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STATUTENWIJZIGING VERENIGING 

Heden, **december tweeduizend eenentwintig,  

verschenen voor mij, Mr Jacobus Gerrit Haksteen, notaris te Kampen: 

1. de heer mr. Johan Willem Both, wonende Priorstraat 14, 8271 XN IJsselmuiden, geboren 

te Westmaas op dertien juli negentienhonderdtweeënzeventig (identiteitsbewijs: *, 

nummer: *, afgegeven door de gemeente * op *), en gehuwd; 

2. de heer Robert Gerardus Maria Rikmanspoel, wonende Zwolseweg 28, 8181 AE Heerde, 

geboren te Borne op achttien augustus negentienhonderdachtenzestig (identiteitsbewijs: 

*, nummer: *, afgegeven door de gemeente * op *), en gehuwd; 

3. de heer Jan van Wendel, wonende Grafhorsterweg 42, 8277 AA Grafhorst, geboren te 

Genemuiden op achttien juni negentienhonderddrieënzestig (identiteitsbewijs: paspoort, 

nummer: NYP2BL352, afgegeven door de gemeente Zwartewaterland op zes juli twee-

duizend zestien), en gehuwd; 

handelend als bestuurders van de vereniging: Industriële Club Kampen, statutair Kampen, 

kantoor houdende Broederweg 11, 8261 GS Kampen, ingeschreven in het handelsregister van 

de Kamer van Koophandel onder nummer 40059593, en handelend ter uitvoering van het 

hierna te omschrijven besluit van de algemene vergadering van deze vereniging, genomen in 

haar op * gehouden vergadering  

De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden als volgt: 

INLEIDING 

1. Genoemde vereniging is opgericht op vier april negentienhonderdzestig (04-04-1960). 

2. Na haar oprichting zijn de statuten van de vereniging meerdere malen gewijzigd, het 

laatst bij akte, op twintig februari tweeduizend een (20-02-2001) verleden voor mr. A.C. 

Goedegebure, destijds notaris te Kampen. 

3. De algemene vergadering van de vereniging heeft een besluit genomen tot wijziging van 

de statuten en vaststelling van geheel nieuwe statuten. 

Ter uitvoering van het hiervoor bedoelde besluit, gaan de verschenen personen bij deze over 
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tot vaststelling van nieuwe statuten voor de vereniging, welke luiden als volgt. 

STATUTEN  

Artikel 1.  

Begripsbepalingen.  

In deze statuten wordt verstaan onder: 

Algemene Vergadering: het Verenigingsorgaan dat wordt gevormd door de Leden en overi-

ge Vergadergerechtigden, dan wel de bijeenkomst van Vergadergerechtigden; 

Bestuur: het bestuur van de Vereniging; 

BW: het Burgerlijk Wetboek; 

Elektronisch: een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht; 

Jaarrekening: de balans, de winst  en verliesrekening en de toelichting op deze stukken; 

Schriftelijk: bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar com-

municatiemiddel wordt overgebracht en Elektronisch of op schrift kan worden ontvangen 

mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; 

Vereniging: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben: genoemde  

vereniging: Industriële Club Kampen; 

Vergaderrecht: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de Algemene 

Vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren; 

Vergadergerechtigden: leden en bestuurders van de Vereniging. 

Gedefinieerde begrippen kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud 

of meervoud worden gebruikt.  

Artikel 2.  

Naam en zetel. 

1. De Vereniging is genaamd Industriële Club Kampen. 

2. De Vereniging heeft haar zetel in de gemeente Kampen. 

Artikel 3.  

Doel. 

1. De Vereniging heeft ten doel: het behartigen van de belangen van ondernemers, die ge-

vestigd zijn in de gemeente Kampen. 

2. De Vereniging kan haar doel nastreven met alle wettige middelen, door met name: 

 a. het bevorderen van gezamenlijk optreden in aangelegenheden, ondernemers in de 

gemeente Kampen betreffende; 

 b. het onderhouden van contacten met de overheid, in het bijzonder de gemeente Kam-

pen over aangelegenheden, ondernemers betreffende; 

 c. het bevorderen van goede zakelijke verhoudingen tussen de leden;  

 d. stichtingen op te richten en/of te doen oprichten, met een doel, dat hoofdzakelijk be-

staat uit het behartigen en/bundelen van de belangen van ondernemers, als hiervoor 

bedoeld, eventueel beperkt tot ondernemers, gevestigd op een bepaald bedrijventer-

rein in de gemeente Kampen of een bepaalde categorie ondernemers. 

3. De Vereniging beoogt niet het maken van winst. 

Artikel 4.  

Lidmaatschap en toelating. 
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1. Lid van de Vereniging kunnen zijn:   

 a. een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een onderneming of vrij beroep, geves-

tigd in de gemeente Kampen, uitoefent en in standhoudt; 

 b. een natuurlijke persoon, die uitmaakt of deel uitmaakt van het bestuur van een 

rechtspersoon, die een onderneming of vrij beroep, gevestigd in de gemeente Kam-

pen, uitoefent en in standhoudt; 

 c. een natuurlijk persoon, die is leidinggevende van een hiervoor bedoelde onderne-

ming of rechtspersoon of *van een dienst of instelling van de gemeente Kampen* 

2. Het Bestuur beslist omtrent de toelating van leden. Bij niet-toelating tot lid kan de Al-

gemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten. 

Artikel 5.  

Einde van het lidmaatschap. 

1. Het lidmaatschap eindigt door: 

 a. opzegging door het lid; 

 b. opzegging door de Vereniging, welke opzegging kan geschieden ingeval een lid zijn 

verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt, ingeval een lid gedurende ten min-

ste één jaar niet (meer) aan de kwaliteitseisen in de zin het bepaalde in Artikel 4 lid 

1 voldoet of ingeval redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het 

lidmaatschap te laten voortduren; 

 c. ontzetting, welke alleen kan worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de 

statuten, reglementen of besluiten der Vereniging handelt, of de Vereniging op onre-

delijke wijze benadeelt; 

 d. overlijden van het lid. 

2. Opzegging door de Vereniging en ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het Be-

stuur. 

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de Vereniging kan slechts geschie-

den tegen het einde van een Verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggings-

termijn van vier (4) weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd,  

indien van de Vereniging of van het lid redelijkerwijs niet geweigerd kan worden het 

lidmaatschap te laten voortduren. 

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindi-

gen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgelegd. 

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de ver-

plichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te slui-

ten. 

6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging op grond dat een 

lid zijn verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt, alsook 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, 
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met dien verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in de algemene 

vergadering, waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld, te verantwoorden. 

7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een Verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin 

de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. 

Artikel 6.  

Administratie en communicatie. 

1. Het Bestuur houdt een register, waarin de namen en de adressen van de leden zijn opge-

nomen. 

2. Oproepingen en mededelingen aan Vergadergerechtigden geschieden schriftelijk aan de 

adressen als bedoeld in lid 1. Indien een Vergadergerechtigde hiermee instemt, kunnen 

oproepingen en mededelingen aan hem Schriftelijk geschieden. 

3. Mededelingen aan het Bestuur geschieden Schriftelijk aan hetzij het daartoe aangewezen 

adres van de Vereniging, dan wel het daartoe door het Bestuur aangewezen Elektronisch 

adres van de Vereniging. 

Artikel 7.  

Verplichtingen van de leden. 

1. De geldmiddelen van de Vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden en 

uit eventuele andere baten. 

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de 

verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. 

Artikel 8.  

Bestuur. 

1. De Vereniging wordt bestuurd door het Bestuur. Het Bestuur bestaat uit ten minste vijf 

(5) personen, de Algemene Vergadering bepaalt het aantal bestuurders. 

2. Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering uit de leden. De Algemene 

Vergadering kan hen te allen tijde schorsen en ontslaan. 

3. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overblijvende be-

stuurders of is de enig overblijvende bestuurder tijdelijk met het bestuur belast. 

4. De bestuurders richten zich bij vervulling van hun taak op het belang van de Vereniging 

en de met haar verbonden onderneming en/of organisatie. 

5. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overblijvende be-

stuurders of is de enig overblijvende bestuurder tijdelijk met het Bestuur belast. 

 Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder is de per-

soon die de Algemene Vergadering daartoe heeft aangewezen casu quo zal aanwijzen 

tijdelijk met het Bestuur belast. 

 Ingeval van ontstentenis van alle bestuurders neemt de in de vorige zin bedoelde persoon 

zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen 

treffen voor vervulling van de vacatures in het Bestuur. 

 Onder belet wordt ten deze verstaan: 

 (i) schorsing; 

 (ii) ziekte; 

 (iii) onbereikbaarheid, 
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 in de gevallen bedoeld onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van een 

maand de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de Vereniging heeft bestaan, 

tenzij de Algemene Vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt. 

Artikel 9. 

Rooster van Aftreden, Einde bestuurslidmaatschap 

1. Elk bestuurslid heeft zitting voor een duur van zes (6) jaar, en is onbeperkt herbenoem-

baar. 

 Een tussentijds benoemde opvolgende bestuurder is voor de resterende duur van de zit

 tingstermijn van de vervangen of opgevolgde bestuurder benoemd.  

2. Het bestuurslidmaatschap eindigt door: 

 a. overlijden; 

 b. eindigen lidmaatschap van de Vereniging 

 c. ontslag; 

 d. aftreden. 

Artikel 10. 

Besluitvorming van het Bestuur, Benoeming bestuurders stichtingen en Regeling tegen-

strijdig belang 

1. Het Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 

 De functies van secretaris en penningmeester mogen door één persoon en bestuurslid 

worden vervuld. 

 Ook overigens kunnen de bestuurders hun werkzaamheden onderling verdelen.  

 Het Bestuur kan voorts, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen, 

waarin aangelegenheden die het Bestuur intern betreffen, worden geregeld. 

2. Het Bestuur vergadert zo dikwijls een bestuurder het verlangt.  

 Het Bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.  

 Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem, mits het aantal 

uitgebrachte stemmen meer dan twee bedraagt. 

3. Een besluit tot benoeming van bestuurders van een stichting, op grond van de statuten 

van welke het bestuur van de Vereniging bevoegd is krachtens het bepaalde in de statu-

ten van die stichting, ofwel een stichting als bedoeld in Artikel 3 lid 2 onder d van deze 

statuten, wordt genomen met een versterkte meerderheid van ten minste twee/derde 

(2/3e) gedeelte van de stemmen, in een vergadering van een voltallig Bestuur, waarin al-

le bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

4. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit Schriftelijk geschiedt 

en alle stemgerechtigde bestuurders met deze wijze van besluitvorming hebben inge-

stemd. Het bepaalde in lid 2 is van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming 

van het Bestuur buiten vergadering. 

5. Indien een bestuurder direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de 

Vereniging, neemt hij/zij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming ter zake bin-

nen het Bestuur. Indien hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het 

besluit genomen door de Algemene Vergadering. 

Artikel 11.  
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Besluitvorming van het Bestuur.  

1. Het Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 

Ook overigens kunnen de bestuurders hun werkzaamheden onderling verdelen. Het Be-

stuur kan voorts, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen, waarin 

aangelegenheden die het Bestuur intern betreffen, worden geregeld. 

2. Het Bestuur vergadert zo dikwijls een bestuurder het verlangt. Het besluit bij volstrekte 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter 

een doorslaggevende stem, mits het aantal uitgebrachte stemmen meer dan twee be-

draagt. 

3. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit Schriftelijk geschiedt 

en alle stemgerechtigde bestuurders met deze wijze van besluitvorming hebben inge-

stemd. Het in lid 2 van het onderhavige artikel bepaalde is van overeenkomstige toepas-

sing op de besluitvorming van het Bestuur buiten vergadering. 

Artikel 12.  

Vertegenwoordiging. 

1. Het Bestuur is bevoegd de Vereniging te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot verte-

genwoordiging van de Vereniging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende be-

stuurders. 

2. Het Bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst van de Vereniging, pro-

curatie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen. 

Artikel 13.  

Algemene vergaderingen. 

1. Tijdens het boekjaar van de Vereniging wordt ten minste een Algemene Vergadering ge-

houden. Deze vergadering dient te worden gehouden binnen zes maanden na afloop van 

het voorgaande boekjaar behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf 

maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden. 

2. De agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering bevat in ieder geval de volgende 

onderwerpen: 

 a. indien artikel 2:391 BW voor de Vereniging geldt, de behandeling van het jaarver-

slag; 

 b. de vaststelling van de Jaarrekening; 

 c. de verlening van décharge aan bestuurders voor hun bestuur over het afgelopen 

boekjaar. 

3. Een Algemene Vergadering wordt voorts bijeengeroepen zo dikwijls het Bestuur dat 

wenselijk acht. Het Bestuur is bovendien verplicht tot het bijeenroepen van de Algemene 

Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken nadat het Bestuur een schrif-

telijk verzoek daartoe heeft ontvangen van ten minste een zodanig aantal leden als be-

voegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de Algemene Verga-

dering. Indien aan het verzoek geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot 

bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het Bestuur de Algemene Vergadering bij-

eenroept. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuurders belasten met de leiding 

van de vergadering en het opstellen van de notulen. 
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Artikel 14.  

Oproep. 

1. De Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vereniging haar 

zetel heeft. 

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen steeds vermeld alsmede de 

plaats en het tijdstip van de vergadering. 

3. Een eenstemmig besluit van alle leden, al dan niet in vergadering bijeen, heeft dezelfde 

kracht als een besluit van de Algemene Vergadering, mits het met voorkennis van het 

Bestuur is genomen. 

Artikel 15.  

Vergaderorde. 

1. De voorzitter en de secretaris van het Bestuur zijn tevens voorzitter respectievelijk secre-

taris van de Algemene Vergadering. 

2. Van het ter vergadering verhandelde worden notulen gehouden. De notulen worden vast-

gesteld en ondertekend door degenen die in de vergadering als voorzitter en notulist heb-

ben gefungeerd. De vastgestelde notulen worden ter kennis van het Bestuur en van de le-

den gebracht. 

3. Alle bestuurders zijn bevoegd de Algemene Vergaderingen bij te wonen en hebben als 

zodanig in de Algemene Vergaderingen een raadgevende stem. 

Artikel 16.  

Stemprocedure; volmacht. 

1. In de Algemene Vergadering heeft ieder lid recht op het uitbrengen van een stem. Blanco 

stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt. 

2. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, 

tenzij bij de wet of bij de statuten uitdrukkelijk een grotere meerderheid wordt voorge-

schreven. 

3. Bij staking van stemmen over benoeming van personen komt geen besluit tot stand. 

4. Het Bestuur kan besluiten dat stemmen die voorafgaand aan de Algemene Vergadering 

via een Elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, worden gelijkgesteld met 

stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Het Bestuur stelt de ter-

mijn vast waarbinnen de stemmen aldus kunnen worden uitgebracht, welke termijn niet 

eerder kan aanvangen dan op de dertigste dag voor die van de vergadering. 

5. Het Bestuur kan besluiten dat iedere Vergadergerechtigde bevoegd is om door middel 

van een Elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks kennis te nemen van en/of deel te 

nemen aan de vergadering. 

6. Het Bestuur kan besluiten dat iedere stemgerechtigde Vergadergerechtigde bevoegd is 

om door middel van een Elektronisch communicatiemiddel hetzij in persoon, hetzij door 

een schriftelijk gevolmachtigde, het stemrecht uit te (doen) oefenen. Daartoe is vereist 

dat de stemgerechtigde Vergadergerechtigde via het Elektronische communicatiemiddel 

kan worden geïdentificeerd en rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter 

vergadering. 
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7. Het Bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het Elektronisch communi-

catiemiddel. In de oproeping worden deze voorwaarden genoemd of zal worden vermeld 

waar deze kunnen worden geraadpleegd. 

8. Vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde 

andere vergadergerechtigde doen vertegenwoordigen. Een gevolmachtigde kan slechts 

één volmachtgever ter vergadering vertegenwoordigen. 

9. Voor de toepassing van de leden 6 en 8 van het onderhavige artikel is aan de eis van 

schriftelijkheid voldaan, indien de volmacht Elektronisch is vastgelegd. 

Artikel 17.  

Boekjaar; Jaarrekening. 

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar - behoudens verlenging van de-

ze termijn met ten hoogste vijf (5) maanden door de Algemene Vergadering op grond 

van bijzondere omstandigheden - maakt het Bestuur een Jaarrekening op en legt zij deze 

voor de Vergadergerechtigden ter inzage ten kantore van de Vereniging. 

3. De Algemene Vergadering benoemt een commissie van ten minste twee leden die geen 

deel uitmaken van het Bestuur. De commissie onderzoekt de Jaarrekening en brengt aan 

de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit. Benoeming van de hiervoor 

bedoelde commissie blijft achterwege indien de Jaarrekening in opdracht van de Alge-

mene Vergadering vergezeld gaat van een verklaring van een accountant bedoeld in arti-

kel 2:393 lid 1 BW. 

4. De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt de ondertekening 

van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding ge-

maakt. 

5. De opgemaakte Jaarrekening wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. 

Artikel 18. 

Reglementen  

1. De Algemene Vergadering is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin 

onderwerpen geregeld worden die niet in deze statuten geregeld zijn, voor zover regle-

mentering ingevolge deze statuten niet aan het Bestuur is voorbehouden. 

2. Een vastgesteld reglement kan worden gewijzigd of worden ingetrokken door het orgaan 

dat tot vaststelling bevoegd is. 

Artikel 19.  

Statutenwijziging/Aangaan fusie of splitsing 

1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:42 BW en artikel 2:43 BW is de Alge-

mene Vergadering bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit tot statutenwijziging 

behoeft twee/derde (2/3e) gedeelte van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering, 

waarin ten minste twee/derde (2/3e) gedeelte van de leden aanwezig of vertegenwoor-

digd is; voor het geval het vereiste quorum niet gehaald wordt, ofwel niet het vereiste 

aantal leden aanwezig of vertegenwoordig is een vergadering, waarin een voorstel tot 

statutenwijziging aan de orde is gesteld, wordt ten minste een week later en maximaal 

vier (4) weken na de eerste vergadering een tweede vergadering gehouden, waarin de 
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Algemene Vergadering een besluit kan nemen met de voormelde versterkte meerderheid 

van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden in die verga-

dering, het percentage van het totale ledenbestand, dat zij uitmaken. 

2. Tot het verlijden van de notariële akte van statutenwijziging is iedere bestuurder zelf-

standig bevoegd. 

3. Een besluit tot het aangaan van een fusie of splitsing door de vereniging wordt op gelijke 

wijze genomen als in lid 1 van het onderhavige artikel bepaald. 

Artikel 20.  

Vereffening.  

1. Indien de Vereniging wordt ontbonden ingevolge een besluit van de Algemene Vergade-

ring, worden de bestuurders vereffenaars van haar vermogen, indien en voor zover de 

Algemene Vergadering niet een of meer andere vereffenaars benoemt. 

 Voor een besluit tot ontbinding van de Vereniging geldt het bepaalde in Artikel 19 lid 1 

voor wat betreft versterkte meerderheid en quorum. 

2. Nadat de Vereniging heeft opgehouden te bestaan, blijven haar boeken, bescheiden en 

andere gegevensdragers gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door de 

vereffenaars is aangewezen. 

Artikel 21.  

Overgangsbepaling.  

Het thans lopende boekjaar is begonnen op één oktober tweeduizend éénentwintig (01-10-

2021), is een verlengd boekjaar en zal mede als gevolg van deze statutenwijziging, onder mee 

inhoudende wijziging van het boekjaar, eindigen op eenendertig december tweeduizend 

tweeëntwintig (31-12-2022).  

Dit artikel met zijn opschrift vervalt na verloop van het eerste boekjaar.  

Gevolgen van de akte 

De verschenen personen verklaarden zich bewust te zijn van de gevolgen van de onderhavige 

akte en op deze gevolgen door mij, notaris, te zijn gewezen. 

Bekendheid van de verschenen personen en slot van de akte  

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend, terwijl de identiteit van de verschenen per-

sonen door mij, notaris, aan de hand van de gemelde identiteitsbewijzen werd vastgesteld. 

-------------------- W A A R V A N   A K T E  

in minuut is verleden in de gemeente Kampen, op de datum in het hoofd van deze akte ver-

meld. 

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen en een toelich-

ting daarop, hebben de verschenen personen eenparig verklaard, dat zij tijdig van de inhoud 

van deze akte hebben kennisgenomen, met de inhoud daarvan instemmen, en op volledige 

voorlezing daarvan geen prijs stellen. 

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de verschenen personen en mij, nota-

ris, ondertekend. 


