereniging, 
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40481198. 

2. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze 
statuten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Met verwijzingen in deze 
statuten naar ‘hij’ wordt tevens bedoeld te verwijzen naar ‘zij’. Met 
verwijzingen in deze statuten naar ‘zijn’ (anders dan als werkwoord) of ‘hem’ 
wordt tevens bedoeld te verwijzen naar ‘haar’. 

NAAM EN ZETEL  
Artikel 1 
1. De vereniging draagt de naam: Landelijke Pathologie Assistenten 

Vereniging.  
2. De verkorte naam van de vereniging luidt: LPAV. 
3. De vereniging is statutair gevestigd te Utrecht.  
4. De vereniging is opgericht op zevenentwintig januari 

negentienhonderdnegenentachtig.  
DOEL  
Artikel 2 
1. De vereniging heeft ten doel: het behartigen van de belangen van haar 

leden, waaronder alle facetten van de opleiding in de Pathologie in de meest 
ruime zin dienen te worden verstaan.  

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:.  
 a. het behartigen van de belangen van de leden; 
 b. het organiseren van bijeenkomsten; 
 c. het voorzien in uitwisseling van wetenschappelijke kennis en informatie 

op het gebied van de pathologie, 
 en voorts door het aanwenden van alle andere middelen welke voor het 

bereiken van het gestelde doel nuttig of nodig worden geacht. 
BOEKJAAR 
Artikel 3 
Het boekjaar loopt van een januari tot en met een en dertig december.  
LEDEN  
Artikel 4 
1. Leden zijn artsen die in Nederland in opleiding zijn tot patholoog en als 

zodanig: 
 a. zijn ingeschreven in het register zoals dat wordt gehouden door de 

RGS; 
 b. zijn toegelaten overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel. 
2. Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het bestuur. Het 

bestuur beslist binnen drie maanden na de aanmelding over de toelating. 
EINDE LIDMAATSCHAP EN SCHORSING 



 

- 3 - 

Artikel 5 
1. Het lidmaatschap eindigt: 
 a. door de dood van het lid; 
 b. door opzegging van het lid; 
 c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer 

een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de 
statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de 
vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de 
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren; bij onderbreken of beëindigen van de opleiding dient een lid 
het bestuur hiervan in kennis te stellen; 

 d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid 
in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging 
handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.  

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan 

slechts geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier 
weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien 
van de vereniging of van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap 
te laten voortduren. 

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het 
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de 
datum waartegen was opgezegd. 

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit 
waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te 
zijnen opzichte uit te sluiten. 

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op 

grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het 
lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van 
de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. 
Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van 
redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het 
beroep is het lid geschorst. 

8. In geen van bovengemelde gevallen vindt restitutie van contributie plaats.  
9. Een lid kan zowel door het bestuur als door de algemene vergadering 

worden geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt 
gevolgd door ofwel een eenmalige verlenging van de schorsing met drie 
maanden ofwel een besluit tot opzegging of ontzetting, eindigt door het 
verloop van die termijn. 

10. Het lid, dat is geschorst, behoudt gedurende zijn schorsing zijn 
verplichtingen ten opzichte van de vereniging, doch heeft geen enkel recht 
en wordt niet toegelaten in vergaderingen, behoudens ingeval en voor zover 
de schorsing van het betreffende lid in die algemene vergadering aan de 
orde is. 

CONTRIBUTIE 
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Artikel 6 
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van contributie aan de vereniging, 

waarvan de hoogte op voorstel van het bestuur jaarlijks door de algemene 
vergadering wordt goedgekeurd. 

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke 
ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen. 

BESTUUR, BENOEMING EN WERKWIJZE  
Artikel 7 
1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit zoveel 

personen als er A-opleidingen zijn. 
2. Een bestuurslid wordt benoemd uit de leden door de algemene vergadering, 

met dien verstande dat: 
 a. aan de in opleiding zijnde assistenten van iedere A-opleiding die 

werkzaam zijn in hetzelfde (academisch) medisch centrum de 
bevoegdheid wordt verleend - uit de deelnemers aan de A-opleiding van 
het betreffende (academisch) medisch centrum - gezamenlijk een 
bindende voordracht te doen voor één bestuurslid; 

 b. uit iedere A-opleiding maar één in opleiding zijnde assistent deel kan 
uitmaken van het bestuur. 

3. Aan elke bindende voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen 
door een met ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen 
genomen besluit van de algemene vergadering, indien in de algemene 
vergadering twee derde van het aantal gezamenlijk uit te brengen stemmen 
door de stemgerechtigde leden gezamenlijk kan worden uitgebracht. 

4. Indien de algemene vergadering besluit aan de opgemaakte bindende 
voordracht het bindend karakter te ontnemen, worden de in opleiding zijnde 
assistenten van de betreffende A-opleiding opnieuw in de gelegenheid 
gesteld gezamenlijk een bindende voordracht op te maken. 

5. De benoeming van een bestuurslid geschiedt voor een periode van ten 
minste twee jaar. Een aftredend bestuurslid is eenmaal terstond 
herbenoembaar. 

6. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris, een 
penningmeester. 

7. Bij belet of ontstentenis van een bestuurslid zijn de overige bestuursleden 
met het bestuur belast. Indien één of meer bestuursleden ontbreken, vormen 
de overgebleven bestuursleden of het overgebleven bestuurslid een 
bevoegd bestuur. In vacatures dient zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, 
te worden voorzien. Indien alle bestuursleden ontbreken, zal de algemene 
vergadering onverwijld nieuwe bestuursleden benoemen. 

8. Het bestuur vergadert zo vaak als nodig wordt geacht. Een 
bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door de secretaris, na 
instemming van voorzitter en penningmeester. Van het verhandelde worden 
notulen opgemaakt, die op de eerstvolgende bestuursvergadering dienen te 
worden goedgekeurd. Op schriftelijk verzoek van ten minste drie 
bestuursleden moet de secretaris op redelijke termijn een 
bestuursvergadering bijeenroepen. De vergadering wordt geleid door de 
voorzitter, en bij diens ontstentenis door een door de vergadering aan te 
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wijzen bestuurslid. Artikel 15 leden 2 en 3 zijn van overeenkomstige 
toepassing.  

9. Het bestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, met gewone 
meerderheid van stemmen en uitsluitend voor zover geen van de 
bestuursleden zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Het besluit 
wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen. 

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP  
Artikel 8 
1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden 

ontslagen of  geschorst. 
2. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit 

tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 
 a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; 
 b. door bedanken.  
VERTEGENWOORDIGING 
Artikel 9 
1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Voorts kan de 

vereniging worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende 
bestuursleden. 

2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer 
bestuursleden alsook aan derden om de vereniging binnen de grenzen van 
die volmacht te vertegenwoordigen. Het bestuur kan voorts besluiten aan 
gevolmachtigden een titel te verlenen. 

3. Het bestuur kan van het toekennen van doorlopende 
vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister. 

4. In het geval dat zich een tegenstrijdig belang voordoet ten aanzien van een 
bestuurslid, dient het desbetreffende bestuurslid dit onverwijld te melden aan 
de overige bestuursleden. Het desbetreffende bestuurslid dient zich voorts 
van de beraadslaging en besluitvorming ter zake te onthouden. De 
aanwezigheid van het desbetreffende bestuurslid telt niet mee ter bepaling 
van het vereiste quorum voor de besluitvorming. 

5. In geval van een tegenstrijdig belang tussen één of meer bestuursleden en 
de vereniging, wordt de vereniging vertegenwoordigd door het voltallig 
bestuur, dan wel door de persoon of personen die daartoe door de 
algemene vergadering is/zijn aangewezen. 

Artikel 10 
Het bestuur is, mits met toestemming van de algemene vergadering, bevoegd tot 
het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van 
registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als 
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of 
zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt .  
JAARVERSLAG EN REKENING EN VERANTWOORDING 
Artikel 11 
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging 

zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en 
verplichtingen kunnen worden gekend. 
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2. Het bestuur brengt in een algemene vergadering binnen zes maanden na 
afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de 
algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken en over 
het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met 
een toelichting ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Deze 
stukken worden ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt de 
ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave 
van redenen melding gemaakt. 

3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van 
ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. 
De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur 
en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. 

4. De opdracht van de commissie kan te allen tijde door de algemene 
vergadering worden herroepen mits gelijktijdig een andere commissie wordt 
benoemd. 

5. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 zeven jaar 
te bewaren.  

ALGEMENE VERGADERING  
Artikel 12 
1. Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen, wanneer het dit 

wenselijk oordeelt of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten 
verplicht is.  

2.  De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens 
het ledenregister. De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven 
dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet 
meegerekend. 

3. De oproeping aan ieder lid, die daarmee instemt, kan ook geschieden door 
een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar 
bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vereniging bekend 
is gemaakt. 

4. In de vergadering bedoeld in artikel 11 lid 2 komen mede aan de orde: 
 a. de voorziening in vacatures;  
 b. de benoeming van de leden van de in artikel 11 lid 3 genoemde 

commissie;  
 c. de vaststelling van de contributie. 
5. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig 

aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van 
de stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering 
op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. 

 Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, 
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan overeenkomstig 
het bepaalde in lid 2 en 3 van dit artikel. 

Artikel 13 
Alle leden, die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de algemene vergadering 
en hebben daarin ieder een stem. Ieder stemgerechtigd lid kan zijn stem doen 
uitbrengen door een daartoe schriftelijk gemachtigd ander lid, dat in totaal niet 
meer dan twee stemmen kan uitbrengen. Over toelating van andere personen tot 
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de algemene vergadering beslist het bestuur.  
Artikel 14 
Van een vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter 
daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die in dezelfde vergadering dan 
wel in een volgende algemene vergadering worden vastgesteld.  
Artikel 15 
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het 

bestuur. Bij beider ontstentenis of belet van de voorzitter treedt een van de 
andere - door het bestuur aan te wijzen - bestuursleden als voorzitter op. 
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet 
de vergadering daarin zelve. 

2. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat 
door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt 
voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een 
niet schriftelijk vastgelegd voorstel.  

3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het tweede lid 
bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe 
stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de 
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een 
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming 
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.  

BESLUITVORMING 
Artikel 16 
1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten 

van de organen van de vereniging genomen met gewone meerderheid van 
de geldig uitgebrachte stemmen.  

2. Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd, 
tenzij de voorzitter anders beslist. Blanco en niet juist uitgebrachte stemmen 
worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen over 
personen wordt een tweede keer gestemd tussen de twee personen die de 
meeste stemmen hebben behaald. Staken de stemmen wederom dan 
beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht 
te zijn verworpen.  

HUISHOUDELIJK  REGLEMENT 
Artikel 17 
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.  
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of de statuten. 
3. Besluiten tot het vaststellen of wijzigen van het huishoudelijk reglement 

kunnen slechts worden genomen in een algemene vergadering met een 
meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte 
stemmen 

STATUTENWIJZIGING  
Artikel 18 
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan 

door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met 
de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden 
voorgesteld.   
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2. Besluiten tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vereniging 
kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee 
derde van de geldig uitgebrachte stemmen. 

3. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een 
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen 
voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde 
wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats 
(waaronder begrepen de website van de vereniging) voor de leden ter 
inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt 
gehouden. 

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële 
akte is opgemaakt.  

ONTBINDING 
Artikel 19  
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene 

vergadering. Het bepaalde in artikel 18 lid 2 is van overeenkomstige 
toepassing. 

2. De vereniging blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening 
van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar 
uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie. De 
vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de vereffenaars geen baten 
meer bekend zijn. 

3. De bestuursleden zijn de vereffenaars van het vermogen van de vereniging. 
Op hen blijven de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing en het 
ontslag van bestuursleden van toepassing. De overige statutaire bepalingen 
blijven eveneens voor zoveel mogelijk van kracht tijdens de vereffening. 

4. Een eventueel batig saldo zal zoveel mogelijk worden aangewend 
overeenkomstig het doel van de vereniging  

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en de bescheiden van de 
vereniging gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn onder berusting 
van een door de algemene vergadering daartoe aangewezen 
(rechts)persoon. 

BEPALING INZAKE VERBONDENHEID DJS EN LAD 
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Artikel 20 
1. Personen die als lid toetreden tot de vereniging, worden daardoor tevens lid 

van DJS en zijn alsdan als zodanig onderworpen aan de statuten, 
reglementen en besluiten van DJS en haar organen, tenzij een dergelijk 
persoon bij diens aanmelding als lid van de vereniging uitdrukkelijk aangeeft 
geen prijs te stellen op het lidmaatschap van DJS. Indien een dergelijk 
persoon aangeeft wel prijs te stellen op het lidmaatschap van DJS, is het 
bestuur gemachtigd diens persoonsgegevens zoals vermeld in de 
verwerkingsovereenkomst tussen de vereniging en de DJS ter beschikking 
te stellen aan DJS. Opzegging van het lidmaatschap van DJS geschiedt met 
inachtneming van hetgeen daartoe is bepaald in de statuten van DJS. Het 
betrokken lid stelt het bestuur schriftelijk in kennis van het einde van diens 
lidmaatschap van DJS. 

2. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel geldt uitsluitend indien en voor zolang de  
overeenkomst tussen de vereniging en DJS ten aanzien van het bepaalde in 
lid 1 van dit artikel voortduurt. 

3.    Personen die als lid toetreden tot de vereniging, worden daardoor tevens lid 
van de LAD en zijn alsdan als zodanig onderworpen aan de statuten, 
reglementen en besluiten van de LAD en haar organen, tenzij een dergelijk 
persoon bij diens aanmelding als assistent-lid van de vereniging uitdrukkelijk 
aangeeft geen prijs te stellen op het lidmaatschap van de LAD. Indien een 
dergelijk persoon aangeeft wel prijs te stellen op het lidmaatschap van de 
LAD, is het bestuur gemachtigd diens persoonsgegevens zoals vermeld in 
de verwerkingsovereenkomst tussen de vereniging en de LAD ter 
beschikking te stellen aan de LAD. Opzegging van het lidmaatschap van de 
LAD geschiedt met inachtneming van hetgeen daartoe is bepaald in de 
statuten van de LAD. Het betrokken lid stelt het bestuur schriftelijk in kennis 
van het einde van diens lidmaatschap van de LAD. 

4. Het bepaalde in lid 3 van dit artikel geldt uitsluitend indien en voor zolang de  
overeenkomst tussen de vereniging en de LAD ten aanzien van het 
bepaalde in lid 3 van dit artikel voortduurt. 

SLOTBEPALING 
Artikel 20 
In alle gevallen waarin de wet, de statuten, of het huishoudelijk reglement niet 
voorzien, besluit het bestuur; hiervan wordt aan en in de eerstvolgende 
algemene vergadering mededeling gedaan. 
SLOT 
De comparante is mij, notaris, bekend. Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud 
van de akte meegedeeld aan de comparante en daarop een toelichting gegeven, 
inclusief de uit de inhoud van de akte voortvloeiende gevolgen. 
De comparante verklaart van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen 
en daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de comparante uitdrukkelijk in te 
stemmen met de beperkte voorlezing van de akte. 
Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de comparante en door mij, 
notaris, ondertekend. De akte is verleden te Utrecht op de datum aan het begin 
van deze akte vermeld. 




