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Kenmerk: 2018738 

 

STATUTENWIJZIGING 

  

Heden, negen november tweeduizend eenentwintig, verschenen voor mij, mr. Petronella Waltruda 

Maria IJdema, notaris gevestigd in de gemeente Waadhoeke: 

a. de heer Rolf Hendrik Bremmer 

b. mevrouw Frieda Ligthart 

ten deze handelend in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en secretaris van de  

 

                                                   Vereniging Vrienden van de Stad Franeker,  

 

statutair gevestigd te Franeker, feitelijk adres te 8801 LB Franeker, Voorstraat 65, ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel onder nummer 40004582, hierna te noemen "de vereniging" en als zodanig op 

grond van het bepaalde in artikel 19 van de statuten van de vereniging bevoegd de hierna vermelde 

statutenwijziging bij deze akte vast te leggen. 
 
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden als volgt: 
 
Inleiding 

De vereniging is opgericht op twaalf januari negentienhonderd negenentachtig.  

Bij akte verleden op vijfentwintig januari negentienhonderdnegenentachtig voor mr. J.B. Brouwer, 

destijds notaris te Franeker, werden de statuten van de vereniging bij notariële akte vastgelegd.  
De statuten van de vereniging zijn daarna niet meer gewijzigd. 
 
STATUTENWIJZIGING 

Op zevenentwintig oktober tweeduizend eenentwintig heeft de algemene ledenvergadering van de 

vereniging besloten de statuten van de vereniging geheel te wijzigen; van dit besluit blijkt uit een aan 

deze akte gehecht exemplaar van de notulen van deze vergadering. 

Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging verklaarden de verschenen personen, handelend als 

gemeld, dat de statuten van de vereniging met ingang van vandaag zijn gewijzigd als volgt: 
 
Naam en zetel 
Artikel 1 

1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Vrienden van de Stad Franeker.  
2. Zij is gevestigd te Franeker. 

 
Duur 
Artikel 2  
De vereniging is opgericht op twaalf januari negentienhonderdnegenentachtig voor onbepaalde tijd. 
 
Doelstellingen 
Artikel 3  

1. De vereniging heeft als doel het in stand houden en ontwikkelen van het eigene en bijzondere 
karakter van het Franeker stadsbeeld, zowel binnen als buiten de bolwerken. 

        2.    De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
   a.  Het uitdragen van haar visie op ontwikkelingen in de stad die van invloed zijn op het                    

stadsbeeld.  
     b.  Het adviseren, gevraagd en ongevraagd, van derden en bovenal de gemeente. 
            c.  Het tegengaan van leegstand en verloedering. 
            d.  Het in rechte opkomen voor een gewenst stadsbeeld. 
                   e. Samen te werken, incidenteel dan wel structureel, met andere organisaties om te 

bevorderen dat de doelen van de vereniging gerealiseerd worden.  
            f.  Het organiseren van bijeenkomsten en lezingen.  
                   g.  Het uitgeven van het magazine Franicker. 



2 

 
Lidmaatschap  
Artikel 4  

1. De vereniging kent slechts leden. Dat kunnen zowel natuurlijke leden zijn, als rechtspersonen.  
Leden dienen minimaal achttien jaar te zijn en in te stemmen met de in artikel 3 van de 
statuten genoemde doelstellingen. 

2. Het bestuur houdt een bestand bij van de leden waarin naam, adres, woonplaats, e-mailadres 
en bankrekeningnummer worden geregistreerd.  
De vereniging deelt deze gegevens niet met andere partijen. 

 
 
Aanmelding en toelating 
Artikel 5  
Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de 
vereniging zijn toegelaten. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering 
alsnog tot toelating besluiten. 
Aanmelding kan plaatsvinden bij het secretariaat of via de website van de vereniging. 
 
 
Einde lidmaatschap 
Artikel 6  
Het lidmaatschap eindigt door: 

1. Overlijden. 
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid.  
   Opzegging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar, mits schriftelijk en 

met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand. Indien een opzegging niet tijdig 
heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende 
verenigingsjaar. 

3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging.  
   Deze opzegging geschiedt door het bestuur, door middel van een schriftelijk bericht aan het 

lid, met vermelding van de reden van opzegging. Bij het opzeggingsbesluit wordt ook de datum 
van beëindiging van het lidmaatschap vastgesteld. De contributie voor het lopende jaar blijft 
verschuldigd. 

   Opzegging is mogelijk: 
   -   als een lid niet meer voldoet aan de statutaire vereisten voor het lidmaatschap. 
        -   als een lid - ondanks schriftelijke aanmaning - zijn verplichtingen ten opzichte van de 

vereniging niet nakomt. 
4.   Ontzetting uit het lidmaatschap. 
   Ontzetting geschiedt door het bestuur, door middel van een schriftelijk bericht aan het lid, met 

de vermelding van de reden van ontzetting. Ontzetting is alleen mogelijk als een lid in strijd 
heeft gehandeld met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de 
vereniging op onredelijke wijze heeft benadeeld.  
Het lid kan binnen een maand tegen het besluit in beroep gaan bij de algemene 
ledenvergadering en daar verweer voeren. Het bestuur is verplicht hiertoe de algemene 
ledenvergadering bijeen te roepen binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift. 
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit der 
algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste twee derde 
deel van het aantal uitgebrachte stemmen.  

 
Jaarlijkse bijdragen  
Artikel 7  
De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage die door de algemene 
ledenvergadering wordt vastgesteld. 

 
      Geldmiddelen  

Artikel 8  
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse contributie van de leden en uit 
vrijwillige bijdragen, schenkingen, legaten en subsidies. 
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Bestuur  
Artikel 9  

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf personen die door de algemene 
ledenvergadering uit de leden worden gekozen. 

2. De verkiezing van de bestuursleden geschiedt uit een of meer voordrachten.  
3. Tot het opmaken van een voordracht zijn zowel het bestuur als tien leden bevoegd. De voordracht 

van het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene ledenvergadering meegedeeld. 
Tegenkandidaten dienen vijf dagen voorafgaand aan de algemene ledenvergadering bij het 
secretariaat van het bestuur gemeld te worden. 

 

 

Einde bestuurslidmaatschap - Periodiek lidmaatschap - Schorsing 
Artikel 10  

1. Elk bestuurslid, ook wanneer deze voor een bepaalde tijd is benoemd, kan ten alle tijde door 
de algemene ledenvergadering worden geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden 
gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door verloop van die termijn. 
In geval van schorsing of ontslag besluit de algemene ledenvergadering met een meerderheid 
van twee derde van de uitgebrachte stemmen. 

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vijf jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op 
te maken rooster van aftreding, met dien verstande dat de voorzitter en secretaris in 
eenzelfde jaar niet aftredend kunnen zijn.  
De aftredende is terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, 
neemt op bovenvermeld rooster de plaats in van zijn voorganger. 

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door: 
    a.  het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; 
  b.  te bedanken; 
    c.  het en bloc aftreden van het bestuur, mits dit intern alle lopende zaken afhandelt. 

4. Het en-bloc aftredende bestuur bereidt binnen vier weken een algemene ledenvergadering 
voor, teneinde een nieuw bestuur te laten aantreden. 

 
 
Bestuursfuncties – Besluitvorming van het bestuur 
Artikel 11  

1. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie gekozen. Het bestuur  
wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De functie van secretaris  
en penningmeester kan niet in één persoon verenigd zijn. 

2. Het bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar en overigens zo dikwijls als de voorzitter 
of tenminste twee bestuursleden dit wenselijk achten. 

3. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen 
opgemaakt, die door het bestuur in de eerstvolgende bestuursvergadering worden 
vastgesteld. 

4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van en de 
besluitvorming door het bestuur worden gegeven. 

 
 
Bestuurstaak  
Artikel 12  

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Ieder bestuurslid is tegenover de 
vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. 
Bestuursleden zijn verplicht zich daarbij te richten naar het belang van de vereniging en de 
met haar verbonden organisaties. 

2. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders vormen de overblijvende 
bestuursleden of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een geldig bestuur, 
onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 1 en zijn de overblijvende bestuurders of is de enig 
overblijvende bestuurder tijdelijk met het bestuur belast. Indien het aantal bestuursleden 
beneden de vijf is gedaald is het bestuur verplicht zo spoedig mogelijk een algemene 
vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats aan de orde komt. Ingeval 
van belet of ontstentenis van alle bestuurders is de persoon die het bestuur daartoe heeft 
aangewezen tijdelijk met het bestuur belast.  
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De algemene vergadering kan ingeval sprake is van ontstentenis of belet van alle bestuurders 
en er geen persoon door het bestuur is aangewezen die tijdelijk met het bestuur is belast, één 
of meer tijdelijke plaatsvervangers benoemen en ontslaan. Plaatsvervangende bestuursleden 
hebben voor de tijd dat zij tijdelijk besturen dezelfde rechten, plichten en bevoegdheden als 
het bestuur. Plaatsvervangende bestuursleden worden ingeschreven bij het handelsregister. 
Benoeming, schorsing en ontslag van plaatsvervangers geschiedt op dezelfde wijze  
als bij bestuursleden.  

3. In geval alle bestuursleden voornemens zijn om zelf ontslag te nemen, maar ten minste één 
bestuurder bereid is tot het moment van benoeming van nieuwe bestuursleden aan te blijven 
als bestuurder, dan vormen deze laatst overgebleven bestuurders het demissionaire bestuur. 

4. De in lid 3 bedoelde bestuurders dienen hun ontslag schriftelijk in bij de algemene vergadering 
met vermelding dat zij als demissionair bestuur zullen aanblijven. De overgebleven 
bestuurders zijn vanaf dat moment demissionair en blijven aan tot de algemene vergadering 
waarin nieuwe bestuurders worden gekozen.  

5. Een demissionair bestuur heeft alle bevoegdheden die een gewoon bestuur ook heeft, met de 
beperking dat zij geen nieuw beleid meer vormt en besluiten die kunnen wachten, overlaat 
aan het nieuwe bestuur. Het demissionaire bestuur is verplicht ervoor te zorgen dat een 
nieuwe algemene vergadering wordt uitgeroepen waarbij nieuwe bestuursleden worden 
benoemd en alle werkzaamheden verricht die daarbij horen. Het demissionaire bestuur is 
verplicht ervoor te zorgen dat lopende zaken in de vereniging voortgang vinden en dat zij hun 
taken en (digitale) stukken en administratie naar behoren overdragen aan de nieuwgekozen  
bestuurders. 

6. Het bestuur beslist bij meerderheid van ter vergadering uitgebrachte stemmen. Elk   
bestuurslid heeft één stem. Bij het staken van de stemmen geeft de stem van de voorzitter de 
doorslag.  

7. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een 
tegenstrijdig belang heeft. Een bestuurder die een tegenstrijdig belang heeft, meldt dat 
onverwijld aan de overige leden van het bestuur.   

    Indien een bestuurder niet deelneemt aan de besluitvorming wegens een tegenstrijdig belang 
nemen de overige bestuurders dat besluit onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen 
die aan het besluit ten grondslag liggen. Kan geen besluit worden genomen omdat de enige  
bestuurder of alle bestuurders samen een tegenstrijdig belang hebben, dan neemt de 
algemene vergadering dat besluit. 

8. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te 
doen uitvoeren door werkgroepen die door het bestuur worden benoemd.  

9. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten en het aangaan van 
verplichtingen, passend binnen de doelstellingen van de vereniging.  

10. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 
vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten 
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde 
sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt. Het bestuur 
behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor het besluiten tot het aangaan van 
overeenkomsten als hiervoor omschreven. Deze beperking van de bevoegdheid van het 
bestuur kan aan derden worden tegengeworpen.  

11. Het bestuur behoeft goedkeuring van de algemene vergadering voor:  
a. het aangaan van verplichtingen en het inschakelen van juridische bijstand die de waarde 

van drieduizend vijfhonderd euro (€ 3.500,00) te boven gaan; 
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt 

verleend; 
c. het lenen en uitlenen van geldmiddelen, waaronder niet is begrepen het gebruik maken 

van een aan de vereniging verleend bankkrediet; 
d. het aangaan van schikkingen. 

12. Onverminderd het hiervoor bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte  
vertegenwoordigd door twee bestuursleden, te weten de voorzitter en de secretaris of 
penningmeester gezamenlijk, met dien verstande dat het bestuur voor ieder van hen een 
bestuurslid als plaatsvervanger kan aanwijzen.   

13. Aan de penningmeester kan een volmacht worden verleend te beschikken over banksaldi, 
uitsluitend binnen de in de volmacht omschreven grenzen.  
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Jaarverslag, jaarrekening en verantwoording   
Artikel 13    

1. Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, is gelijk aan het kalenderjaar.  
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening te 

houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.  
 Het bestuur brengt op de algemene vergadering, te houden binnen zes maanden na afloop 

van het verenigingsjaar zijn jaarverslag uit, bestaande uit een balans en een staat van baten en 
lasten, met een toelichting op het afgelopen jaar gevoerde beleid.  

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

 Het bestuur doet de stukken tenminste een maand voor de algemene vergadering waarin 
deze zullen worden behandeld, toekomen aan de kascommissie.  

4. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te 
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage in de boeken en 
bescheiden der vereniging te geven.   

5. Goedkeuring door de in artikel 14 lid 2 genoemde algemene vergadering van het jaarverslag 
en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.   

6. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording door de algemene vergadering 
wordt geweigerd, neemt het bestuur al die maatregelen die in het belang van de vereniging 
nodig worden geacht.   

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 2 en 3, zeven jaren te bewaren.   
 
 

Algemene Vergadering    
Artikel 14    

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de 
wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.   

2. Algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht, doch 
minimaal twee keer per jaar, in het voor- en najaar.   

3. Binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt de algemene voorjaars-
vergadering gehouden.   
In deze algemene vergadering komen onder meer aan de orde: 

a. Het financieel jaarverslag waarin rekening en verantwoording wordt afgelegd met het 
verslag van de kascommissie;   

   b.  het jaarverslag van de secretaris;   
  c.  de benoeming van bestuursleden;   

    d.  agendavoorstellen van het bestuur of van de leden.  
 4.  In het najaar wordt een tweede algemene vergadering gehouden.    
               In deze algemene vergadering komen onder meer aan de orde:   
    a.  de begroting voor het komende verenigingsjaar;   
    b.  plannen voor het komende verenigingsjaar;   
    c.  het contributievoorstel voor het komende verenigingsjaar;   
    d.  agendavoorstellen van het bestuur of van de leden.   
 5.   Een aantal leden, samen bevoegd tot het uitbrengen van tenminste een tiende deel van de 

stemmen, kan het bestuur schriftelijk verzoeken binnen vier weken een algemene vergadering 
bijeen te roepen. Als het bestuur niet binnen veertien dagen na ontvangst van dat verzoek de 
uitnodiging tot de algemene vergadering heeft laten uitgaan, kunnen de verzoekers zelf de 
algemene vergadering bijeenroepen.   

  
 
Bijeenroeping Algemene Vergadering    
Artikel 15    

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.  De oproeping 
geschiedt schriftelijk (per post of digitaal) aan de adressen van de leden.  

2. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.  Bij de oproeping worden 
de te behandelen onderwerpen vermeld. Gemotiveerde voorstellen van leden worden geacht 
op de agenda te staan, mits zij een week voor de datum der algemene ledenvergadering    
bij het bestuur zijn ingediend.   
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Toegang en stemrecht   
Artikel 16    

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, alsmede zij die daartoe door de 
algemene vergadering zijn uitgenodigd.   

2. Alle leden hebben het recht tijdens de algemene vergadering het woord te voeren, tenzij de 
algemene vergadering anders beslist.   

3. Ieder lid dat niet geschorst is, heeft één stem.   
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen, met dien 

verstande dat een lid voor niet meer dan een lid als gemachtigde kan optreden.   
 
 
Voorzitterschap en notulen   
Artikel 17    

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of diens 
plaatsvervanger.  

2. Van het verhandelde in de algemene vergadering worden door de secretaris notulen 
opgemaakt, die in de eerstvolgende algemene vergadering worden vastgesteld.  

  
 
Besluitvorming van de Algemene Vergadering   
Artikel 18    

1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten genomen met 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.    

2. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.   
3. Bestuursleden hebben ieder een raadgevende stem over zaken waar de algemene vergadering 

over moet besluiten. De algemene vergadering geeft bestuurders gelegenheid hun zienswijze 
te geven voordat tot besluitvorming wordt overgegaan.   

4. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de algemene 
vergadering een besluit is genomen, is beslissend.   

5. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vierde lid bedoelde oordeel de 
juistheid daarvan betwist, dan vindt nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de 
algemene vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk geschiedde, een    
stemgerechtigde dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de 
oorspronkelijke stemming.   

6. Stemming over een persoon geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling, tenzij de voorzitter 
een schriftelijke stemming gewenst acht, of een der stemgerechtigde leden zulks voor de 
stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. 
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming    
verlangt.   

7. Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid der uitgebrachte 
stemmen op zich heeft weten te verenigen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de 
personen, die de grootste en het op een na grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben 
verkregen, en is diegene gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid der    
uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.    

8. Indien stemmen staken over een voorstel, betreffende de verkiezing van personen, dan geeft 
de stem van de voorzitter de doorslag. Indien stemmen staken over een inhoudelijk voorstel, 
dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.   

 
 
Statutenwijziging    
Artikel 19    

1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene 
vergadering. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten 
zal worden gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden 
vermeld.   

2. Bij de oproeping van de desbetreffende algemene vergadering dient een afschrift van het 
voorstel tot statutenwijziging(en) te worden meegezonden.   
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3. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van ten minste 
twee derde van de uitgebrachte stemmen.   

4. Een statutenwijziging wordt van kracht onmiddellijk nadat deze in een notariële akte is 
vastgelegd. Iedere bestuurder is bevoegd om een statutenwijziging bij notariële akte vast te 
leggen.    

5. Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst van de gewijzigde 
statuten moeten worden neergelegd bij het handelsregister.   

 
 
Ontbinding en Vereffening    
Artikel 20    

1. Ontbinding van de vereniging kan slechts plaatsvinden door een door de algemene 
vergadering daartoe genomen besluit.   

2. Het bepaalde in lid 1 en 2 van artikel 19 is van overeenkomstige toepassing.   
3. Bij ontbinding van de vereniging zal, met inachtneming van het bepaalde in artikel 23 boek 2 

van het Burgerlijk Wetboek, over een eventueel batig saldo nader worden beslist door de 
algemene ledenvergadering die het besluit tot ontbinding nam.  Het eventuele batige saldo 
moet in overeenstemming met het doel van de vereniging worden overgedragen aan een 
vereniging of stichting met een vergelijkbaar doel, beschikkend over een ANBI-status.   

 
 
Huishoudelijk reglement    
Artikel 21    

1. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen, waarin onderwerpen worden geregeld 
waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.  

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze 
statuten.   

 
 
Slotbepaling    
Artikel 22    
In alle gevallen waarin de wet of deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.   
 

SLOT   

De verschenen personen zijn mij, notaris bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken 

personen is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document 

vastgesteld.   

 

WAARVAN AKTE  is verleden te Franeker op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.   

De inhoud van de akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. De verschenen 

personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het 

verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.    

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

notaris ondertekend.   

   

==== 


