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OPRICHTING VERENTGTNG

H e d e n, de vierde mei.-..-
negent ienhonderd achten-negent ig /

voór mij, mr Gual-Lerus Albertus de
taris ter standplaats de gemeenLen

verschenen
Gelder, flo-
GaasEerIàn-

Sleat. en Nijefurdi
i, de heer "tiaIlinq op de Hoek, agrar_isch make-

1aar, gubEren t. Sntek op twaalf. december
negentiÉnhonderd vierenzestig, z:-cin legiti-
meiende met een rijbewij s ' nummer

0067 565024 , afgegeven Le Joure op negen
maart negentieíhónderd negenentac-htig' wo-
nende te 8563 AR Wyckel-, de Vinke-]:uorren L'
ongehuwd en niet geregisLreerd aIs parLner
in de zLrl van het geregistreerd partner-

De comparanten verklaarden bij deze een vereni-
ór"à-"'p t. richten en daarvoor vast te stellen
de navolgende-
STATUTEN:

schaPi-
2. de heer Gerben Wíldschut' zonder .beroep'

geboren tt Wyckel op- negenentwintig. juni
iàóÀ".ienhondeid zesenàertig, zich legitime-
rende met een rijbewijs, nummer 0083209184'
afgegeven te leéuwarden op vij fentwintig
jaíuíri negentienhonderd negentig' .wonende
É. 8563 AC Wyckel, Dokter Hattinkstrjitte 8'

DOF-L
Àrtikel 2z
1. De vereniging heeft ten doel de gemeenschap-

pelilke nétaÉgen van de inwoners van wyckel
L" 6ehartigeí met behulp van aIIe. wet'tige
middelen.í het welzijn van haar leden te
bevorderen.
Zíj tracht dit doel te bereiken door
l-. De gemeenschappelijke belangen aan in-
stantieJ en p"r=oàèn uit overheid en parti-
culiere sector kenbaar te maken en daar waar
nodig te verdedigen
2. Het steunen ,rn bestaande of op t'e rich-
L"., verenigingen en dergelijke voorzover zLJ
door het É"tlllrt worden gezien aIs zii nde

Artikel L:
De vereniging draagt de naam:
DORPSBEL,ÀÀTG WYCKEL en is
gemeente Gaasterlàn-Sl-eat'

gevestigd te: WYckel,

,
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ten nutte van het gemeenschappelijk belang
van de inwoners van WYckel.
3. Het organiseren vàn dorpsfeesten en- ande-
re activiieiten ter bevordering van de Ie-

DIruR
Àrtikel 3:
De verenl-grng aangegaan voor onbePaaldeas
rijd.
I,IDMAÀTSCIIAP
Artikel 4z
ï. ó; vereniging wordt, gevormd door leden die

in WyckeI woonacht.ig zí1n
2. Leden zí1n zi) die zich daartoe

gemeld en alszodanig door het
toegelaten.

ArtikeL 5:
Het. lidmaat.schap is persoonli j k en dus niet
vatbaar voor overdracht of overgang'
Àrtikel 6:óÀ 9*JLVÀ

L. Het. ]idmaatschaP eindigt:
1. Door overlijden van het lid'
2. Door opzegging door het 1id'
3. Door opzegging door de vereniging
4. Door ontzàiting uit de vereniging

2. opzegging van heí lidmaatschap door het lid
kàn íechts geschieden tegen het einde van
à.* boekj aar, mit.s schrift.elijk en met in-
achtneming van een opzeggingstermijn van
t.enminste één maand.
NieLtemin is onmiddellijke beëindiging van
het lidmaat.schap door opzegging mogelijk:-
l-. indien reaetijkerwijs niet' gevergd kan
worden het lidmaatschap Le laten voortduren;-
2. binnen een maand nadat. een besluit aan
een lid bekend is geworden of medegedeeld,
waarbij de rechten van de leden zí3n beperkt'
of hun verplichtingen zijn verzwaard (tenzij
het. een wiiziging van geldelijke rechLen
en/of verplichtingen betreft) ;
3. binnen een maand nadat een Iid een
sluit is meegedeeld tot' omzett'ing van
vereniging in een andere rechtsvorm of

n een opzegging niet, t.i jdig heef L

plaaLsgehad, loopt het lidmaatschap door tot
i."t einde van het eerstvolgende verenigings-
j aar.

hebben aan-
bestuur zijn

be-
de

tot
f usi-e
Indie

.-t

ópzegging van het lidmaatschap door de;ver-
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eniging kan eveneens slechts geschieden te-
gen het einde van een boekjaar. De opzegging
geschiedt. door het besLuur, schriftelijk en
meL inachtneming van een opzeggingst.ermijn
van ten minste één maand.
Opzegging kan slechts plaatsvinden wanneer
redelijkerwijs van de vereniging nieL ge-
vergd kan worden het. Iidmaat.schap Le laten
voortduren.
ïndien een
plaat sgehad,
het einde van
J aar.
Ontze
uitgesproken wanneer een lid in strijd met
de statuten, reglementen of besluiten van de
vereniging handelt, zoals in het geval daL,
ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse
bijdrage nieL of niet tijdig wordt betaald
of wanneer het lid de vereniging op onrede-
Iijke wijze benadeelt
De ontzetting geschiedt door het bestuur,
dat het betrokken l-id, met opgave van rede-
nen, <laarvan in kennis ste1t..
De betrokkene is bevoegd binnen een maand na
ontvangst van de kennisgeving in beroep te
gaan bij de eerstvolgende algemene vergade-
rr_ng

adq

opzegging niet tijdig heeft.
loopt het lidmaatschap door t.ot.

het eersLvol-gende verenigi-ngs-

tting uit het lidmaatschap kan worden

Gedurende d
beroep is h

ie beroepstermijn
et lid geschorst.

en hangende het

De algemene vergadering kan slecht.s tot ont.-
zett.ing besl-uiten door een daartoe st.rekkend
besluit, genomen met een meerderheid van ten
minste Lwee/derde van het aantal uitgebrach-
te stemmen.

6. Wanneer
verenig
jaarlij
door he

het l-idmaatschap in de
ingsjaar eindigt., blijfL
kse bijdrage voor het
L lid verschuldigd.

Ioop van een
niettemin de
gehele j aar

DONÀTEURS
-À-=trk-er '' 

-

Donateurs zLln zí), die jaarlijks aan de ver-
eniging een geldelijke bijdrage verl-enen, waar-
van de minimale omvang door het bestuur wordt.
vastgesteld.
Het bestuur is bevoegd het donateurschap dqor
schriftelijke opzeggirig te doen eindigen. - t
GELDMIDDELEN.
Àrtikel 8:
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De geldmiddel-en van de vereniging bestaan
uit de jaarlijkse bijdragen van leden en
donateurs, erfstell-ingen, legaten, schenkin-
gen en andere inkomsten.

2. Ieder lid is jaarlijks
digd, welk bedrag wordt

een bedrag verschul-
vastgesteld door de

algemene vergadering.
BESTIruR
Àrtikel 9 z

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en
ten hoogste zeven natuurlijke personen, die
uit hun midden een voorzitLer, a-}gemeen,-a#
junct, secretaris en penningmeester aanwij-
ze-Ír.

2 - De bestuursleden worden door de algemene
vergadering benoemd uit de }eden van de ver-
eniging
De algemene vergadering
stuursleden vasL, met

6. fn bestaande vacatures wordt zo
gelijk voorzien. Een niet volta

stelt het aantal be-
inachtneming van het

de gele-
vergade -
daarbij

gestelde in lid L.
Éestuursleden kunnen te al1en tijde onder
opgaaf van redenen door de algemene vergade-
rirrq worden geschorst en ontslagen. Terzake
van schorsing of ontslag besluit de algemene
vergadering met een meerderheid van
twee/derde van de uitgebrachte stemmen
Indien ingeval van schorsing van een be-
stuurslid de aigemene vergadering niet bin-
nen drie maanden daarna tot zijn ontslag
heeft besloten, eindigt de schorsing
Het geschorste bestuursli-d wordt in
genheid gesteld zich in de algemene
ring te verantwoorden en kan zich
door een raadsman doen bijstaan.
Bestuursleden rvorden benoemd voor een perio-
de van maximaal vi-er maal drie is twaal-f
jaar, waarbij te dezen onder een jaar ver-
staan wordt de periode tussen twee opeenvol-
gende jaarl-ijkse algemene vergaderingen
De bestuursl-eden treden na drie jaar af vol-
gens een door het bestuur op te maken roos-
ter, doch zijn onmiddell-ijk herbenoembaar,
met inachtneminq van het in de vorige z:n
bepaalde.

spcedig mo-
IIig bestuur

blij ft bestuursbevoegd
Àrtikel L0:
1. Het bestuur is belast. met het best.uren van t
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tot wederop-
delegeren aan

de vereniging. Het bestuur kan,
zegglng, taken en bevoegdheden
een eventueel dagelijks bestuur

2. Het. bestuur is, behoudens het in lid 3 van
diL artikel bepaalde, mede bevoegd te be-
sluiten tot- het- aangaan van overeenkomsten
toL verkrijging, vervreemding of bezwaring
van registergoederen en tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich
al-s borg of hoofdelijk medeschuldenaar ver-
bindt, à:-cl- voor een derde sterk maakt of
zich Lot zekerheidsstelling voor een schuld
van een ander verbindL.

3. Het. bestuur behoeft. de goedkeuring van de
algemene vergadering voor besluiten tot het
aangaan van overeenkomsLen, hiervoor in lid
2 omschreven.
Zonder voorme
ging terzake
rechtsgeldig worden vertegenwoordigd

Àrtikel 1l-:
1. Het besLuur vertegenwoordigt de vereni-ging'-
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede

toe aan de voorzitter of de algemeen adjunct
tezamen met secretarls of penningmeester,
dan weI de secretaris tezamen met de pen-
ningmeesLer.
Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of
meer bestuursleden alsook aan anderen, oR de
vereniging binnen de grenzen van die vo1-
macht te vertegenwoordigen

ÀLGEMENE VERGÀDERIN
Artikel 1-2
De algemene vergaderingen worden gehouden in de
gemeente waar de vereniging statutair is geves-
t igd.
Àrtikel l-3
1. Toegang t.ot de algemene vergadering hebben

de leden die niet geschorsL zL)n, alsmede
degenen, die daartoe door het bestuur en/of
de algemene vergadering zijn uitgenodigd.
Een geschorst lid heeft toegang tot de ver-
gadeiing waarin het besluit tot schorsing
wordt behandel-d, en is bevoegd daarover het
woord te voeren

Ide goedkeuring kan de vereni-
van deze rechtshandelingen niet

?

I

Stemgerechtigd in de
ziln voormel-de leden,

algemene vergadering
waarvan ieder één stem

heeft
Ieder die stemgerechtigd is kan aan een an-
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volmacht

zrlnf lnaatdere stemgerechtigde schrift'elijk
verlenen toL het. uitbrengen van
stem
Een stemgerechtigde kan . t'9of t"1 -\?:g=tu;;;. ;;;;;;;;-àI=-su'olmacht igi" :Pt-'-u1"" ;
;" ol "'."r,-JË*ïi 

g -b. 
Ë r u í t, Y1i - 

à t 
^ *1"-n-"^1*ï. ?::",ctv cErrr-'"""-í.--"tiguaering stemgerechtigdí{ de argeme 

-- i ^L .r .. ,,o-^rÀarj n.,
ï1,-,ï- oii=l'i--ril" íi: nieÈ ,in Y:'qi*'l:?

Ëil;"",""n"ur., 
- *i-t1 me.t .voo:I:il:= :T :::

;É;;;; 
-gltto*"r, 

dezelf de kracht ars een

siuit vàn de algemene vergadering'---- 
-íE--.ïo-àtrï...t n-.'pu"rt de wi j ze y""t:P .1:

II.**ir,à"r, in de àrg"*et't vergadering worden
gehouden
AlIe besluiten waaromtrent bij de y"! of bij
deze statuten geen grotere meerderheid is
voorgeschreven, 

"worden genomen bij volstrek-
ià-*Ë"iaerheid van de uitgebrachte stemmen' -
Bij staking van sLemmen over zaken is het
voórstel verworpen''
Staken de stemmen bij verkiezing van perso-
nen, dan beslist het- foL'
i"ài-"" bij verlciezing tussen meer dan twee

;;;;;;"" óoo, niemand een vorstrekte meer-
àerheicl is verkregen wordt herstemd tussen
de twee p"t"or."r., - dit het groot,ste 

- 
aantal

stemmen kiegen, zonodig na tussenstemm:.ng
Àrtikel L4z

worden g_e1e1a. d??t
diens afwezi§heÍd,1. De algemene vergaderlnggn

de uóorzitter of, bij
doorde @'-
;íj; geen krestuursÍeden aanwezig' dg' voor-
ziet de vergadering zelf in haar leidi-ng
Het door de vaorzilter ter algemene vergade-
ring uitgesproL"r. oordeel omtrent de uitslag
van een stemming is beslissend
ftetzelfde geldt voor de inhoud van een geno-

*.., besluiÉ, voorzover werd gestemd-over een

niet. schriftel-ijk vastgelegd voorstel
Wordr echter oimiddefÍi1k na het uitspreken
,"., fr"t oordeel van de voorzitter de juist-
heid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe

=ià**i-rrg plaaJs, indien de meerderheid der
vergadering ;i,' indien -de oorspronkelijke

=i.íàitg íiut- hoofdelijk of schrift:111I
u uerrrrrrÀf À:f

gàschieóae, een sLemgerechtigde aanwezrge
dit verlangt
Door deze nieuwe
rechtsgevolgen van

stemming vervallen de
de oorspronkelijke stem-
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mr-ng
Van het ter
worden notul
de algemeen

algemene vergadering
en gehouden door de
adjunct of een door

verhandelde
secretaris,
de voorzit-

ter aangewezen persoon.
Deze notulen worden in dezelfde of in de
eerstvolgende algemene "vergadering vasLge-
steld en ten blijke daarvan door de voorzit-
ter en de secretarís van die vergadering
ondertekend

ArÈikel L5:
1. Het. boekjaar van

het kalenderjaar
de vereniging j-s gelijk aan

Jaarlijks wordL tenminste één algemene ver-
gadering gehouden en wel binnen zes maanden
na afloop van het boekjaar, behoudens ver-
Ienging van deze t.ermiin door de algemene
vergadering
In de
stuur z
zaken i

algemene vergadering brengt
ijn jaarverslag uit over de
n de vereniging en over het

het be-
gang van
gevoerde

beleid.
Het. legt de balans en de staaL
Iast.en met een toelichLing ter
aan de vergadering over
De financië1e stukken worden
door de bestuursleden. Ontbreekt
kening van één of meer hunner,
daarvan onder opgave van redenen

van bat.en en
goedkeuring

-oonderEeKend
de onderte-

dan wordt
melding ge-

maakt
Voor het. controleren van de financiëIe stuk-
ken benoemt de algemene vergadering jaar-
Iijks een commissie van Eenminste twee leden
die geen deel van het. bestuur mogen uitma-
ken.
Het. bestuur legt deze stukken door toedoen
van de penningmeester voor aan de commissie,
minimaal twee weken voor de dag waarop de
algemene vergadering zal worden gehouden. De
commissie onderzoekt de stukken en brengt op
de algemene vergadering verslag uit van haar
bevindingen.

4. Het bestuur is verplicht aan de commissre
ten behoeve van haar onderzoek aIIe door
haar gevraagde inlichtingen te verschaffen,
haar desgewensE de kas en de waarden te to-
nen, en inzage in de boeken en bescheiden
der vereniging te geven

Àrtikel L6:
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Naast de algemene vergadering bedoeld- in het
vorige artiÈeI worden algemene vergaderingen
bijeéngeroepen door het. bestuur zo dikwijls

2. Op schriftelijk verzoek van tenminste een
zàdanig aantal- l-eden als bevoegd is Lot het
uitbrengen van één/tiende gedeelte van de
stemmen in een voltallige algemene vergade-

verplicht tot het bii -
lgemene vergadering oP
langer dan één maand na

het dit wenselijk oordeel-t.

ring is het. bescuur
eenroepen van een a
een termijn van niet
indiening van het ver

vergadering overgaan.
De verzoekers kunnen
stuursleden bel-asten
gadering en het opste
De bijeenroePing de
geschiedt. door schr
doen aan de stemgere

zoek.

alsdan anderen dan be-
met de leiding der ver-
llen der noLulen.-
r algemene vergadering
if teli j k mededeling t'e
chtigden oP een termijn

de te behandelen

Indi-en aan het. verzoek binnen veertien dagen
geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoe-
Éur= Zelf tot bijaenroeping van de algemene

van Lenminste zeven dagen'
Bij de oproePing worden
onderwerpen vermeld.
rndien §een schrifè1ijke bijeenroepi.ng van
de algemene vergadering plaatsvond, kan de

algemene vergadering niettemin rechtsgetdige
beÉluiten nemen, mits tenminste een zodanig
aantal sLemgerechtigden ter vergadering aan-
wezíg is aIÉ is gerechtigd Lot het uitbren-
g". í"n cle helft van het aantal stemmen dat'
í., een voltallige vergadering kan worden
uitgebracht en geen van hen, noch het be-
scuur , zícin. tegen besluit,vorming verzet
fndien bijeenroeping van de algemene verga-
dering geÀchiedde op l<ortere dan de voorge-
schreven termijn, ]ian de algemene.vergade-
ring nieLtemin rechtsgeldige -besluiten ne-
*""1 tenzij een zodanig aantal der aanwezi-
gen als gerechtigd is Lqt het uitbrengen in
ài-. vergàdering van één/tiende gedeelte der
sLemmen, z:-cln daartegen verzet
Het. bepaalde in de eèrste zin van dit' lid is
van oriereenkomstige toepassing op besluit-
vorming cloor de algemene vergaderingen :.rrza-
ke ondlrwerpen die niet. op de agenda werden
vermeld.

STATUTENWI.JZIGIN



-b1ad9-e?

Àrtikel L7
l-. W:-lziging van de statuten kan slechts

p1àacÉtreÈnen door een besluit. van de alge-
mene vergadering, waartoe is opgeroepen meL
de mededè1ing dat al-daar wii ziging van de
sEatuLen zal worden voorgesteld

2. ZLI die de oproeping tot de algemene verga-
deiing ter behandeling van een voorstel tot
staLutenwij ziging hebben gedaan moeLen ten-
minste vijf dagen voor de dag der vergade-
ring een àf scfri:-tt van dat voorstel, waarin
te .rootge=telde wílziging woordeli j k is op-
genomen, oP een daartoe geschikte plaats
ioot de leàen ter inzage leggen tot na de
afloop van de dag waarop de vergadering werd
Ygarvusurr.

3. Éu. besluit tot statutenwL)ziging behoeft
tenminste t.wee/derde van de uitgebrachte
sLemmen in een algemene vergadering waarin
tenminste twee/derde van de leden tegenwoor-
dig of verLegenwoordi-gd j-s. 

- . Is niet
twóe/derde van de leden tegenwoordig of ver-
tegenwoord.igd, dan wordt binnen een maand
daàrna een tweede algemene vergadering bij -
eengeroepen en gehouden, waarin over het'
vooistel zoals dat in de vorige vergadering
aan de orde is geweest, ongeachte het aantal
tegenwoordige of vertegenwoordige leden, kan
,oiden besloten, mits met een meerderheid
van tenminste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen.
De stat.utenwi j
nadat. daarvan
maakt

zíg:'ng treedt eerst in werking
een notariële akte is opge-

-T

I
i
í
i
í
i
3

I
Ií
,

i
í
I

_-t

Ieder van de besLuursleden
akte van statutenwt)ziging

is bevoegd de
t.e doen verli j -

den
Het bepaalde in de leden 1 en 2 van diL ar-
t.ikel is niet van toepassing indien in de
algemene vergadering a1le sLemgerechtigden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het
besluit tot statutenwij ziging met algemene
stemmen wordL genomen.
De bestuursleden zijn verplicht een authen-
tiek af schrift van de akt.e van st.atutenwij -
ziging en een volledige doorlopende t.ekst
van dé statuLen, zoals deze na de wijziging
Iuiden, neer t.e leggen ten kantore van het
door de Kamer van Koophandel en Fabrieken
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ONTBI}TDING
Artikel 18:
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verenigingsregister .

EN VEREFFENIN

1. Het bepaalde in artikel l7 }eden a,2,3 en
5 is van overeenkomstige toepassing op een
besluit van de algemene vergadering tot ont-

2. De algemene vergadering stelt bij
het vorige lid bedoelde besl-uit de
ming vasL voor het. batig saldo, eD
veel mogelijk in overeenstemming

binding van de vereniging
haar in
bestem-
wel zo-
met het

doel- van de vereniging.

tien jàren na afloop van de vereffening
Bewaarder
alszodanig

IlcL d!1LJUP vqll us verur!errf r^J '

is degene die door de vereffenaar
is aangewezen

l. De algemene vergadering kan één of meer re-
glemeíten vaststellen en wij zigen, waarin
ónderwerpen worden geregeld waarin door deze
statuten niet of niet volledig wordt voor-
zíen
Een reglement mag geen bepalingen bevatten,
díe stiijAig zijn met de wet of met deze
statuten
Op besluiten tot vast stell-ing en t.ot 

-wi 
j zi-

ginq van een reglement is het bepaalde in
àrtiket L7 leden 1, 2 en 5 van overeenkom-
stige toepassing.

SI,OTBEPAI,IN
Voor de eersLe maal zijn tot bestuursleden be-

3. De vereffening geschiedt door het bestuur
4. Na de ontbinding blijft. de vereniging voorL-

bestaan voorzover dit tot vereffening van
haar vermogen nodig is.
Gedurende óe vereffening blijven de bepalin-
gen van de statuten zoveel mogelijk van

In stukken en aankondigingen die van de ver-
eniging uitgaan moeLen aan haar naam worden
toe§evóegd de woorden "in liquidatierr '-
De ,.t.t igi.rg houdL op Le bestaan op het
tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan
de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwe-
zíg zijn. De vereffenaar(s) doet(n) van de
neéindiging opgave aan het in lid 6 van ar-
tikel I7 vermelde register
De boeken en bescheiden van de ontbonden
vereniging moeten worden bewaard gedurende

REGLEMENTEN
Artikel L9:

ll
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6
noe
1.

md
de comparan t sub L,
als voorzitter;

2. de comparanL sub 2,
als secretarisi

dertekend om vijftien uur tien minuLen.
(volgen de handtekeningen van: T. op

3. de heer Bernardus .Tohannes Maria Vermelt-
foort, veehouder, geboren te Sint Oedenrode
op aan juni negentienhonderd vierenvijftig,
wónende te 8563 AR Wyckel, Gaestfjurwei T,

WAARVAN AKTE,
in minuut. opgemaakt, is verleden te Balk, oP de
datum in het hoofd van deze akte gemeld
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte
aan de cbmparànten hebben deze eenparig ver-
klaard van de inhoud van deze akte te hebben
kennisgenomen en geen prijs te stel1en op vol-

onmiódetlijk na beperkte voorlezing is deze
akte door de comparanten en mij, noLaris, ofl-

tienhonderd drieënzest'ig, wonende te 8563 AK

líyckeI, Heerenhoogweg 4 , gehuwd t-
als penningrmeester i

5. de heer Thee I,fkema, veehouder, geboren te
Terwispet op arie november negentienhonderd
vierenzestig, wonende te 8553 AB Wyckel,

gehuwd,
Is a1ca1s algemeen adjunct;

mevrouw Karin Breimer-Rii-Riipma, huisvrouw, ge-
boren te Hengelo op Lwaalf november negen-

Jachtlustweg 30, gehuwd,
aIs lid;
mevrouw Hendrikie TerpsÈra-Va1k' huis-
vrouw/boerin, geboren te Nijega, Hemelumer
Oldeferd, oP eIf maart negentienhonderd
drieënzestigf wonende te 8553 AJ Wyckel,
Jeen Hornstraweg J, gehuwd,
als 1id;

"7 . de heer .fan de Vries, woningstof f eerder,
geboren te Sneek op veerLien februari negen-
Éienhonderd éénenzeventig, wonende te 8563
AL Wyckel, Heerenhoogweg 36, ongehuwdr--
aIe lid.

De comparanten zí3n mij, notaris, bekend, eD de
identiÉeit van de bij deze akte betrokken com-
paranten is door mij, notaris, aan de hand van
àe hiervoor gemelde en daartoe best.emde docu-
menten vastgestel-d.

rl

de Hoek,


