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OPRICHTING VERENIGING

Heden, éénendertig augustus tweeduizend zeventien, verschenen voor mij, mr. Christiaan
Jan-Willem Pieter Elle Schuite, notaris te Apeldoorn:
1. de heer Daniël George Paerl, wonede te 7351 TM Hoenderloo, Krimweg 140,
geboren te Rotterdam op vijftien oktober negentienhonderd zesentachtig, van wie de
identiteit blijkt uit zijn overgelegde Nederlands rijbewijs genummerd 4172737702,
geldig tot vier oktober tweeduizend twintig, ongehuwd;
2. de heer Albert Jan Peper, wonende te 6815 ET Arnhem, Mendelssohnlaan 27,
geboren te Winterswijk op veertien januari negentienhonderd zevenenvijftig, van wie
de identiteit blijkt uit zijn overgelegde Nederlands paspoort genummerd NMP5CF1B8,
geldig tot negenentwintig mei tweeduizend achttien, geregistreerd als partner;
3. de heer Martin Willem Bes, wonende te 6813 HL Arnhem, Mauvestraat 16, geboren
te Utrecht op vier mei negentienhonderd zesenzestig, van wie de identiteit blijkt uit
zijn overgelegde Nederlands rijbewijs genummerd 4718061303 geldig tot vijftien mei
tweeduizend achttien, ongehuwd.
De verschenen personen verklaarden bij deze akte een vereniging op te richten, die zal
worden geregeerd door de volgende statuten.
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Toeristisch Platform Apeldoorn.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn.
3. De vereniging heeft geen winstoogmerk.
DOEL
Artikel 2
1. De vereniging heeft tot doel: het stimuleren van het toeristisch ondernemerschap en
het versterken van het toeristisch ondernemingsklimaat in de Gemeente Apeldoorn,
met oog voor economische en ecologische duurzaamheid, voor kwaliteit en voor
waarden van natuur en cultuur.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. netwerkvorming, bijeenkomsten, kennisdisseminatie en het stimuleren van
samenwerking tussen de leden;
b. ondernemen, financieren en co-financieren van projecten met een collectief
belang voor de toeristische sector;
c. alle mogelijk andere activiteiten die het toeristische ondernemingsklimaat
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bevorderen.
DUUR EN BOEKJAAR
Artikel 3
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar, met dien verstande dat het
eerste verenigingsjaar eindigt op eenendertig december van het jaar, waarin de
vereniging is opgericht.
FINANCIЁLE MIDDELEN
Artikel 4
De vereniging verkrijgt haar financiële middelen uit:
a. subsidieverstrekking;
b. contributies van reguliere leden;
c. opbrengsten uit opdrachten;
d. donaties en overige middelen.
LIDMAATSCHAP
Artikel 5
1. Het lidmaatschap staat open voor zowel natuurlijke personen als voor bedrijven en
instellingen.
2. Het lidmaatschap wordt verkregen op voordracht van het bestuur. Nieuwe leden
worden door het bestuur voorgesteld aan de algemene ledenvergadering. In geval
van niet-toelating door het bestuur, kan de algemene ledenvergadering alsnog tot
toelating besluiten.
3. De vereniging kent reguliere leden, agendaleden;
a. tot de reguliere leden behoren alle leden (commercieel en non-profit) die in
bedrijfsmatige zin belang hebben bij de ontwikkeling van het toeristische product.
Alle reguliere leden beschikken over stemrecht en betalen contributie. Reguliere
leden zijn gevestigd in de gemeente Apeldoorn of zijn door hun ligging direct met
het toeristische cluster in de gemeente Apeldoorn verbonden;
b. tot de agendaleden behoren alle leden die vanuit een onafhankelijke, nietbedrijfsmatige, positie participeren in dit samenwerkingsverband: overheden,
samenwerkingsstichtingen, onderwijsinstellingen, verenigingen,
sectororganisaties en belangenbehartigers. De agendalenden hebben geen
stemrecht en zijn vrijgesteld van contributie. Agendaleden kunnen ook buiten de
gemeente Apeldoorn gevestigd zijn.
4. Het bestuur beslist wie als regulier- danwel agendalid kan worden aangemerkt met in
achtneming van het bepaalde in deze statuten.
Artikel 6
1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste één
maand, indien het lid bij herhaling in strijd met de uit het lidmaatschap voortvloeiende
verplichtingen handelt of het belang van de vereniging door handelingen of
gedragingen in ernstige mate heeft geschaad.
2. Alvorens tot schorsing over te gaan, wordt het betreffende lid door het bestuur
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gehoord, althans behoorlijk daartoe opgeroepen, tenzij naar het oordeel van het
bestuur de schorsing niet kan worden uitgesteld om dringende redenen.
3. Gedurende de periode, waarin het lid is geschorst, kan hij de aan zijn lidmaatschap
verbonden rechten niet uitoefenen.
BEЁINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden (van de natuurlijke persoon) of door faillissement en/of
beëindiging van de onderneming of instelling;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts plaatsvinden tegen het einde
van het verenigingsjaar.
Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan het bestuur, die vóór één
december in het bezit van de secretaris moet zijn. De secretaris is verplicht de
ontvangst van de kennisgeving binnen acht dagen schriftelijk aan het lid te
bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap
door tot het einde van het volgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders beslist
of van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten
voortduren.
3. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor het lid voorts
mogelijk:
a. binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt
of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend geworden of is
meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing. Een lid is
evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de verplichtingen van
geldelijke aard van de leden zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten;
b. binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een
andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld.
4. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het
lopende verenigingsjaar door het bestuur worden gedaan, met inachtneming van een
opzeggingstermijn van ten minste vier weken, wanneer een lid na daartoe bij
herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op één december niet volledig aan zijn
geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende verenigingsjaar heeft
voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten, die
op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld. Deze
opzegging kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben,
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap
te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de
redenen.
5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in
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strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid
zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt met opgave van de redenen. Het
betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in
beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het
besluit van de algemene ledenvergadering tot ontzetting kan slechts worden genomen
met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte
stemmen.
6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, ongeacht de
reden of oorzaak, blijft toch de bijdrage voor dat jaar door het lid volledig verschuldigd,
tenzij het bestuur anders beslist.
ORGANEN
Artikel 8
De vereniging kent de navolgende organen:
a. de algemene ledenvergadering;
b. het bestuur;
c. een of meer door het bestuur of de algemene ledenvergadering aangewezen
werkgroepen.
ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN
Artikel 9
1. Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering, en bestaat uit de
afgevaardigden van de aangesloten organisaties en de individuele leden. De
Agendaleden hebben geen stemrecht. Reguliere leden hebben ieder één stem. Een
regulier lid kan een ander regulier lid machtigen om het stemrecht uit te oefenen. Men
kan maximaal voor twee andere reguliere leden als gevolmachtigde optreden.
2. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene jaarvergadering
gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder
overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het
afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.
3. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en
verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
4. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of
ontstentenis zal een der andere bestuursleden de vergadering leiden. Wordt ook op
deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin
zelf.
5. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een
daartoe door de voorzitter aangewezen lid van de vereniging notulen gehouden. Deze
notulen worden door de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld.
BIJEENROEPEN DER VERGADERING
Artikel 10
1. De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met
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inachtneming van een termijn van twee weken. De bijeenroeping geschiedt door een
aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling.
2. Behalve de in artikel 9 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen
worden gehouden zo dikwijls als het bestuur zulks wenselijk acht of wanneer dit
schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door ten
minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende van
de stemmen in de algemene ledenvergadering, indien daarin alle leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
3. Na ontvangst van het in lid 2 bedoelde verzoek ik het bestuur verplicht tot
bijeenroeping van een algemene ledenvergadering, die ten hoogste vier weken na de
indiening van het verzoek moet worden gehouden. Indien het bestuur aan het verzoek
binnen veertien dagen, nadat het dit heeft ontvangen, geen gevolg geeft. kunnen de
verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze, die is voorgeschreven voor
bijeenroeping van algemene ledenvergaderingen door het bestuur.
BESLUITVORMING ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 11
1. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van zijn
bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
2. Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen schriftelijk. Het
aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel
van de voorzitter en geen van de aanwezige leden hoofdelijke stemming verlangt.
4. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist met een gewone meerderheid
van de geldig uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
5. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de gewone meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft
verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het
hoogste aantal stemmen hadden verworven, of, als meer dan twee personen het
hoogste aantal stemmen hadden verworven, tussen die personen, en is hij gekozen,
die bij die tweede stemming de meeste stemmen op zich heeft verenigd.
Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
De stemmingen geschieden door middel van ongetekende stembriefjes. Stembriefjes,
die niet zijn ingevuld of waarop meer dan de naam van één kandidaat is ingevuld, zijn
ongeldig.
6. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn zij niet in een vergadering bijeen,
heeft, mits het is genomen met voorkennis van het bestuur, dezelfde kracht als een
besluit van de algemene ledenvergadering. Een dergelijk besluit wordt door de
secretaris aangetekend, terwijl er melding van wordt gemaakt in de eerstvolgende
algemene ledenvergadering.
7. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een
stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit,
voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
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8. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid
daarvan betwist dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de
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.
HET BESTUUR
Artikel 12
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste negen personen, waarvan
twee/derde van de aangestelde bestuursleden moet bestaan uit reguliere leden.
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en
penningmeester. Zij vormen tezamen het dagelijks bestuur.
3. De bestuursleden, met uitzondering van de leden van het eerste bestuur, die bij deze
akte in functie worden benoemd, worden door de algemene ledenvergadering uit de
leden benoemd. Zij worden benoemd voor een periode van vier jaar.
4. Bestuurders ontvangen geen beloning voor de door hen verrichtte werkzaamheden.
5. In afwijking van het lid 4 bepaalde kan het bestuur besluiten een vergoeding uit te
keren aan de voorzitter om een zekere procesverantwoordelijkheid te bewerkstelligen.
Artikel 13
1. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
a. beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging;
b. opzegging door het bestuurslid;
c. verstrijken van de benoemingsperiode;
d. ontslag door de algemene ledenvergadering.
2. Een bestuurslid is op elk moment bevoegd ontslag te nemen, mits dit schriftelijk
geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden.
3. Een aftredend bestuurslid is maximaal twee keer hernoembaar. Wie in een
tussentijdse vacature wordt benoemd neemt de plaats van zijn voorganger in.
4. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij
daartoe termen aanwezig acht, mits het besluit daartoe wordt genomen met een
meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
Artikel 14
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van financiële verplichtingen binnen de
grenzen van de begroting en het werkplan zoals door de algemene ledenvergadering
vastgesteld.
3. Onder de verantwoordelijkheid van het bestuur kunnen projectmanagement- en
secretariaatswerkzaamheden worden uitbesteed.
4. a. het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte;
b. de vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan alle bestuurders
gezamenlijk alsmede de voorzitter en de secretaris gezamenlijk of de voorzitter
en de penningmeester gezamenlijk.
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BESLUITVORMING BESTUUR
Artikel 15
1. Iedere bestuurder, zijnde reguliere leden, hebben één stem.
2. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met een twee/derde meerderheid van
de geldig uitgebrachte stemmen, Heeft bij een stemming over personen niemand de
volstrekte meerderheid van de stemmen verkregen dan wordt herstemd tussen de
personen, die het hoogste en het op een na hoogste aantal stemmen op zich heeft
verenigd, tot dat bij deze stemming of een latere stemming iemand de volstrekte
meerderheid heeft verkregen.
3. De voorzitter kan, samen met tenminste twee overige bestuurders, een vergadering
van het bestuur bijeenroepen.
4. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt – door het in het
voorgaande lid bedoelde personen, dan wel namens dezen door de secretarisschriftelijk met inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen, onder
opgave van de te behandelen onderwerpen.
Indien werd gehandeld in strijd met het bepaalde in de vorige zin, kan het bestuur
niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige
bestuurders voor het tijdstip der vergadering hebben verklaard zich niet tegen de
besluitvorming te verzetten.
Afwezige bestuurders kunnen via een (digitale) machtiging hun stem uitbrengen.
Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de bestuurders en degenen
die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.
5. Een bestuurder kan slechts een medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.
6. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden
gehouden, met dien verstande, dat indien een of meer bestuurders zulks verlangen,
stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
7. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid neemt de
vicevoorzitter de voorzitter waar. Is ook de vicevoorzitter afwezig, dan voorziet de
vergadering zelf in haar leiding.
8. Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van
een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen
besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt
onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan
betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien een meerderheid van
twee/derde van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder dit verlangt. Door de
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
9. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden
door de secretaris of de daartoe door de voorzitter aangewezen persoon. De notulen
worden uiterlijk veertien dagen na de vergadering verspreid onder de bestuurders. De
notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering.
10. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits
alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen
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van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Het uitbrengen van een
stem kan zowel schriftelijk als digitaal. Een besluit is alsdan genomen, indien
twee/derde meerderheid dan wel vereiste grotere meerderheid van het aantal
bestuurders zich voor het voorstel heeft verklaard. Van elk buiten vergadering
genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke
mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.
BENOEMING BESTUUR
Artikel 16
1. De bestuursleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering.
2. Tenminste veertien dagen voor de te houden algemene ledenvergadering, waarin de
verkiezing van één of meerdere bestuursleden aan de orde komt, geeft het bestuur
daarvan schriftelijk kennis aan de leden.
3. Zowel het bestuur als een groep van tenminste vijf reguliere leden hebben het recht
om een bestuur kandidaat aan te dragen.
4. De termijn van voordracht sluit zeven dagen voor de aanvang van de te houden
algemene ledenvergadering.
Werkgroepen
Artikel 17
1. Het bestuur en de algemene ledenvergadering kunnen werkgroepen instellen, waarin
natuurlijke personen zitting hebben, ter voorbereiding, ondersteuning of uitwerking
van de activiteiten van de vereniging.
2. De opdrachten aan de werkgroepen worden door de algemene ledenvergadering of
het bestuur verleend, de opdrachten worden in een seprataat reglement vastgelegd.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 18
1. Wijziging van de statuten kan slechts geschieden door een besluit van de algemene
ledenvergadering in een vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling
dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor de
oproeping tot die vergadering moet ten minste twee weken bedragen.
2. Degenen, die de oproeping tot die vergadering hebben gedaan, moeten ten minste vijf
dagen vóór die vergadering een afschrift van het voorstel, waarin de wijzigingen
woordelijk zijn opgenomen, voor alle leden ter inzage leggen tot en met de dag,
waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Het besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen in een
vergadering, waarin ten minste twee/derde van de stemgerechtigde reguliere leden
aanwezig of vertegenwoordigd is en met een meerderheid van ten minste drie/vierde
van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien niet het vereiste aantal reguliere leden
aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt ten minste twee en ten hoogste vier weken
daarna een tweede vergadering gehouden, waarin het voorstel kan worden
aangenomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde reguliere leden,
mits met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte
stemmen.
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4. Een bepaling van deze statuten, die de bevoegdheid tot wijziging van een of meer
andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van die
beperking.
5. De wijziging van de statuten treedt eerst in werking, nadat daarvan een notariële akte
is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid afzonderlijk
bevoegd.
6. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de in lid 5 bedoelde akte en van
de volledige tekst van de na de wijziging geldende statuten neer te leggen ten kantore
van het Handelsregister.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 19
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
ledenvergadering in een vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling
dat daarin ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld. De termijn voor de
oproeping tot die vergadering moet ten minste twee weken bedragen.
2. Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 18 lid 3 voor wijziging van de
statuten van overeenkomstige toepassing.
3. Bij het besluit tot ontbinding wijst de algemene ledenvergadering vereffenaars aan.
Indien zij geen vereffenaars heeft aangewezen, geschiedt de vereffening door het
bestuur.
4. Bij het besluit tot ontbinding wordt een bestemming aan het batig saldo gegeven, met
dien verstande dat deze bestemming zoveel mogelijk moet overeenstemmen met het
doel van de vereniging.
5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan
de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan
opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden
vereniging gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.
SLOTBEPALING
Artikel 18
In alle gevallen, waarin de statuten, het huishoudelijk reglement of de wet niet voorzien,
beslist het bestuur.
Tenslotte verklaarden de verschenen personen:
a. dat als lid tot de vereniging toetreden alle oprichters;
b. dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 lid 4 voor de eerste maal tot
bestuursleden worden benoemd:
1. de heer Daniël George Paerl, voornoemd, als voorzitter;
2. de heer Albert Jan Peper, voornoemd, als penningmeester;
3. de heer Martin Willem Bes, voornoemd, als secretaris.
c. dat het adres van de vereniging is: Grevenhout 21, 3888 NR Uddel.
SLOTVERKLARINGEN
Waar in deze akte is vermeld "ongehuwd" is daaronder tevens begrepen "niet
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blad 10

geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap".
De verschenen personen verklaarden dat zij tijdig tevoren de gelegenheid heeft gekregen
om van de inhoud van deze akte kennis te nemen.
Tenslotte verklaarden de verschenen personen dat partijen zo nodig door mij, notaris, zijn
gewezen op de gevolgen die voor hen of een of meer hunner uit de inhoud van deze akte
voortvloeien.
SLOT
Deze akte is verleden te Apeldoorn op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De
verschenen personen is mij, notaris, bekend.
De inhoud van de akte is aan de verschenen personen zakelijk opgegeven en toegelicht.
De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs
te stellen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te
stemmen.
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen personen en
mij, notaris, ondertekend.
Volgt ondertekening.

403799

NB

635961

