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dossier: 10040475.01-JW 

 

 

STATUTENWIJZIGING STICHTING 

 

Vandaag, dertig maart tweeduizend tweeëntwintig, verscheen voor mij, mr.  

Johan Wolterink, notaris te Alphen aan den Rijn: ----------------------------------  

mevrouw Vera Brand-Hoogendoorn, geboren te Alphen aan den Rijn op ----  

negen mei negentienhonderddrieëntachtig, per adres 2406 AG Alphen aan  

den Rijn, Raadhuisstraat 64, handelend als gevolmachtigde van: -------------  

de heer Bert Kalkman, geboren te Spijkenisse op zesentwintig juli ------------  

negentienhonderdvijfenzestig, (Nederlands paspoort nummer NP5B0R128,  

uitgegeven te Sliedrecht op vierentwintig maart tweeduizend zestien), -------  

wonende te Sliedrecht, Rivierdijk 403 (postcode 3361 AK), ---------------------  

in deze akte handelend: ------------------------------------------------------------------  

als enig bestuurder van de stichting: Stichting Landelijk Contact Jeugdwerk  

Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland (LCJ), statutair gevestigd -  

te Dordrecht, kantoorhoudende te Sliedrecht, Hopper 4 (postcode ------------  

3362 JP), ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40324914 ---  

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) -  

804719640, en in die hoedanigheid bevoegd om de statutenwijziging bij ----  

notariële akte vast te leggen, hierna ook te noemen: de stichting. -----------  

Van gemelde volmacht blijkt uit het aan deze akte gehechte besluit. ---------  

De verschenen persoon verklaarde: ---------------------------------------------------  

BESLUIT -------------------------------------------------------------------------------------  

De stichting werd opgericht als vereniging op dertig juni -------------------------  

negentienhonderdvierentachtig en is omgezet in een stichting bij notariële -  

akte verleden op achtentwintig december tweeduizend twaalf voor mr. W. --  

van den Eijkel, notaris te Katwijk; ------------------------------------------------------  

de statuten van de stichting zijn daarna niet gewijzigd. ---------------------------  

Het bestuur van de stichting heeft besloten de statuten te wijzigen; van dit -  

besluit blijkt uit een aan deze akte gehecht exemplaar van dit besluit. -------  

GOEDKEURING ---------------------------------------------------------------------------  

De voor de statutenwijziging op grond van artikel 14 lid 1 van de statuten --  

vereiste goedkeuring van de Raad van Toezicht is verleend, zoals blijkt uit -  

een aan deze akte gehecht stuk. ------------------------------------------------------  

STATUTENWIJZIGING ------------------------------------------------------------------  

De verschenen persoon verklaarde ter uitvoering van het besluit tot ----------  

statutenwijziging dat de gewijzigde statuten met ingang van vandaag luiden  

als volgt: --------------------------------------------------------------------------------------  

Naam en zetel ------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 1 --------------------------------------------------------------------------------------  

1.   De stichting draagt de naam Stichting Landelijk Contact Jeugdwerk  

Christelijke Gereformeerde Kerken In Nederland (LCJ). ---------------  

2. Zij is gevestigd te Dordrecht. ------------------------------------------------------  

Grondslag, doel en middelen  --------------------------------------------------------  

Artikel 2 --------------------------------------------------------------------------------------  

1. De stichting heeft als grondslag de Heilige Schrift en aanvaardt als ----  

daarop gegrond de drie formulieren van enigheid zoals deze -------------  
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vastgesteld zijn op de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de  

jaren zestienhonderdachttien en zestienhonderdnegentien. ---------------  

2. De stichting heeft ten doel: ---------------------------------------------------------  

 - de klassieke christelijke boodschap van zonde en genade, wet en  

Evangelie op Bijbelgetrouwe, begrijpelijke en aansprekende wijze,  

binnen de gereformeerde gezindte en daarbuiten, betekenis te ----  

geven in de wereld van kinderen en jongeren, vandaag en ---------  

morgen; ---------------------------------------------------------------------------  

 - dat mede door haar werkzaamheden kinderen en jongeren door --  

de Heilige Geest worden gebracht aan de voeten van Christus, ---  

zodat zij de Heere Jezus mogen leren kennen als Verlosser en ---  

Zaligmaker. Doel is daarbij tevens ze te vormen en toe te rusten --  

met het oog op hun plaats en taak in kerk en samenleving; ---------  

 - het financieel of op andere wijze faciliteren en ondersteunen van -  

de doelstellingen van de Stichting Interkerkelijk Kenniscentrum ---  

(IKC), statutair gevestigd te Dordrecht, en de daarbij aangesloten  

(inter)kerkelijke (jongeren)organisaties/verenigingen/stichtingen, --  

de Bond van Hervormde Zondagsscholen op Gereformeerde ------  

Grondslag, het Hervormd Jeugdwerk (HJW) en het Landelijk ------  

Contact Jeugdwerk (LCJ). ---------------------------------------------------  

3. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: -------------------------------  

 - de organisatie van bijeenkomsten voor bezinning, toerusting en ---  

ontmoeting; ----------------------------------------------------------------------  

 - het beschikbaar stellen van Bijbels verantwoord materiaal voor ---  

kinderen en jongeren ten behoeve van gemeentelijk jeugd-, --------  

jongeren- en vakantiebijbelweek en overig evangelisatiewerk; -----  

 - het bieden van toerusting aan kinderen, jongeren en hun ouders -  

en aan leidinggevenden en kerkenraden; --------------------------------  

 - het voeren van overleg met gelijkgezinde organisaties; --------------  

 - het organiseren van acties ter ondersteuning van de eigen ---------  

stichting en - andere goede doelen; ---------------------------------------  

 - het beheren van gelden en faciliteiten door de stichting verworven  

of haar beschikbaar gesteld, ter verwezenlijking van de voormelde  

doelstellingen;-------------------------------------------------------------------  

 - alle overige wettelijk toegestane middelen die voor het --------------  

verwezenlijken van het doel bevorderlijk zijn. ---------------------------  

4. De stichting voert haar werkzaamheden uit in hartelijke verbondenheid  

met de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. In dat ---------  

verband acht de stichting zich gehouden tot het voeren van regelmatig  

en constructief overleg met de Deputaten Kerkjeugd en Onderwijs van  

die kerken ------------------------------------------------------------------------------  

5. De stichting heeft geen winstoogmerk. -----------------------------------------  

Geldmiddelen ------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 3 --------------------------------------------------------------------------------------  

1. De geldmiddelen van de stichting worden op wettige wijze verkregen --  

uit vergoedingen, giften, bijdragen, collecten, leningen, legaten, ---------  

uitsluitend beneficiair te aanvaarden erfstellingen, door middel van -----  

activiteiten, zoals acties, verkoop van producten en diensten -------------  

betreffende de ondersteuning van de doelstellingen zoals genoemd in  

artikel 2 lid 3 en 4, en andere haar rechtmatig toekomende baten. ------  
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2. Zij mag deze evenwel niet aanvaarden of aannemen, indien daaraan --  

voorwaarden zijn verbonden, die haar bij nakoming op enigerlei wijze -  

zouden kunnen noodzaken te handelen in strijd met artikel 2 van deze  

statuten of bezwaarlijk zijn voor de verwerkelijking van het doel van de  

stichting. --------------------------------------------------------------------------------  

Bestuur --------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 4 --------------------------------------------------------------------------------------  

1. Het bestuur bestaat uit een bij voorkeur oneven aantal van ten minste  

vijf (5) personen, die belijdend lid zijn van de Christelijke ------------------  

Gereformeerde Kerken en behoren tot de achterban van het LCJ. ------  

2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris, een ----  

penningmeester en een algemeen adjunct. Naast de in de vorige -------  

volzin genoemde leden kan het bestuur uit zijn midden een tweede ----  

voorzitter en een tweede secretaris kiezen. -----------------------------------  

3. Personen in dienst van de stichting, zomede hun echtgenoten kunnen  

geen deel uitmaken van het bestuur.  -------------------------------------------  

4. Alle bestuursleden worden benoemd voor een tijdvak van vier jaar. ----  

leder jaar treedt een evenredig deel van het aantal leden af volgens ---  

een door het bestuur op te stellen rooster. Elke aftredende is terstond,  

doch ten hoogste tweemaal, herbenoembaar, onverminderd het in lid 5  

van dit artikel bepaaIde. ------------------------------------------------------------  

5.  Bij het ontstaan van een vacature zal daarin met inachtneming van het  

overigens in deze statuten bepaalde zo spoedig mogelijk worden -------  

voorzien. In geval van vacatures blijft het bestuur bevoegd tot het ------  

nemen van besluiten. ---------------------------------------------------------------  

6. Elk lid van het bestuur dient voor zijn benoeming schriftelijk zijn ---------  

instemming te betuigen met de in artikel 2 genoemde grondslag, doel -  

en middelen van de stichting. -----------------------------------------------------  

Artikel 5 --------------------------------------------------------------------------------------  

1.  Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door periodiek aftreden, ------  

bedanken, overlijden, ontslag, en bij onder curatele stelling, --------------  

mentorschap of bewind. Dit lidmaatschap eindigt tevens bij ---------------  

verandering van kerkgenootschap waartoe hij bij benoeming -------------  

behoorde. ------------------------------------------------------------------------------  

2.  Een bestuurslid kan worden geschorst of ontslagen, mits het besluit ---  

daartoe wordt genomen met een meerderheid van ten minste -----------  

twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen van de overige leden van  

het bestuur die zitting hebben, evenwel niet dan nadat aan het ----------  

betrokken bestuurslid de gelegenheid is geboden om zich in een -------  

vergadering te verantwoorden en te verdedigen. -----------------------------  

3.  Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een --  

besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. ---------------  

4. Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige ---  

bestuurders, of is de enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het --  

bestuur belast.-------------------------------------------------------------------------  

 Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door het bestuur ---  

daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het ----  

bestuur belast.-------------------------------------------------------------------------  

 Onder belet wordt in elk geval verstaan schorsing en het geval waarin -  

om welke reden ook gedurende een aaneengesloten periode van -------  



4 

 

 

minimaal tweeënzeventig uur door de stichting of een medebestuurder  

geen contact met een bestuurder kan worden verkregen, met dien -----  

verstande dat het bestuur kan besluiten dat een andere periode van ---  

toepassing is. --------------------------------------------------------------------------  

Taken en bevoegdheden ---------------------------------------------------------------  

Artikel 6 --------------------------------------------------------------------------------------  

Het bestuur heeft tot taak de grondslag en doelstelling van de stichting met  

de haar beschikbare middelen, middels een jaarplan, te realiseren en te ----  

bewaken. -------------------------------------------------------------------------------------  

Vertegenwoordiging en beheer ------------------------------------------------------  

Artikel 7 --------------------------------------------------------------------------------------  

1.  De stichting wordt door het bestuur vertegenwoordigd. De ----------------  

vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee --------------  

bestuursleden, gezamenlijk, waaronder in ieder geval de voorzitter -----  

en/of de secretaris. ------------------------------------------------------------------  

2.  Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. -------------------  

3.  Het bestuur is met inachtneming van het overige in de statuten ---------  

bepaalde bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking en---------  

aanzien van de bezittingen van de stichting. ----------------------------------  

4.  Het bestuur kan aan een derde, waaronder begrepen de leden van het  

Bestuur van het IKC, volmacht verlenen om de stichting binnen de -----  

grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. ----------------------------  

5.  In overleg en overeenstemming met de Raad van Toezicht van het ----  

IKC draagt het bestuur twee leden, één intern en één extern, voor als -  

lid van de Raad van Toezicht van het IKC. De leden worden benoemd  

door de Raad van Toezicht van het IKC. ---------------------------------------  

6. Het bestuur wordt door de Raad van Toezicht van het IKC betrokken --  

bij de benoeming van de voorzitter van de Raad van Toezicht van het -  

IKC en geeft hiervan schriftelijk instemming aan de Raad van Toezicht  

van het IKC. ---------------------------------------------------------------------------  

7. Het bestuur wordt door de Raad van Toezicht van het IKC betrokken --  

bij de benoeming van de verantwoordelijke medewerker voor het LCJ -  

en geeft hiervan schriftelijk instemming aan de Raad van Toezicht van  

het IKC. ---------------------------------------------------------------------------------  

Verantwoording ---------------------------------------------------------------------------  

Artikel 8 --------------------------------------------------------------------------------------  

Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen,  

vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het aangaan van -------  

overeenkomsten, waarbij de stichting 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 het besluit  

daartoe wordt genomen met instemming van alle in functie zijnde ------------  

bestuursleden. ------------------------------------------------------------------------------  

Bestuursvergadering en besluitvorming ------------------------------------------  

Artikel 9 --------------------------------------------------------------------------------------  

1.  Het bestuur vergadert ten minste vier maal per kalenderjaar, en voorts  

indien de voorzitter dit wenselijk acht, of indien één van de andere -----  

leden van de het bestuur onder opgaaf van redenen een verzoek-------  

hiertoe aan de voorzitter richt. lndien de voorzitter aan een dergelijk ---  

verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan -------  
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worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, zijn de -------------  

verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met ---------  

inachtneming van de in dit artikel genoemde formaliteiten. ----------------  

2. De voorzitter roept op tot de vergadering door middel van een -----------  

schriftelijke oproeping aan alle leden van het bestuur. Tussen de dag -  

van verzending en die van de vergadering moeten ten minste zeven ---  

dagen liggen. De oproeping bevat een agenda van de te behandelen -  

onderwerpen en waar nodig een nadere toelichting. ------------------------  

3.  Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden ------  

(beknopte) notulen opgemaakt. ---------------------------------------------------  

4.  De vergaderingen van het bestuur worden bijgewoond door één of -----  

meer leden van het bestuur, tenzij het bestuur anders besluit. -----------  

5.  De vergaderingen en de vergaderstukken zijn niet openbaar. ------------  

6.  Voor zover in deze statuten niet anders wordt bepaald, worden ---------  

besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van ---  

stemmen van de leden van het bestuur. ----------------------------------------  

7.  Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. -------  

Blanco stemmen worden niet meegeteld in de besluitvorming. Bij het --  

staken van stemmen over het voorstel wordt het voorstel geacht te zijn  

verworpen. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk. In alle geschillen ---  

omtrent stemmingen waarin niet in deze statuten wordt voorzien, -------  

beslist de voorzitter. -----------------------------------------------------------------  

8.  Een lid van het bestuur neemt niet deel aan de beraadslagingen en de  

besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang --  

heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met -----  

haar verbonden organisatie. Wanneer het bestuur hierdoor geen -------  

besluit kan nemen, is het betreffende lid van het bestuur toch bevoegd  

om deel te nemen aan de beraadslagingen en de besluitvorming en is  

het bestuur bevoegd om het besluit op deze wijze te nemen. Het -------  

bestuur legt dan schriftelijk vast welke overwegingen aan het besluit ---  

ten grondslag liggen. ----------------------------------------------------------------  

9.  Als het bestuur daartoe besluit, kunnen de leden van het bestuur hun -  

vergaderrechten uitoefenen via een elektronisch communicatiemiddel.  

Het lid dat op deze wijze aan de vergadering deelneemt, moet ----------  

minimaal via het elektronisch communicatiemiddel: - kunnen worden --  

geïdentificeerd; - rechtstreeks kunnen kennisnemen van de --------------  

beraadslagingen in de vergaderingen en in de vergadering het woord -  

kunnen voeren; - het stemrecht kunnen uitoefenen. Het bestuur kan ---  

verdere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch ------  

communicatiemiddel. Als verdere voorwaarden worden gesteld, --------  

worden deze bij de oproeping tot de vergadering bekend gemaakt. Het  

lid dat via een elektronisch communicatiemiddel aan een vergadering -  

deelneemt, geldt als in de vergadering aanwezig. ---------------------------  

Boekjaar en jaarstukken ----------------------------------------------------------------  

Artikel 10 ------------------------------------------------------------------------------------  

1.  Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. --------------  

2.  Het bestuur is verplicht de vermogenstoestand van de stichting en -----  

alles wat de werkzaamheden van de stichting betreft zodanig te --------  

administreren dat de rechten en verplichtingen van de stichting steeds  

kunnen worden gekend en de administratie met alle bescheiden en ----  
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andere gegevensdragers die daarbij horen zorgvuldig en op voor -------  

naslag en controle toegankelijke wijze te bewaren. --------------------------  

3.  Per het einde van het boekjaar worden de boeken der stichting ---------  

afgesloten en wordt daaruit binnen zes maanden na afloop van het ----  

boekjaar door het bestuur een financieel jaarverslag over het ------------  

afgelopen boekjaar opgemaakt, waaruit blijkt de opbrengsten en--------  

kosten van het afgelopen boekjaar en de vermogenstoestand van de --  

stichting aan het einde daarvan, en waarover de accountant een -------  

preadvies opstelt. --------------------------------------------------------------------  

4.  Het Bestuur van het IKC stelt de jaarrekening vast en legt deze ter -----  

goedkeuring aan het bestuur van het LCJ. Goedkeuring van de ---------  

jaarrekening strekt tot decharge van het Bestuur van het IKC voor alle  

in de jaarrekening vermelde handelingen. -------------------------------------  

5.  Alvorens de in het vorige lid bedoelde goedkeuring te verlenen, ---------  

verleent de stichting opdracht aan een externe accountant tot -----------  

onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de  

Raad van Toezicht van het IKC bevoegd, na voorafgaand advies door  

het Bestuur van het IKC. -----------------------------------------------------------  

Statutenwijziging -------------------------------------------------------------------------  

Artikel 11 ------------------------------------------------------------------------------------  

1.  Onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel is het bestuur ---------  

bevoegd de statuten te wijzigen. Een zodanig besluit kan slechts -------  

genomen worden indien er geen bestuursfuncties vacant zijn. -----------  

2. Een besluit tot statutenwijziging dient te worden genomen met een -----  

meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte ----  

stemmen in een speciaal tot dit doel bijeengeroepen vergadering, ------  

waarin ten minste twee/derde van de bestuursleden aanwezig is. -------  

3.  Indien het ingevolge het tweede lid van dit artikel vereiste aantal --------  

bestuursleden niet ter vergadering aanwezig is, kan binnen vier weken  

doch niet binnen zeven dagen een tweede vergadering--------------------  

bijeengeroepen en gehouden worden, welke ongeacht het aantal-------  

aanwezige bestuursleden, het voorstel tot statutenwijziging, zoals dat -  

in de vorige vergadering aan de orde is geweest, kan aannemen met -  

een meerderheid van tenminste twee/derde deel van de geldig ----------  

uitgebrachte stemmen. -------------------------------------------------------------  

4.  Een voorstel tot statutenwijziging kan worden gedaan door ten minste  

drie bestuursleden en moet ten minste drie weken voor de ---------------  

desbetreffende vergadering ter kennis worden gebracht aan alle --------  

bestuursleden. ------------------------------------------------------------------------  

5.  Artikel 2 lid 1 en lid 2 eerste streepje van deze statuten, zomede dit lid  

kunnen nimmer gewijzigd worden. -----------------------------------------------  

6. Wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële ---  

akte tot stand komen. ---------------------------------------------------------------  

7.  Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging --------  

alsmede van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het  

handelsregister. ----------------------------------------------------------------------  

Ontbinding en vereffening -------------------------------------------------------------  

Artikel 12 ------------------------------------------------------------------------------------  
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1.  De stichting kan worden ontbonden bij besluit van het bestuur. Op het  

besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 leden 1, 2 en 3 zo ---  

veel mogelijk van overeenkomstige toepassing. ------------------------------  

2.  De vereffening geschiedt door het bestuur. ------------------------------------  

3.  Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van  

een eventueel batig saldo. Het batig saldo wordt besteed ten behoeve  

van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke ---------  

doelstelling. ----------------------------------------------------------------------------  

Slotverklaringen --------------------------------------------------------------------------  

De verschenen persoon verklaarde tenslotte: ---------------------------------------  

Door deze statutenwijziging verdwijnt de Raad van Toezicht. De volgende -  

personen zijn benoemd tot leden van het bestuur: ---------------------------------  

1. de heer Hendrik Polinder, geboren te Ermelo op zeven juli ----------------  

negentienhonderdnegenenzestig, (Nederlands rijbewijs nummer --------  

5239198271, uitgegeven te Urk op dertien februari tweeduizend --------  

achttien), wonende te Urk, Nederland, Vooronder 34 (postcode ---------  

8322 AV); ------------------------------------------------------------------------------  

2. de heer Alex Johan de Bruijn, geboren te Hoornaar op zestien ----------  

september negentienhonderdtweeënzeventig, (Nederlandse -------------  

identiteitskaart nummer IPKBCLB02, uitgegeven te Giessenlanden op  

zestien juli tweeduizend achttien), wonende te Noordeloos, --------------  

Molenlanden, Nederland, Singel 7 (postcode 4225 PT); -------------------  

3. mevrouw Elizabeth Leentje de Geus, geboren te Middelharnis op-------  

zeven februari negentienhonderdnegenenzeventig, (Nederlands --------  

paspoort nummer NWJL8KPF7, uitgegeven te Dordrecht op één -------  

oktober tweeduizend vijftien), wonende te Dordrecht, Nederland, -------  

Minnaertweg 115 (postcode 3328 HM); ----------------------------------------  

4. de heer Cornelis Johannes van der Meij, geboren te Katwijk op dertien  

maart negentienhonderdachtennegentig, (Nederlands rijbewijs ----------  

nummer 5482920497, uitgegeven te Katwijk op zevenentwintig ---------  

augustus tweeduizend vijftien), wonende te Dordrecht, Nederland, -----  

Camphuijzenstraat 8 (postcode 3314 ZB); -------------------------------------  

5. mevrouw Willemina Pieterse, geboren te Nunspeet op acht augustus --  

negentienhonderdachtenzeventig, (Nederlands rijbewijs nummer -------  

5046235391, uitgegeven te Nunspeet op drieëntwintig maart ------------  

tweeduizend zeventien), wonende te Elburg, Nederland, ------------------  

Zuiderzeestraatweg Oost 52 (postcode 8081 LD). ---------------------------  

BIJLAGEN AKTE --------------------------------------------------------------------------  

Aan deze akte zijn de navolgende stukken vastgemaakt: ------------------------  

- besluit statutenwijziging met volmacht; -----------------------------------------  

- goedkeuring Raad van Toezicht. -------------------------------------------------  

SLOT ------------------------------------------------------------------------------------------  

De verschenen persoon is mij, notaris bekend en de identiteit van de bij ----  

deze akte verschenen persoon is door mij, notaris, aan de hand van een ---  

daartoe bestemd document vastgesteld. ---------------------------------------------  

WAARVAN AKTE, is verleden te Alphen aan den Rijn op de datum in het --  

hoofd van deze akte vermeld. -----------------------------------------------------------  

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting---------  

daarop aan de verschenen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud ---  

van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing geen  
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prijs te stellen. -------------------------------------------------------------------------------  

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen---------  

persoon en mij, notaris, ondertekend. -------------------------------------------------  

(Volgt ondertekening) 

 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 

 
 

 
 

 


