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Vandaag, vijftien februari tweeduizend negentien, -----------
verschenen voor mij, mr. RODERIK GEERT DE WILDE. notaris gevestigd te Zutphen:, -
,. 

. 

2. mevrouw Jacqueline Elisabeth Margaretha van Overbeek de M�ijer. -
- -- -- - - -- --

3. a.

b. 

-- -- �---� - -

ten deze handelende als respectievelijk voorzitter en secretaris/vice
voorzitter van de stichting: Stichting Walburgiskerk Zutphen. statutair 
gevestigd te gemeente Zutphen .. feitelijk adres: Kerkhof 3, 7201 DM -
Zutphen, handelsregisternummer 66284406 en als zodanig bevoegd de -
stichting rechtsgeldig te vertegenwoordigen, 

De verschenen personen. handelend als gemeld, verklaarden bij deze een vereniging 
op te richten, waarvoor zullen gelden de volgende-----------
STATUTEN:---------------------

Naam, zetel en duur 
Artikel 1

De vereniging draagt de naam: Vereniging Vrienden Walburgiskerk Zutphen. -
De vereniging is gevestigd in Zutphen. 
De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.-----------
Doel en middelen----------------·------

Artikc:I 2 ---
2. l De vereniging heeft ten doel het ondersteunen van de Walburgiskerk in Zutphen.
2.2 De vereniging tracht deze doelstelling onder meer te bereiken door:

a. Het opzetten en uitbreiden van een netwerk van betrokkenen bij en
belangstellenden voor de Walburgiskerk in Zutphen met alles wat zich --
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daarin en omheen bevindt en deze belangstelling en betrokkenheid voeden, 
onderhouden en in stand houden. 

b. Het in ontvangst nemen van donaties, schenkingen, legaten, subsidies etc. -
ten behoeve van objecten, activiteiten en projecten van, voor, in en rond de
Walburgiskerk, een en ander in samenwerking met de Stichting --
Walburgiskerk Zutphen en de Stichting Oude Gelderse Kerken alsmede de -
Stichting Henrick Baderorgel en de Stichting Librije Walburgiskerk Zutphen. -

c. Het vormen van een fonds, waarmee bijdragen geleverd kunnen worden aan
het doel als genoemd in artikel 2. --

d. Het in overleg met de Stichting Walburgiskerk Zutphen, de Stichting Oude -
Gelderse Kerken, de Stichting Henrick Baderorgel en/of de Stichting Librije -
Walburgiskerk Zutphen selecteren van projecten, activiteiten en/of objecten
die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het fonds van de vereniging. -

e. Het organiseren van activiteiten voor de leden en zich in te spannen om
daarbij ook de donateurs van de Stichting Henrick Badecncgel en de --
Stichting librije Walburgiskerk Zutphen te betrekken.--------

f. Het informeren over en betrekken van haar leden bij de diverse, voor derden
toegankelijke, activiteiten van de Stichting Walburgiskerk Zutphen en van
(de donateurs van} de Stichtingen Henrick Baderorgel en Ubrije
Walburgiskerk Zutphen. --- -

g. Het verrichttn van alle verdere activiteiten. die hi"mee in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.--------

2.3 De vereniging heeft geen winstoogmerk. 
2.4 De vereniging streeft er naar om (blijvend) te worden aangemerkt als een -

algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel Sb Algemene wet inzake 
rijksbelastingen. -

Leden 
Artikel 3 

3.1 De vereniging kent alleen gewone leden, nader samen te vatten onder de term 
leden, die alle stemrecht hebben. ---------- - --

3.2 Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, alsmede 
rechtspersonen. Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen -
van alle leden zijn opgenomen. 
Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.-----------
Bij niet-toelating kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating -
besluiten.· --- --- --- -----

3.3 Het lidmaatschap eindigt door: ----------------
a. overlijden, of voor zover het rechtspersonen betreft, doordat zij ophouden te

bestaan; - ---------- -· - - ·-----
b. opzegging aan de secretaris vóór het einde van enig verenigingsjaar; ---
c. opzegging door het bestuur wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de -

vereniging niet nakomt. alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; - ----
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d. ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur, wanneer een lid handelt in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de -
vereniging op onredelijke wijze benadeelt -----------

Bestuu---------------------------

Artikel 4-----------------. -------

4.1 Het bestuur wordt uit de leden van de vereniging benoemd en bestaat uit ten -
minste drie personen. -----------------------

4.2 Bestuursleden, met uitzondering van de bestuursleden die ten tijde van de -
oprichting bij deze akte worden benoemd, worden benoemd door de algemene -
ledenvergadering. Kandidaten voor het bestuur worden gesteld door het bestuur 
of ten minste drie leden, die daa,van ten minste drie dagen vóór de datum van de 
ledenvergadering, waarin over de bestuursbenoeming zal worden beslist. --
sch<iftelijk bij de secretaris opgave moeten doen.-----------

4.3 Werknemers en medewerkers, niet zijnde vrijwilligers, van de Stichtingen -
Walburgiskerk Zutphen, Oude Gelderse Kerken, Henrick Baderorgel en librije -
Walburgiskerk Zutphen zijn niet verkiesbaar als bestuurslid. -------

4.4 Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. een secretaris en een ---
penningm"ster. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door 
één persoon worden vervuld.---

4.S Bestuursleden treden uiterlijk vier jaar na hun benoeming af, volgens een door -
hPt hPqtJur op tP m�krn rooq,-r v::in ::iftrf'dP.n. Ft>n volgens het rooc;ttr :1ftr�dend 
bestuurslid is onmiddellijk herkiesbaar met dien verstande dat de zittingsduur -
maximaal acht jaar kan bedragen.-------

4.6 Een bestuurslid kan te allen tijde door de overige bestuursleden voorlopig worden 
geschorst in afwachting van een besluit van de algemene ledenvergadering. Zo 
snel mogelijk roept het bestuur dan een algemene ledenvergadering bijeen waar 
een besluit tot schorsing, handhaving of opheffing van de schorsing of ontslag -
door de algemene ledenvergadering wordt genomen. Een schorsing die niet -
binm�n drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door -
het verloop van die termijn.--------------------

4.7 Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden -
geschorst en ontslagen. -----·---------------

4.8 Het lidmaatschap van het bestuur eindigt in ieder geval:--------
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging:-- ---
b. door aftreden;-----------------------

c. door overlijden;-----------------------

d. doordat het lid surseance van betaling wordt verleend;
e. doordat het lid failliet wordt verklaard of doordat de schuldsaneringsregeling

natuurlijke personen op het lid - al dan niet voorlopig - van toepassing
wordt verklaard;---------------------

f. doordat het lid onder curatele wordt gesteld of zijn vermogen onder het
bewind als bedoeld in de artikelen 431 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek wordt geplaatst;
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g. indien en zodra het lid een voortdurend tegenstrijdig belang hee� met de -
vereniging.

4.9 Bij ontstentenis of belet van één of meer bestuursleden, niet zijnde alle --
bestuursleden of het enige (overgebleven) bestuurslid, nemen de overblijvende -
leden, of neemt het overblijvende lid het gehele bestuur waar.-----. 

4.10Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden of van het enige (overgebleven) 
bestuurslid wordt het bestuur tijdelijk waargenomen door het bestuur van de 
Stichting Walburgiskerk Zutphen totdat conform bet bepaald in artikel 4 2 --
nieuwe bestuursleden zijn benoemd. --- - ---

4.11 De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.----
4.12 De Stichting Walburgiskerk Zutphen heeft het recht om één van haar ---

bestuursleden als adviseur in het bestuur van de vereniging af te vaardigen, -
zonder de daarbij behorende bevoegdheden als bepaald in deze statuten en de -
wet 

Bestuursbevoegdheid----------------------

Artikel S----------
5.1 Het bestuur is belast met:------------- - --

a. het besturen van de vereniging;---------------
b. het beheer van de geldmiddelen en overige bezittingen van de vereniging;
c. het nemen van besluiten ten aanzien van al wat niet uitdrukkelijk aan de -

algemene vergadering is opgedragen;
d het beslis5'n omtrent het aannemen of verwerpen van geschenken, legaten 

of erfstellingen, die aan respectievelijk ten gunste van de vereniging worden 
aangeboden of gemaakt. 

5.2 Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de -
vereniging zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een 
derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde -
verbindt, mits het een unaniem besluit van alle bestuursleden betreft. ----

5.3 Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van geldleningen, het kopen, -
vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen. 

5.4 Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van 
boedelbeschrijving. 

Besluitvorming van het bestuur-----�------------
Artikel 6------
6.1 Voor het nemen van een geldig besluit door het bestuur is vereist dat dit besluit 

geagendeerd is en dat de meerderheid van het bestuur bijeen is. Over niet 
geagendeerde onderwerpen kan worden besloten indien alle leden van het -
bestuur aanwezig zijn.--------------- -- --

6.2 In het bestuur hebben de leden ieder een stem. Bestuursbesluiten worden -
genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij in deze statuten --
uitdrukkelijk anders is bepaald. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn -
uitgebracht 
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6.3 Een bestuurslid mag zich in de vergadering door een medebestuurslid laten -
vertegenwoordigen. Daartoe is een aan de voorzitter tot diens genoegen kenbaar 
te maken volmacht vereist. Een bestuurslid kan slechts êèn medebestuurslid ter 
vergadering vertegenwoordigen. 

6.4 De vergaderingen waden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid -
voorzien de aanwezigen zelf in de leiding van de vergadering.-----

6.5 Het bestuur kan ook ,uiten vergadering besluiten nemen. Een besluit buiten -
vergadering vereist d:1t alle bestuursleden schriftelijk, al dan niet door middel van 
een elektronisch communicatiemiddel, unaniem met het besluit hebben --
ingestemd. 

6.6 Bij huishoudelijk reglement als bedoeld in artikel 16.3 kunnen nadere regels -
aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden 
gegeven. -

Vertegenwoordiging-------·----------------

Artikel 7 

7. 1 Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders
voortvloeit.-------------------------

7.2 De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt tevens toe aan twee gezamenlijk 
handelende bestuursleden. zijnde de voorzitter, de secretaris en/of de ----
penningmeester.-- -- -- - -

7.3 Het bestuur kan be!äluiten tot de verlening 11:in een volmacht aan één of meer -
bestuursleden, alsmede aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van die 
volmacht te vertegenwoordigen. 

7.4 De penningmeester is bevoegd over banksaldi van de vereniging te beschikken -
voor zover de betreffende overschrijving of opname het door het bestuur vast te 
stellen bedrag niet te boven gaat. In dat geval is medewerking van een ander -
bestuurslid vereist. B'j huishoudelijk reglement als bedoeld in artikel 16.3 kunnen 
nadere regels worden gesteld. 

Financiën 
Artikel a--- ---------- -----------

8. 1 De leden betalen een jaarlijkse contributie. --------------
8.2 De algemene ledenvergadering stelt de hoogte van de contributie vast, met dien

verstande dat deze voor de eerste keer bij oprichting van de vereniging wordt -
vastgesteld op vijfentwintig euro. 

8. 3 De contributies worden besteed ter bestrijding van de verenigingskosten en voor
zover daartoe niet vereist, gestort in het fonds, als bedoeld in artikel 2.2 van deze 
�w�.----- - ----

8.4 De overige aan de vereniging komende inkomsten worden door het bestuur --
zoveel mogelijk gestort in het fonds, als bedoeld io artikel 2 2 van deze statuten 

Boekjaar en jaarstukken 
Artikel 9 --------
9. 1 Het boekjaar van de 'lereniging is gelijk aan het kalenderjaar.-------
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9.2 Het bestuur is verplicht de vermogenstoestand van de vereniging en alles wat de 
werkzaamheden van de vereniging betreft zodanig te administreren dat de -
rechten en verplichtingen van de vereniging steeds kunnen worden gekend en de 
administratie met alle bescheiden en andere gegevensdragers die daarbij horen -
zorgvuldig en op voor naslag en controle toegankelijke wijze te bewaren. ---

9.3 Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop 
van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de --
algemene vergadering, zijn bestuursverslag uit over de gang van zaken in de -
vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten 
en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. 
Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders.---------

9.4 De algemene vergadering benoemt uit de leden een commissie van twee leden, -
die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de -
stukken als bedoeld in de tweede volzin van lid 3 van dit artikel en brengt aan de 
algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. De zittingsduur van elk 
lid van de commissie is maximaal twee jaar met dien verstande dat jaarlijks een 
lid aftreedt. 

9.5 Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door -
haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de 
waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te 
geven.- - -- --

9. 6 De algemene ledenvergadering kan, in plaats van de commissie als bedoeld in -
artikel 9.4 alvorens tot de vaststelling van de balans en de staat van baten en -
lasten over te gaan, deze stukken doen onderzoeken door een door hem aan te 
wijzen registeraccountant of andere deskundige die over zijn bevindingen een • 
verklaring aflegt en een rapport uitbrengt-------------

9. 7 Goedkeuring door de algemene ledenvergadering strekt het bestuur tot decharge
over zijn in het afgelopen jaar gevoerde bestuur, voor zover dit uit de rekening en 
verantwoording blijkt 

- Algemene ledenvergadering ---
Artikel 1 O ---- ---------
10.1 Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden

toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. --
10.2Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging 

van deze termijn door de algemene vergadering, wordt de jaarvergadering -
gehouden. f n de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:------
a. het bestuursverslag en de balans en de staat van baten en lasten met een -

toelichting bedoeld in artikel 9, met het verslag van de aldaar bedoelde -
commissie;----------------

b. de benoeming van de in artikel 9 genoemde commissie voor het volgende •

vercnigingsjaar;----------------------

c. voorziening in eventuele vacatures;---------------
d. de hoogte van de contributie;-
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e. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor
de vergadering.

10.3Andere vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk -
oordeelt------------------------

10.4De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen dopr het bestuur. De -
oproeping geschiedt schriftelijk of anderszins op een algemeen aanvaarde wijze 
aan de {elektronische} adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld io 
artikel 3.2. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste acht dagen. ---

10.5 Bij de oproeping wordtn de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd 
het bepaalde in de artikelen 14 en 15. 

10.6Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste vijf en twintig leden 
verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van 
niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen 
gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan 
door oproeping overeenkomstig artikel 10.4 of op een algemeen aanvaarde wijze, 
met inachtneming van de in artikel 10.4 vermelde oproepingstermijn. -

Toegang en stemrecht- -- -

Artikel 11 -- -
11.1 Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging 

alsmede de besturen v.;n de Stichting Walburgiskerk Zutphen, de Stichting Oude 
Gelderse Kerken, de Stichting Henrick Baderorgel en de Stichting Librije -
Walburgiskc::rk Zutphen, en degenen die daartoe zijn 1,1itgenotligd door het 

��u� ----- ---

11.2 Een bestuurslid heeft toegang tot de vergadering. waarin het voorgenomen -
besluit tot zijn schorsing of ontslag wordt behandeld en is bevoegd over het -
voorgenomen besluit tot schorsing of ontslag het woord te voeren. Geen toegang 
hebben bestuursleden die als zodanig geschorst zijn. 

11.3 Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid --
uitbrengen. Een lid kan maximaal één volmacht aannemen. 

Voorzitterschap en notulen ---------.

Artikel 12 -- --------
12.1 De ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging. -

Ontbreekt de voorzitter, dan treedt èén van de andere bestuursleden door het 
bestuur aan te wijzen ëls voorzitter.op. Wordt ook op deze wijze niet in het -
voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.-----

l 2.2Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander
door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die na 
goedkeuring door de ledenvergadering door de voorzitter en de notulist worden 
ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces
verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het 
proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht---------

Besluitvorming van de algemene vergadering------------
Artikel 13--



- 8 -

13. 1 Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter -
omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de -
inhoud van een genomen besluit. voor zover gestemd werd over een niet -
schriftelijk vastgelegd voorstel.-----------------

13.2Wordt echter onmiddellijk na het uilipreken van het oordeel van de voorzitter de 
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de -· -
meerderheid der vergadering dit verlangt Door deze nieuwe stemming vervallen 
de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

13.3Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van 
de algemene ledenvergadering genomen met gewone meerderheid van de -
uitgebrachte stemmen. 

13.4Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 
13.Slndien bij een verkiezing van personen niemand de gewone meerderheid heeft

verkregen, heeft een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, -
plaats. Degene die de meeste stemmen heeft verworven, is dan verkozen. ---

13.6 Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het -
lot wie van beiden is gekozen.-------------------

13. 7 Indien de stemmen staken over een voorstel, dat niet de verkiezing van personen
betreft, dan is het verworpen.------------------

13.BAlle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke -
stemming gewenst acht of ten minste een/vierde van de aanwezige
stemgerechtigde leden zulks vóór de stemming verlangt -------
Schriftelijke stemming geschiedt b!i ongetekende, ge.sloten briefjes, ---
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij ten minste een/vierde van de -
aanwezige leden hoofdelijke stemming verlangt 

Statutenwijziging 
Artikel 14---- ·-- -- ·----
14.11n de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door 

een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de -
mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. Ook -
moet de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging bij de oproeping bekend 
gemaakt worden. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering -·
bedraagt ten minste veertien dagen. 

14.2 Een besluit tot statutenwijzing behoeft ten minste twee/derde van de---
uitgebrachte stemmen. 

14.3 Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte 
is opgemaakt 

14.4Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. 
14.SEen doorlopende tekst van de gewijzigde statuten moet worden neergelegd bij -

het Handelsregister.
Ontbinding en vereffening 
Artikel 15---
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15. 1 De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene --
ledenvergadering. Het bepaalde in artikel 14.1 is ten aanzien van een besluit tot
ontbinding van overeenkomstige toepassing. 

15.2 E�n b�sluit tot ontbinding behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte -
stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/de�de van de leden -
aanwezig of vertegenwoordigd is. -- -- - -

15.3 Is niet twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt -
binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, 
waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is -
geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan -
worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de 
uitgebrachte stemmen. 

15.4Ter vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging treden de -
bestuursleden op als vereffenaars.---

15.5Op vereffenaars zijn van toepassing de bepalingen van deze statuten omtrent de 
benoeming, de schorsing en het ontslag van bestuursleden. Een vereffenaar heeft 
dezelfde bevoegdheden. plichten en aansprakelijkheid als een bestuurslid, voor -
zover deze verenigbaar zijn met zijn taak als vereffenaar. Overigens zijn van -
toepassing de artikelen 23 tot en met 24 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.-

l 5.6De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot -
vereffening van haar vermogen nodig is. 

l 5. 7 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel
mogelijk van kracht. 

15.8 Een overschot dient door de vereffenaars besteed te worden ten behoeve van de 
Walburgiskerk in Zutphen. - - -

15.9 Na afloop van de vereffening bi ij ven de boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers van de ontbonden vereniging gedurende zeven jaren berusten 
bij het bestuur van de Stichting Walburgiskerk Zutphen. 

Slotbepalingen 
Artikd 16:---- --------- --

16.lln alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten en het huishoudelijk -
reglement als bedoeld in artikel 16.3 niet voorzien, beslist de algemene ----·
ledenvergadering. -

16.2 Met de Stichtingen Walburgiskerk Zutphen, Oude Gelderse Kerken, Henrick 
Baderorgel en Librije Walburgiskerk Zutphen worden tevens hun eventuele -
rechtsopvolgers bedoeld. 

16.JHet bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen.-------
Ten slotte verklaarden de verschenen personen dat, in afwijking van het vorenstaande,
voor de eerste maal tot bestuurders zijn benoemd:
1. de heer Jan Arnoldus Gerritsen voornoemd, als voorzitter;--------
2. de heer Markus Assies, I 
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3. 

als pennmgmeester;--------
4. mevrouw Jacqueline Elisabeth Maroaretha van Overbeek de Meijer voornoemd, -

als bestuurslid;------------------------

5. mevrouw Charlotte Madeleine Josê van Dijk,  -

,  -
 a Is bestuurslid.

De identiteit van de verschenen personen, die mij notaris bekend zijn, is door mij - -
daar waar de wet zulks vereist- vastgesteld op de in de wet vermelde wijze.--
WAARVAN AKTE, in minuut is verleden te Zutphen op de datum als in het hoofd van 
deze akte vermeld.----------------------

Na mededef ing van de zakelijke inhoud van deze akte en toelichting daarop aan de -
verschenen personen hebben zij allen verklaard op volledige voorlezing geen prijs te 
stellen. van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en daarmee in te -
stemmen. - ---- -

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de verschenen -
personen en mij, notaris, ondertekend. 

Volgt ondertekening. 
VOOR AFSCHRlfT: 




