
Statuten Lijst Pim Fortuyn  

Schaap &Partners JK/JC/20020322 OPRICHTING VERENIGING Heden, veertien februari tweeduizendtwee, 
verscheen voor mij, Mr. Johan Kemper, notaris te Rotterdam: 
 
de heer Mr. Cornelis Sijger Kooi, geboren te Deventer op veertien December negentienhonderd 
eenenzeventig, werkzaam te mijnen kantore Parklaan 17 en 44, 
 
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 1.de heer Professor Doctor Wilhelmus Simon 
Petrus Fortuijn, 2.De heer Doctor Ingenieur Petrus Johan Karel Langendam, 3.de heer Johannis Gerardus 
Wilhelmus Dost; 4.de heer Albert Ferdinand Theo de Booij, Van gemelde volmachten blijkt uit vier (4) 
onderhandse akten, welke aan deze akte zullen worden gehecht. 
 
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat zijn volmachtgevers bij deze een vereniging 
oprichten, onder vaststelling van het volgende: 
 
STATUTEN 
 
NAAM EN ZETEL 
 
Artikel 1. 
 
1. De vereniging draagt de naam: Politieke Vereniging Lijst Pim Fortuyn. 
 
2. Zij is gevestigd te Rotterdam. 
 
DOEL 
 
Artikel 2. 
 
1. De vereniging heeft ten doel: de burgers van Nederland intensief te betrekken bij en te laten 
participeren in allerhande vormen van openbaar bestuur en maatschappelijke organisaties, kortom: het 
land terug te geven aan de mensen in het land. Terugkeer naar de menselijke maat is daartoe een 
noodzakelijke voorwaarde. 
 
2. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door: 
 
a. de inwoners van Nederland regelmatig haar opvattingen en gedachten onder de aandacht te brengen; 
 
b. het stellen van kandidaten voor het lidmaatschap van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
van Provinciale Staten en van het Europese Parlement, en naar vermogen bevorderen van de verkiezing 
van de gestelde kandidaten; 
 
c. het bevorderen en ondersteunen van de verkiezing van kandidaten voor het lidmaatschap van 
gemeenteraden, gesteld door lokale partijen; 
 
d. het vastleggen van haar concrete doelstellingen in het verkiezingsprogramma; 
 
e. het houden van ledenvergaderingen; 
 
f. het jaarlijks in de maand maart houden van een openbare bijeenkomst, waarin de politieke situatie in 
Nederland zal worden toegelicht; 
 
g. alle andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. 
 
LEDEN; TOELATING 
 
Artikel 3. 
 
1. Lid van vereniging kunnen slechts zijn natuurlijke personen van achttien (18) jaar en ouder, die 
woonachtig zijn in Nederland. 
 
2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. Van een 
adreswijziging geeft het lid terstond kennis aan het bestuur. Alle voor het lid bestemde kennisgevingen 
kunnen geschieden aan het door hem opgegeven adres. 
 



3. Het bestuur beslist over de toelating van een lid op diens schriftelijke aanvrage bij het bestuur. 
 
4. Bij niet-toelating kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. 
 
5. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang. 
 
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP 
 
Artikel 4. 
 
1. Het lidmaatschap eindigt: 
 
a. door de dood van het lid; 
 
b. door opzegging door het lid; 
 
c. door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden indien een lid heeft opgehouden te voldoen 
aan het lidmaatschapsvereiste, vermeld in artikel 3 lid 1, indien een lid bij onherroepelijk geworden 
gerechtelijke uitspraak in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft gekregen, of 
anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren, enige verplichting jegens de vereniging 
niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap 
te laten voortduren; 
 
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, 
reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 
 
2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. 
 
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het 
einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter 
kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs 
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 
 
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het 
vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. 
 
5. Een lid is niet bevoegd tot opzegging van zijn lidmaatschap in het geval van wijziging van geldelijke 
rechten en verplichtingen van de leden. 
 
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 
 
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat een lid zijn 
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd 
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap 
staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op 
de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van 
redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met 
dien verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in de vergadering, waarin het in dit lid 
bedoelde beroep wordt behandeld, te verantwoorden. 
 
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse 
bijdrage voor het geheel verschuldigd. 
 
9. Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de 
vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen 
periode van maximaal zes (6) maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de algemene 
vergadering; het daaromtrent lid 7 bepaalde is van overeenkomstige toepassing. 
 
DONATEURS 
 
Artikel 5. 
 
Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het 
donateurschap door schriftelijke opzegging te doen eindigen. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de 
vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene 
vergadering wordt vastgesteld. 



 
GELDMIDDELEN 
 
Artikel 6. 
 
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden en de donateurs, 
erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten. 
 
2. Ieder lid is een jaarlijkse bijdrage verschuldigd, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de 
algemene vergadering. 
 
3. Nieuwe leden zijn een entreebedrag verschuldigd, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de 
algemene vergadering; zolang geen bedrag is vastgesteld is geen entreegeld verschuldigd. 
 
BESTUUR 
 
Artikel 7. 
 
1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit ten minste drie natuurlijke personen. 
Het aantal bestuursleden wordt met inachtneming van het in de vorige zin gestelde door de algemene 
vergadering vastgesteld. De benoeming van de bestuursleden geschiedt door de algemene vergadering uit 
de leden. 
 
2. Elk bestuurslid kan te alle tijde worden geschorst of ontslagen door de algemene vergadering. Een 
schorsing eindigt indien niet binnen drie maanden daarna tot ontslag is besloten. Ter zake van schorsing 
of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid van twee/derde (2/3e) van de 
uitgebrachte stemmen. 
 
3. Een niet voltallig bestuur blijft, zolang niet in de vacature(s) is voorzien, bevoegd. Het bestuur is alsdan 
gehouden zo spoedig mogelijk maatregelen te treffen waardoor in de vacature(s) kan worden voorzien. 
 
Artikel 8. 
 
1. Het bestuur kent tenminste een voorzitter, secretaris en penningmeester en verdeelt zijn functies 
onderling. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden. 
 
2. Ieder bestuurslid heeft zitting voor een tijd van maximaal zes (6) jaar, doch is terstond herkiesbaar. De 
leden van het bestuur treden periodiek af, volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een 
wijziging in het rooster van aftreden kan niet meebrengen dat een zittend bestuurslid tegen zijn wil 
defungeert voordat de termijn waarvoor hij benoemd is, is verstreken. Degene die tussentijds ter 
voorziening in een vacature wordt gekozen, neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn 
voorganger. 
 
Artikel 9. 
 
1. De voorzitter van het bestuur leidt de bestuursvergaderingen. Bij diens afwezigheid voorziet de 
vergadering zelf in het voorzitterschap. De secretaris van het bestuur of de bij diens afwezigheid door de 
voorzitter aangewezen aanwezige houdt de notulen, die staande de vergadering of in de eerstkomende 
vergadering van het bestuur worden vastgesteld. 
 
2. In de bestuursvergaderingen brengt elk bestuurslid één stem uit. Ongeldige stemmen en blanco 
stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Alle besluiten worden genomen met volstrekte 
meerderheid van stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van het aantal bestuursleden 
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien een bestuurslid zulks verlangt, geschiedt de stemming schriftelijk 
bij gesloten ongetekende briefjes. Het bestuur is bevoegd tot het nemen van besluiten buiten vergadering, 
mits schriftelijk, per telefax, telex of e-mail en mits geen van de bestuursleden zich tegen deze wijze van 
besluitvorming verzet. De bescheiden waaruit van een zodanig genomen besluit blijkt, worden door de 
secretaris bij het notulenboek bewaard. 
 
3. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of twee andere bestuursleden zulks 
verlangen. De oproeping tot de vergadering geschiedt door middel van een convocatie, vermeldende de te 
behandelen onderwerpen, gericht aan elk bestuurslid afzonderlijk. 
 
4. Bestuursleden kunnen zich ter vergadering door een daartoe schriftelijk gemachtigd mede-bestuurslid 
doen vertegenwoordigen. 
 



5. Indien in een vergadering alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan over alle 
onderwerpen rechtsgeldig worden besloten ook al is niet aan de in lid 3 van dit artikel vermelde 
voorschriften voldaan. 
 
Artikel 10. 
 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan, tot wederopzegging, taken 
en bevoegdheden delegeren aan een eventueel dagelijks bestuur. 
 
2. Het bestuur stelt het partijprogramma en/of het verkiezingsprogramma vast. 
 
Artikel 11. 
 
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 medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. 
 
 
 
VERTEGENWOORDIGING. 
 
Artikel 12. 
 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. De 
bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de 
penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester (echter niet de secretaris-
penningmeester alleen). 
 
2. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan anderen, om de 
vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 
 
VERENIGINGSJAAR, JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING 
 
Artikel 13. 
 
1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar 
(behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering) een jaarverslag 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 vergadering over. Deze stukken worden ondertekend 
door de bestuurders; ontbreekt de handtekening van een of meer hunner dan wordt daarvan onder 
opgave van redenen melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke 
bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen. 
 
3. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken aan de algemene vergadering niet overlegd een 
verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 Boek 2 Burgerlijk Wetboek dan 
benoemt de algemene vergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die geen deel van 
het bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met 
toelichting en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. 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. 
 
4. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de 
werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige 
wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de 
vereniging kunnen worden gekend. Het bestuur is verplicht de in lid 3 en de in de vorige zin bedoelde 
bescheiden zeven (7) jaar te bewaren. 
 
ALGEMENE VERGADERING 
 
Artikel 14. 
 



1. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan 
andere organen zijn opgedragen. 
 
2. Jaarlijks, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van 
deze termijn door de algemene vergadering, wordt een algemene vergadering , de jaarvergadering, 
gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: 
 
a. het jaarverslag en de balans en de staat van baten en lasten, bedoeld in artikel 13, met het verslag van 
de aldaar genoemde commissie casu quo verklaring van de accountant; 
 
b. voorstellen van het bestuur of leden, aangekondigd bij de oproeping tot de vergadering. 
 
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk oordeelt. 
 
4. Voorts is het bestuur verplicht op schriftelijk verzoek van een zodanig aantal leden als bevoegd is tot 
het uitbrengen van één tiende van het aantal stemmen dat in een voltallige algemene vergadering kan 
worden uitgebracht, tot bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan 
vier weken na de indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg 
wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan door oproeping op de wijze zoals 
in de statuten bepaald of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is 
veelgelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding 
der vergadering en het opstellen der norulen. 
 
TOEGANG EN STEMRECHT. 
 
Artikel 15. 
 
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden en de bestuursleden. Geen toegang tot de 
vergadering hebben geschorste leden en bestuursleden, behoudens het bepaalde bij artikel 4 lid 7. 
 
2. Over toelating van anderen dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde personen beslist de voorzitter van de 
vergadering. 
 
3. Ieder lid van de vereniging heeft één stem. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk gemachtigd ander 
lid uitbrengen. 
 
VOORZITTERSCHAP, NOTULEN 
 
Artikel 16. 
 
1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur en bij zijn afwezigheid door 
een door het bestuur in onderling overleg aangewezen bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig dan 
voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 
 
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter 
daartoe aangewezen persoon notulen gehouden. De notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende 
vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering 
ondertekend. 
 
BESLUITVORMING IN DE ALGEMENE VERGADERING 
 
Artikel 17. 
 
1. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene 
vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
 
2. Ongeldige en blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 
 
3. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een 
tweede stemming plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden 
herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen 
2 personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen 
de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorgaande stemming is 
gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon , op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal 
stemmen is uitgebracht. Is bij die voorgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één 
persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming 



geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de 
stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. 
 
4. Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet gaat over verkiezing van personen, dan is het 
verworpen. 
 
5. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden. 
 
6. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met 
voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. 
 
7. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige 
besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende 
onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping 
plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het 
oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht 
genomen. 
 
BIJEENROEPEN ALGEMENE VERGADERING 
 
Artikel 18. 
 
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt door 
publicatie in ten minste twee (2) landelijk verschijnende dagbladen. De termijn voor de oproeping 
bedraagt tenminste zeven (7) dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet 
meegerekend. 
 
2. Bij oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het hierna omtrent 
statutenwijziging bepaalde. 
 
STATUTENWIJZIGING 
 
Artikel 19. 
 
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit genomen 
in een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de 
statuten zal worden voorgesteld. 
 
2. Zij die de oproeping tot algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging 
hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin 
de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter 
inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. 
 
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen, in een 
vergadering waarin tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is in deze 
vergadering niet de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering 
een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste vergadering, waarin 
over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal 
tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van 
tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen. 
 
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het 
doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. 
 
ONTBINDING 
 
Artikel 20. 
 
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in 
de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. 
 
2. De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het 
batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging. 
 
REGLEMENTEN 
 



Artikel 21. 
 
1. De algemene vergadering kan één of meer reglementen vaststellen en wijzigen, 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. 
 
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 19 leden 1 en 
2 van overeenkomstige toepassing. 
 
SLOTBEPALING 
 
Ten slotte verklaart de comparant, handelend als gemeld, dat de oprichters, tezamen de enige leden van 
de algemene vergadering vormend, het aantal bestuursleden vaststellen op vier (4) en dat voor de eerste 
maal wordt benoemd tot leden van het bestuur in de achter hun naam vermelde functies: 
 
1. de heer Prof. Dr. W.S.P. Fortuijn, voornoemd, in functie van voorzitter; 
 
2. de heer Dr. Ir. P.J.K. Langendam, voornoemd, in de functie van secretaris/penningmeester; 
 
3. de heer J.G.W. Dost, voornoemd, in de functie van tweede voorzitter; 
 
4. de heer A.F.Th. de Booij, voornoemd, in de functie van tweede secretaris. 
 
De comparant is mij, notaris, bekend. 
 
WAARVAN AKTE 
 
in minuut is verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. 
 
Na het mededelen van de zakelijke inhoud van de akte en het geven van een toelichting daarop aan de 
comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te 
stemmen. Vervolgens is deze akte, onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, 
ondertekend. 
 
(w.g.:) C.S. Kooi, J. Kemper. 

 


