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STATUTENWIJZIGING STICHTING SPOOR 
Dossiernummer: 2110354 
Repertoriumnummer: * 
 
 
Heden,  
verscheen voor mij, meester Adriaan Helmig, notaris te 
Haarlem: 
* 
in de hoedanigheid van * 
 
Vooraf. 
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verkla art:  
a. het bestuur van de stichting: Stichting Primair Openbaar 

Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan, gevestigd te 
Purmerend, heeft in zijn vergadering van * besloten  tot 
wijziging van de statuten van de stichting; 

b. op grond van de statuten is voor elke statutenwi jziging 
nodig de goedkeuring van de Raden van de Gemeenten Beem-
ster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland , 
Wormerland en Zeevang.  

 Al deze gemeenteraden zijn akkoord gegaan met de w ijzi-
ging van de statuten, waarvan blijkt uit schrifteli jke 
stukken die aan deze akte zullen worden gehecht . 

Statutenwijziging 
De verschenen persoon, handelende als gemeld, verkl aarde 
dat de statuten van de stichting geheel zijn gewijz igd en  
dat de statuten vanaf heden zullen luiden als volgt : 
Statuten.  
Artikel 1. Naam 
De stichting draagt de naam: Stichting Primair Openbaar On-
derwijs in de Regio Waterland & Oostzaan. 
De stichting wordt bij verkorting ook genoemd: "Sti chting 
SPOOR" 
Stichting. 
Artikel 2. Begripsbepalingen 
In deze statuten wordt verstaan onder: 
a. de gemeente (onder toevoeging van de naam): alle  gemeen-

ten in gezamenlijkheid, als hierna genoemd in lid d . van 
dit artikel, tenzij de context zodanig is dat het 
slechts om een of twee gemeenten kan gaan;  
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b. de (gemeente)raad: alle gemeenteraden van de gem eenten 
onder lid a van dit artikel bedoeld, tenzij de cont ext 
zodanig is dat het slechts om een of twee gemeenten  kan 
gaan; 

c. burgemeester en wethouders: de Colleges van Burg emeester 
& Wethouders in de hierna onder d. genoemde gemeent en, 
tenzij de context zodanig is dat het slechts om een  of 
twee gemeenten kan gaan; 

d. de scholen: de in de gemeenten Beemster, Edam-Vo lendam, 
Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zeeva ng 
gelegen openbare scholen voor primair onderwijs die  door 
de stichting in stand worden gehouden;  

e. WPO: de Wet op het Primair Onderwijs;  
f. de stichting: de Stichting SPOOR. 
Artikel 3. Zetel en tijdsduur 
De stichting is statutair gevestigd in de gemeente Purme-
rend, maar kan elders haar kantoor hebben. 
De stichting is opgericht op dertien oktober tweedu izend 
drie,  voor onbepaalde tijd. 
Artikel 4. Doel 
De Stichting heeft ten doel het geven van openbaar onder-
wijs aan de scholen die onder haar gezag vallen ove reenkom-
stig  artikel 46 van de WPO   
Artikel 5. Vermogen 
Het tot verwezenlijking van het doel van de Stichti ng be-
stemde vermogen wordt gevormd door: 
a. rijksbekostiging; 
b. vergoedingen voor de door de Stichting verleende  dien-

sten; 
c. subsidies, giften en donaties; 
d. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of le gaten, 

met dien verstande dat erfstellingen slechts kunnen  wor-
den aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrij ving; 

e. hetgeen op andere wijze verkregen wordt. 
College van Bestuur  
Artikel 6 Algemeen 
1. De stichting wordt bestuurd door een College van  bestuur 

bestaande uit één persoon: de bestuurder.  
2. De bestuurder wordt benoemd door de raad van toe zicht.  
3. De aandachtspunten met betrekking tot de van de bestuur-

der gevraagde deskundigheid en achtergrond worden i n al-
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gemene zin vastgesteld door de raad van toezicht in  een 
profielschets. De raad van toezicht kan (indien ove rge-
gaan moet worden tot benoeming van de bestuurder) b e-
sluiten tot een aanvulling dan wel een nadere detai lle-
ring van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen v an de 
bestuurder. 

4. De bestuurder kan te allen tijde worden geschors t door 
de raad van toezicht. De raad van toezicht motiveer t dit 
besluit. De schorsing van de bestuurder vervalt, in dien 
de raad van toezicht niet binnen drie maanden na de  da-
tum van ingang van de schorsing besluit tot opheffi ng of 
handhaving van de schorsing. Een schorsing kan voor  ten 
hoogste drie maanden worden gehandhaafd, ingaande o p de 
datum waarop het besluit tot handhaving van de scho rsing 
werd genomen. De bestuurder wordt in de gelegenheid  ge-
steld zich in de vergadering van de raad van toezic ht, 
waarin de schorsing of verlenging daarvan aan de or de is 
te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaa n 
door een raadsman.  

5. De raad van toezicht is te allen tijde bevoegd d e be-
stuurder te ontslaan.  

6. De bestuurder wordt benoemd voor een periode gel ijk aan 
de duur van zijn arbeidsovereenkomst. 

7. De bestuurder defungeert: 
 a. door zijn ontslag; 
 b. door zijn opzegging  
 c. door het verstrijken van de duur van zijn arbei ds-

overeenkomst. 
8. In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzi en. Voor 

het geval van: ontstentenis of belet of schorsing v an de 
bestuurder wijst de raad van toezicht een persoon a an 
die de bestuurder alsdan vervangt. Voor de duur van  de 
ontstentenis, het belet of de schorsing van de best uur-
der wordt het bestuur waargenomen door de daartoe d oor 
de raad van toezicht aangewezen vervanger van de be -
stuurder. Deze vervanger kan voor een periode van m axi-
maal drie maanden een lid van de raad van toezicht zijn.  

9. De raad van toezicht stelt de arbeidsvoorwaarden , bezol-
diging en kostenvergoedingen van de bestuurder en d iens 
vervanger vast. 

Artikel 7. Taken en bevoegdheden 
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1. De bestuurder is belast met het besturen van de stich-
ting.  

2. De bestuurder heeft alle taken en bevoegdheden d ie niet 
bij of krachtens wet of deze statuten aan anderen z ijn 
toegekend. 

3. De bestuurder stelt jaarlijks, concepten van de begro-
ting en jaarrekening op, alsmede een conceptjaarver slag. 
Deze concepten van de begroting, de jaarrekening en  het 
jaarverslag worden goedgekeurd door de raad van toe -
zicht. De bestuurder stelt daarna deze stukken vast . De 
bestuurder stuurt uiterlijk vier weken na het vasts tel-
len de begroting, de jaarrekening en het jaarversla g ter 
kennisname naar de gemeenteraad.  

 4.De bestuurder formuleert concrete doelstellingen  van de 
stichting in een strategisch meerjaren beleidsplan,  
daarbij rekening houdend met de belangen van hen di e bij 
de organisatie zijn betrokken en rekening houdend m et de 
eisen die wetgeving aan het onderwijs stelt. De bes tuur-
der legt in het jaarverslag verantwoording af over de 
mate waarin de vastgestelde missie en doelstellinge n van 
de stichting zijn gehaald en de mate waarin voldaan  is 
aan de code voor goed bestuur zoals opgenomen in ar tikel 
171 van de WPO.  

5. De bestuurder informeert de raad van toezicht ti jdig in-
dien zich omstandigheden voordoen waardoor geformul eerde 
doelstellingen in het strategisch meerjaren beleids plan 
mogelijk niet gehaald worden en van de maatregelen die 
als gevolg hiervan getroffen zijn of worden.   

6. De bestuurder is bevoegd tot het verrichten van alle 
rechtshandelingen, daaronder ook begrepen het beslu iten 
tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,  ver-
vreemding en bezwaring van registergoederen, en tot  het 
aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zic h als 
borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een 
derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voo r een 
schuld van een ander verbindt. Deze laatste, specif iek 
benoemde besluiten zijn onderworpen aan de goedkeur ing 
van de raad van toezicht. Het ontbreken van bedoeld e 
goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid aan. 

 Deze bepaling laat onverlet het bepaalde bij artik el 106 
lid 2 van de WPO, waarbij er ten aanzien van de in die 
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artikelleden beschreven gevallen sprake is van een nie-
tige handeling indien de toestemming van burgemeest er en 
wethouders van de desbetreffende gemeente ontbreekt . 

7. Voorts heeft de bestuurder goedkeuring van de ra ad van 
toezicht nodig voor het nemen van besluiten met bet rek-
king tot: 

 a. het aangaan van financiële verplichtingen en sa men-
werkingsovereenkomsten welke niet binnen de begroti ng 
zijn opgenomen en waarvan het belang meer bedraagt 
dan een door de raad van toezicht vastgesteld en aa n  
de bestuurder meegedeeld bedrag; 

 b. vaststelling en wijziging van het strategisch b e-
leidsplan; 

 c. een aanvraag tot faillissement of surséance van  beta-
ling; 

 d. (het doen van een voorstel tot) opheffing van e en 
school als geheel, opheffing van een onderdeel van 
een school of afsplitsing van een deel van een door  
de stichting in stand gehouden school of fusie van 
een school met een andere instelling. Uitsluitend h et 
besluit tot opheffing is voorts ook nog onderworpen  
aan goedkeuring van de gemeenteraad van de gemeen-
te(n) waar de desbetreffende scho(o)l(en) is/zijn g e-
legen (met verwijzing naar artikel 48 lid 5 WPO); 

 e. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerk ing 
met een andere rechtspersoon, indien deze samenwer-
king of verbreking van ingrijpende betekenis is voo r 
de stichting of één of meer van de in stand te houd en 
scholen. 

8. De bestuurder stelt een reglement voor de bestuu rder op 
dat goedkeuring behoeft van de raad van toezicht. 

9. Het functioneren van de bestuurder wordt periodi ek door 
de raad van toezicht beoordeeld. 

Artikel 8. Werkwijze 
1. De bestuurder draagt zorg voor schriftelijke vas tlegging 

(en bekendmaking aan de raad van toezicht) van door  de 
bestuurder genomen besluiten. 

Artikel 9. Vertegenwoordiging 
1. De bestuurder vertegenwoordigt de stichting, voo r zover 

niet uit de wet of deze statuten anders voortvloeit . 
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2. De bestuurder kan besluiten tot verlening van vo lmacht 
aan derden om de stichting binnen de grenzen van di e 
volmacht te vertegenwoordigen. 

Raad van Toezicht 
Artikel 10. Algemeen   
1. Onverminderd het bepaalde ten aanzien van de gem eente-

raad in deze statuten en WPO  is het toezicht op he t be-
leid van de bestuurder en op de algemene gang van z aken 
in de stichting opgedragen aan een raad van toezich t. De 
raad van toezicht bestaat uit minimaal drie en ten hoog-
ste zeven natuurlijke personen. Indien deze raad da araan 
behoefte heeft kan het besluiten tot instellen van een 
of meer commissies, waarvan taken, bevoegdheden en werk-
wijze worden geregeld in het in artikel 11 lid 1 ge noem-
de reglement. 

2.  De raad van toezicht is belast met: 
 a. het goedkeuren van de door de bestuurder op te stel-

len jaarlijkse begroting, jaarstukken, jaarverslag en 
jaarlijks bij te stellen strategisch meerjaren be-
leidsplan van de stichting; 

 b. het toezien op de naleving van wettelijke verpl ich-
tingen en de code voor goed bestuur bedoeld in arti -
kel 171 van de WPO; 

 c. het toezien op de rechtmatige verwerving en de doel-
matige en rechtmatige bestemming en aanwending van 
middelen van de stichting; 

 d. het aanwijzen van een register accountant ter c ontro-
le van de jaarstukken die daarover verslag uitbreng t 
aan de bestuurder en de raad van toezicht; 

 e. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de 
uitvoering van de taken en de uitoefening van be-
voegdheden als bedoeld onder a tot en met d in het 
jaarverslag. 

3. De raad van toezicht is belast met het benoemen,  schor-
sen en ontslaan van de bestuurder alsmede de vastst el-
ling van de beloning en onkostenvergoeding van de b e-
stuurder en diens vervanger. 

4. 1. De leden van de raad van toezicht worden beno emd door 
de gemeenteraad. Benoeming geschiedt met inachtnemi ng 
van openbaar gemaakte profielschets, waarin de nood -
zakelijke competenties van de raad van toezicht en de 
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afzonderlijke leden van de raad van toezicht worden  
beschreven.  

 2. Ten minste een derde gedeelte van de leden van de 
raad van toezicht doch geen meerderheid wordt benoe md 
op bindende voordracht van de oudergeleding van de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (namens de 
ouders van de leerlingen die zijn ingeschreven op d e 
betrokken scholen), mits die voordracht er is.  

  Eén lid van de raad van toezicht wordt daarnaast nog 
benoemd op bindende voordracht van de (ongedeelde) 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 

  De raad van toezicht stelt een procedure vast voo r 
het maken van bedoelde voordracht door de ouders.  

 3. Schorsing en ontslag van een lid van de raad va n toe-
zicht geschiedt door een daartoe genomen besluit va n 
burgemeester en wethouders, al dan niet op verzoek 
van de (overige leden van de) raad van toezicht. 

  Ook de raad van toezicht kan een lid van de raad van 
toezicht schorsen (maximaal vier maanden) indien di t 
naar het oordeel van de raad van toezicht in het be -
lang van de stichting dringend noodzakelijk is en d e 
procedure via burgemeester en wethouders naar het 
oordeel van de raad van toezicht te lang zou duren.  
Indien en voor zover hiervan sprake is, meldt de ra ad 
van toezicht dit onverwijld aan burgemeester en wet -
houders.  

 5.De leden van de raad van toezicht worden benoemd  voor 
een periode van maximaal vier jaar. Aftreden geschi edt 
na het eindigen van de periode waarvoor men benoemd  is. 
Een aftredend lid van de raad van toezicht is onmid del-
lijk herbenoembaar, voor een periode van maximaal v ier 
jaar. Voor een herbenoeming is niet opnieuw een bes luit 
van de gemeenteraad vereist, omdat tot een eventuel e 
herbenoeming door de raad van toezicht zelf wordt b eslo-
ten. Herbenoeming is slechts eenmaal mogelijk. De i n een 
tussentijdse vacature benoemde neemt op het rooster  niet 
de plaats in van degene in wiens plaats hij werd be -
noemd. 

6. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een v oorzit-
ter en een vice-voorzitter aan. 
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7. Eventuele bezoldiging van de leden van de raad v an toe-
zicht en onkostenvergoedingen aan de bestuurder en de 
leden van de raad van toezicht geschieden op basis van 
een door de raad van toezicht vastgesteld en op hoo fd-
lijnen in het jaarverslag openbaar gemaakt reglemen t. 
Jaarlijks wordt door de bestuurder uitdrukkelijk in  de 
jaarrekening verantwoord welke bedragen op grond va n de-
ze regeling zijn uitgegeven. 

8. De bestuurder verschaft de raad van toezicht tij dig de 
voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden  
noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de 
raad alle inlichtingen betreffende de aangelegenhed en 
van de stichting die deze mocht verlangen. De raad van 
toezicht is bevoegd inzage te nemen en doen nemen v an 
alle boeken, bescheiden, overige gegevensdragers en  cor-
respondentie van de stichting; het door de raad van  toe-
zicht daartoe aangewezen lid van de raad heeft te a llen 
tijde toegang tot alle bij de stichting in gebruik zijn-
de ruimten en terreinen. 

9. De raad van toezicht kan zich voor rekening van de 
stichting, voor zover passend binnen de begroting, in de 
uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of  meer 
deskundigen.  

10.Personen in dienst van de stichting, leden van e en ge-
meenschappelijke medezeggenschapsraad of ouderorgan isa-
tie van een school, leden van een gemeenteraad en l eden 
van het College van Burgemeester en Wethouders kunn en 
geen deel uitmaken van de raad van toezicht. 

11.Een lid van de raad van toezicht defungeert: 
 a. door zijn ontslag;  
 b. door zijn opzegging. 
12.In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.  Een 

niet voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevo egd-
heden.  

Artikel 11. Raad van toezicht; werkwijze 
1. De raad van toezicht stelt een reglement “Raad v an Toe-

zicht” vast. 
2. In de vergaderingen van de raad van toezicht hee ft ieder 

lid één stem. Alle besluiten worden genomen met gew one 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een verg ade-
ring waarbij ten minste de helft plus één van het a antal 
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leden aanwezig is en waarbij blanco uitgebrachte st emmen 
geacht worden niet te zijn uitgebracht. Bij staking  van 
de stemmen over personen of zaken beslist de voorzi tter. 

3. In het in lid 1 bedoelde reglement worden de bep alingen 
omtrent vergaderingen en besluitvorming opgenomen v erder 
uitgewerkt. 

4. De agenda voor de vergaderingen van de raad van toezicht 
wordt onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van 
de raad van toezicht opgesteld. Elk lid van de raad  van 
toezicht heeft het recht agendapunten op te voeren met 
in achtneming van hetgeen daarover in het reglement  raad 
van toezicht is opgenomen.  

5. De raad van toezicht kan op andere wijze dan in een ver-
gadering besluiten nemen, mits alle leden in de gel egen-
heid worden gesteld hun stem (al dan niet via digit ale 
processen) uit te brengen én geen van hen zich tege n de-
ze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is als-
dan genomen, indien alle leden zich vóór het voorst el op 
deze wijze te vergaderen hebben uitgesproken en tev ens 
het besluit overigens met inachtneming van het bepa alde 
bij artikel 11 lid 2 is genomen.  Van elk buiten de  ver-
gadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in  de 
eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de n otu-
len van die vergadering wordt vermeld. 

6. Elk lid van de raad van toezicht is bevoegd een vergade-
ring van de raad van toezicht bijeen te roepen. 

7. Van het verhandelde in de vergaderingen van de r aad van 
toezicht wordt notulen opgemaakt, houdende een vers lag 
op hoofdpunten, een afsprakenlijst en een besluiten re-
gister, door de daartoe door de voorzitter aangewez en 
persoon. Het notulen worden door de raad van toezic ht 
vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende verg ade-
ring en ten blijke daarvan door de voorzitter van d e 
vergadering ondertekend. 

8. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde  leden 
van de raad van toezicht aanwezig zijn, kunnen geld ige 
besluiten worden genomen over alle aan de orde kome nde 
onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn  de 
door de statuten gegeven voorschriften voor het opr oepen 
en houden van vergaderingen niet in acht genomen. 

Artikel 12. Boekjaar, jaarstukken 
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1. Het boekjaar van de stichting is het kalenderjaa r. 
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het b oekjaar 

van de stichting, behoudens verlenging van deze ter mijn 
met ten hoogste vijf maanden door de raad van toezi cht 
op grond van bijzondere omstandigheden, stelt de be -
stuurder een jaarrekening en een jaarverslag op ove r dat 
boekjaar. 

3. De bestuurder laat de jaarrekening onderzoeken d oor een 
door de raad van toezicht aangewezen gecertificeerd  ac-
countant.   

4. De bestuurder stuurt de van een accountantsverkl aring 
voorziene jaarrekening nadat deze is goedgekeurd do or de 
raad van toezicht ter kennisname aan de gemeenteraa d.  

Artikel 13. Statutenwijziging 
1. De bestuurder is bevoegd een voorstel tot statut enwijzi-

ging op te stellen. Het besluit tot statutenwijzigi ng is 
onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toez icht. 
Het besluit tot statutenwijziging is voorts onderwo rpen 
aan de goedkeuring van de gemeenteraad. 

2. Bij de oproeping tot vergadering van de raad van  toe-
zicht, waarin een voorstel tot statutenwijziging wo rdt 
gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Teven s 
dient een afschrift van het voorstel, bevattende de  
woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bi j de 
oproeping te worden gevoegd. 

3. Een statutenwijziging treedt eerst in werking na dat 
daarvan een notariële akte is opgemaakt.  De bestuu rder 
is bevoegd deze akte te doen verlijden. 

5. De bestuurder is verplicht een authentiek afschr ift van 
de wijziging en een volledig doorlopende tekst van de 
gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het 
handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophan del 
en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haa r ze-
tel heeft. 

Artikel 14. Ontbinding en vereffening 
1. De bestuurder is bevoegd een voorstel op te stel len tot 

ontbinding van de stichting. Het besluit tot ontbin ding 
is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van t oe-
zicht. Het besluit tot ontbinding is voorts onderwo rpen 
aan de goedkeuring van de gemeenteraad. 
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2. Voorts is de gemeenteraad in geval van ernstige taakver-
waarlozing door de bestuurder en de raad van toezic ht of 
functioneren in strijd met de wet, bevoegd de stich ting 
te ontbinden.  

3. Tenzij de raad van toezicht anders besluit, is d e be-
stuurder met de vereffening belast. 

4. De vereffenaar draagt er zorg voor dat van de on tbinding 
inschrijving geschiedt in het register bedoeld in a rti-
kel 13 lid 5. 

5. De raad van toezicht stelt de bestemming van het  batig 
liquidatiesaldo vast, welke goedkeuring van de geme ente-
raad behoeft. 

6. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaa n voor 
zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig i s. 
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze 
statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aan-
kondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naa m van 
de stichting worden toegevoegd de woorden “in liqui da-
tie”. 

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, beschei-
den en overige gegevensdragers van de ontbonden sti ch-
ting gedurende de door de wet bepaalde termijn onde r be-
rusting van de vereffenaar. 

Artikel 15. Overgangsbepaling 
1. De eerste bestuurder wordt in afwijking van arti kel 6 

lid 2 bij deze benoemd te weten:  de heer J.K. Hus.  
2. De eerste leden van de raad van toezicht zijn (m et in-

achtneming van de desbetreffende voordrachten) in o ver-
eenstemming met artikel 10 lid 4 door de Gemeentera ad 
benoemd, en zij zijn:  

 a. de heer mr. S.J.P. van Geldorp, als voorzitter van de 
raad van toezicht; 

 b. de heer drs. P.J. Huisman, als secreta-
ris/vicevoorzitter; 

 c. mevrouw H. van Netten, als gewoon lid van de ra ad van 
toezicht; 

 d. de heer F.J. Erkens, als gewoon lid van de raad  van 
toezicht; 

 e. de heer drs. R. Zaal, als gewoon lid van de raa d van 
toezicht 
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 (de personen genoemd onder letters d. en e. zijn d e le-
den  van de raad van toezicht die op bindende voord racht 
door de oudergeleding van de gemeenschappelijke med ezeg-
genschapsraad namens de ouders zijn benoemd. De per soon 
genoemd onder letter b. is het lid van de raad van toe-
zicht dat op bindende voordracht van (de ongedeelde ) ge-
meenschappelijke medezeggenschapsraad is benoemd;) 

3. In alle gevallen de stichting betreffende waarin  deze 
statuten of de wet niet voorzien, beslist de raad v an 
toezicht. 

Volmachtverklaring 
Van het bestaan van de eventueel in deze akte verme lde vol-
macht(en) is mij, notaris genoegzaam gebleken. 
Slot 
Deze akte is verleden te Haarlem op de datum in het  hoofd 
van deze akte vermeld. De verschenen persoon is mij , nota-
ris, bekend. 
De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgege-
ven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verk laard op 
volledige voorlezing van de akte geen prijs te stel len, 
tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte  te heb-
ben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. Vervol-
gens is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk  daarna 
door de verschenen persoon en mij, notaris, onderte kend.  


