VERENIGING ICOM-NEDERLAND,
STATUTEN
Naam en zetel.
Artikel 1
De vereniging draagt de naam VERENIGING ICOM-NEDERLAND.
Zij is gevestigd te Den Haag,
Zij is een zelfstandige rechtspersoon die is gelieerd aan The International Council of
Museums, bij afkorting ICOM, gevestigd te Parijs. Aldaar is de vereniging bekend als
Netherlands National Committee of ICOM
Doel
Artikel 2
1. De vereniging die werd opgericht op negen mei negentienhonderd tachtig, heeft ten doel:
a.
de behartiging en de bevordering van de belangen van ICOM, zoals die zijn vastgesteld
door de zestiende Algemene vergadering van ICOM (Den Haag vijf september negentienhonderd
negenentachtig) en nadien gewijzigd door de achttiende Algemene vergadering van ICOM
(Stavanger zeven juli negentienhonderd vijfennegentig) en door de twintigste Algemene
vergadering van ICOM (Barcelona zes juli tweeduizend één), en door de Buitengewone
Algemene Vergadering van 9 juni 2017 , met de daarop gevolgde en nog te volgen wijzigingen,
deze laatste in zoverre deze niet in strijd zijn met de doelstellingen van de vereniging.
b.
de bevordering van de internationale samenwerking tussen de leden van ICOM.
c.
het bevorderen van het lidmaatschap van de ICOM onder professionele
museummedewerkers
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a.
de
leden
actief
met
elkaar
in
contract
te
brengen
b
het
toekennen
van
reissubsidies
aan
de
leden
c
het
uitreiken
van
een
scriptieprijs
d
het bevorderen van internationale contacten tussen de leden
b.
de samenwerking met andere verenigingen zowel in Nederland als in het buitenland, met
een soortgelijk doel, mits deze samenwerking niet in strijd is met de doelstellingen van ICOM;
c.
alle andere middelen die tot het doel van de vereniging bevorderlijk zijn.
Leden
Artikel 3
De vereniging kent instellingsleden, individuele leden, onder wie seniorleden en studentleden,
ereleden, en begunstigers.
Artikel 4
1.
Instellingsleden zijn musea en andere instellingen zoals omschreven in de statuten van
ICOM
2.
Individuele leden zijn
personen die voltijds of deeltijds als professionele museummedewerkers werkzaam zijn in
een museum;

Opmerking [VBvd1]: De Rules for
National Committees (2006/DIV.10)
par. 1 a stelt dat de naam zou moeten
zijn:
Netherlands National Committee of
ICOM
[LE] voorstel: statutaire naam
volgens ICOM, werknaam
Vereniging ICOM_Nederland

Opmerking [VBvd2]: HIER
INVOEGEN (of datum en plaats
geheel weglaten, en verwijzen naar het
huishoudelijk reglement): Statutes As
amended and adopted by the
Extraordinary General Assembly on 9th
June 2017 (Paris, France)
[LE] voorstel: optie ‘invoegen’
Opmerking [VBvd3]: De Rules for
National Committees (2006/DIV.10)
par. 2 Vii stelt
Provide an open and democratic approach to
museum professionalism by being an inclusive
forum for all qualified members of the museum
profession.
[LE] huidige zin handhaven
Opmerking [VBvd4]: Dit lid heb ik
overgenomen uit de Rules for National
Committees (2006/DIV.10) par. 2 ii,
hetgeen stelt
Promote membership of ICOM among
professional museum workers and museums in
the host State

voormalige professionele museummedewerkers die zodanige werkzaamheden
hebben beëindigd;
seniorleden, als seniorlid wordt aangemerkt de (voormalige) professionele
museummedewerker die de leeftijd van zestig jaren heeft bereikt;
studentleden, als studentlid wordt aangemerkt de persoon die aan een universiteit of
hogere beroepsopleiding in onderwerpen studeert die het aandachtsgebied van ICOM betreffen.
Studentleden hebben geen stemrecht en kunnen geen zitting hebben in het bestuur; Het
Studentenlidmaatschap heeft een maximumduur van 6 jaren
personen die door ervaring of vanwege professionele diensten verricht voor ICOM, een
Internationaal comité van ICOM of voor ICOM Nederland geacht wordt het lidmaatschap van
de vereniging waardig te zijn. Het aantal leden van deze categorie mag het totaal van tien procent
van het totaal aantal individuele leden niet overschrijden.
3.
Ereleden zijn de natuurlijke of rechtspersonen die door de algemene vergadering als
zodanig zijn benoemd op grond van de omstandigheid dat zij zich voor de vereniging bijzonder
verdienstelijk hebben gemaakt.
4.
Begunstigers zijn natuurlijke of rechtspersonen, die wegens een gift ineens naar het
oordeel van het bestuur, daarvoor in aanmerking komen voor één of meer verenigingsjaren.
5.
Onder professionele museummedewerker wordt begrepen
de in, voor of ten behoeven van een museum werkzame persoon die hiertoe een
gespecialiseerde opleiding heeft genoten of een evenwaardige praktische ervaring heeft op enig
gebied ter zake van museummanagement en exploitatie;
de onafhankelijke persoon die de ICOM Code of Professional Ethics onderschrijft zoals
die is vastgesteld door de vijftiende Algemene vergadering van ICOM (Buenos Aires, vier
november negentienhonderd zesentachtig) en laatstelijk gewijzigd door de Buitengewone
Algemene Vergadering op 9 juli 2017,, en die als bedoeld in voorgaande subparagraaf werkzaam
is voor musea, hetzij professioneel, hetzij adviserend, zonder daarbij enig commercieel product of
uitrusting bestemd voor musea of hun diensten te verhandelen of te promoten, zoals omschreven
in de statuten van ICOM,
6.
Degene die individueel lid van de vereniging wenst te worden, geeft zich daartoe
schriftelijk op bij de secretaris. De opgave bevat tenminste de desbetreffende voorletters, naam,
adres, geboortedatum en functie, alsmede een verklaring dat men de ICOM Code of Professional
Ethics onderschrijft. Een instelling die lid van de vereniging wenst te worden verschaft de
gegevens die voor de bepaling van de contributie van belang zijn.
7.
Het bestuur beslist omtrent de toelating van de instellingsleden, individuele leden, en
begunstigers uitsluitend op basis van de criteria genoemd in dit artikel leden 1, 2 en 4. Het
bestuur kan een ballotagecommissie instellen, die het bestuur omtrent de toelating moet
adviseren. Lidmaatschap is uitgesloten voor personen of instellingen inclusief hun medewerkers
die handelen met winstoogmerk in cultureel erfgoed, inclusief kunstwerken dan wel natuurlijke en
wetenschappelijke specimen, daarbij in aanmerking nemend nationale wetgeving en aanvaarde
internationale verdragen. Ook zijn uitgesloten personen of instellingen inclusief hun
medewerkers die betrokken zijn in een activiteit die een mogelijk belangenconflict kan
veroorzaken. De secretaris geeft van een beslissing tot het al dan niet toelaten onverwijld
schriftelijk kennis aan de kandidaat. Bij afwijzing kan een kandidaat om een herziening hiervan
verzoeken door het Executive Council van ICOM via haar secretaris-generaal.

Opmerking [VBvd5]: Probleem is
dat je de statuten voor de komende tien
jaar opstelt, en er dan waarschijnlijk een
andere versie zal zijn. Misschien dan een
algemene verwijzing naar de ICOM
Ethische Code voor Musea; en in de
Huishoudelijk Reglement (die je zonder
tussenkomst van de notaris kan
wijzigen) een aanduiding van de exacte
versie waarnaar gehandeld dient te
worden?
[LE] suggestie overnemen

8.
Een voordracht om iemand tot erelid te benoemen wordt door of via het bestuur met
redenen omkleed aan de algemene vergadering voorgelegd. Benoeming geschiedt bij meerderheid
van stemmen, ongeacht het aantal leden ter vergadering. Bij staking der stemmen beslist de
voorzitter. Erelidmaatschap geldt voor het leven, het in artikel 5 bepaalde is van overeenkomstige
toepassing. Ereleden zijn geen contributie verschuldigd.
9.
Het bestuur houdt een register bij, waarin tenminste de namen en adressen van de
instellingsleden, individuele leden, ereleden en begunstigers zijn opgenomen, evenals hun
respectieve ICOM-lidnummers. Het register voldoet aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming 2018
Einde lidmaatschap
Artikel 5
1. Het lidmaatschap eindigt:
a.
door de dood van het lid;
b.
door opzegging door het lid;
c.
door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft
opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer
hij zijn verplichtingen 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, handelingen verricht die niet in
overeenstemming zijn met de Code of Ethics of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging namens 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. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
6.
Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond 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 de
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.
7.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin
de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
Inkomsten
Artikel 6
1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a.
contributies;
b.
subsidies en bijdragen;

Opmerking [VBvd6]: De ICOM
Statutes As amended and adopted by
the Extraordinary General Assembly on
9th June 2017 (Paris, France) Art. 4.4
zijn iets duidelijker:
ICOM membership may be voluntarily
withdrawn or revoked by a decision of the
Executive Board for one of the following
reasons:
i. Change of professional status;
ii. Infringement of ICOM Code of Ethics for
Museums;
iii. Actions deemed substantially incompatible
with the objectives of ICOM;
iv. Non-payment of fees after formal notice of
the payment due.
[LE] NL tekst handhaven

c.
schenkingen, erfstellingen en legaten;
e.
andere baten.
2. De jaarlijkse contributie wordt vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van het
bestuur. Contributies dienen in het desbetreffende jaar te zijn voldaan, doch niet later dan twee
maanden na facturatie
3. De aanvaarding van schenkingen, erfstellingen en legaten geschiedt door het bestuur. Aan de
aanvaarding kunne door het bestuur voorwaarden worden gesteld.
Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Bestuur
Artikel 7
1.
Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen en ten hoogste uit zeven personen.
2.
Het bestuur wordt door de algemene vergadering uit de leden-natuurlijke personen
benoemd.
3.
De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten. Tot
het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur, als vijf of meer
stemgerechtigde leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor een algemene
vergadering medegedeeld. Een voordracht door vijf of meer stemgerechtigde leden moet uiterlijk
vier dagen voor de aanvang van deze algemene vergadering door het bestuur zijn ontvangen.
Indien er meer dan één bindende voordracht is opgemaakt geschiedt de benoeming uit alle in die
voordrachten vermelde personen.
4.
Aan elke voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een met
tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene
vergadering.
5.
Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering aan de opgemaakte
voordracht(en) het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in haar
keuze.
Einde bestuurslidmaatschap periodiek aftreden
Artikel 8
1. Elk bestuurslid treedt af in de jaarvergadering gehouden in het derde jaar van zijn benoeming.
Ieder jaar treedt tenminste één bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken rooster
van de aftreding. De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar voor nog één periode
van drie jaren. Na verloop van zes jaren kunnen zij weer zitting nemen in het bestuur. Wie in een
tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn
voorganger.
2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a.
door het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b.
door bedanken door het bestuurslid;
c.
door ontslag door de algemene vergadering.
3. Elk bestuurslid, ook wanneer het voor bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de
algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie
maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door verloop van die termijn.

Bestuursfuncties - besluitvorming van het bestuur
Artikel 9
1.
De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie benoemd. Het bestuur wijst
uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn
midden een vervanger aanwijzen.
Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
2.
Van het behandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen
opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
Bestuurstaak - vertegenwoordiging
Artikel 10
1.
Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van
de vereniging.
Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het kopen,
vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt
of zich tot zekerstelling voor schuld van een derde verbindt.
Het bestuur kan in naam van de leden rechten bedingen en in hun naam verplichtingen jegens of
voortvloeiend uit de band met de ICOM, aangaan.
2.
Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is
echter verplicht, binnen zes maanden een algemene vergadering te beleggen, waarin de
voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.
3.
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid onderdelen van zijn taak te doen
uitvoeren door commissies, die door het bestuur of door de algemene vergadering worden
benoemd.
4.
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
a.
hetzij de voorzitter tezamen met de secretaris;
b.
hetzij de voorzitter tezamen met de penningmeester;
c.
hetzij door de secretaris tezamen met de penningmeester.
Jaarverslag - rekening en verantwoording
Artikel 11
1.
Het verenigingsjaar is gelijk aan het boekjaar en loopt van één januari tot en met één en
dertig december.
2.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig
aantekening te houden, dat daar uit te allen tijde de rechten verplichtingen van de vereniging
kunnen worden gekend.
3.
Het bestuur brengt op een algemene vergadering, welke binnen zes maanden na het einde
van het verenigingsjaar moet plaatsvinden (jaarvergadering) zijn jaarverslag uit en doet onder
overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over het
in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd beheer. Na verloop van deze zes maanden kan ieder lid
deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
4.
Het in het vorige lid bedoelde jaarverslag wordt aan de algemene vergadering ter inzage
aangeboden vergezeld van een toelichting van de Kascommissie. accountantsverklaring.

Opmerking [VBvd7]: Wettelijke
vereiste
Opmerking [VBvd8]: De
jaarrekening van een vereniging moet
gecontroleerd worden door een
kascommissie
Maar dan moet wel de benoeming van
de kascommissie geregeld worden
De kascommissie bij een vereniging
moet bestaan uit tenminste twee leden,
die geen bestuurslid zijn. De
kascommissie wordt jaarlijks benoemd.
LE: kascommissie geregeld via
huishoudelijk reglement. Jaarrekening
wordt opgesteld door externe
boekhouder, geen accountantskosten
maken gezien het beperkte werkbudget.

5.
Het bestuur is verplicht boeken en bescheiden gedurende zeven jaren te bewaren, of
zoveel langer als de wet voorschrijft.
Algemene vergadering
Artikel 12
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.
Andere algemene vergaderingen dan de jaarvergadering kunnen worden gehouden zo
dikwijls als het bestuur dit wenselijk acht.
3.
De oproep tot een algemene vergadering geschiedt door het bestuur, met een
oproeptermijn van tenminste achtentwintig dagen.
4.
Het bestuur is op schriftelijk verzoek van tenminste tien stemgerechtigde leden verplicht
tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier
weken.
Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers
zelf tot een bijeenroeping besluiten via het adressen-register van de vereniging of met een
advertentie in een landelijk veel gelezen dagblad.

Opmerking [VBvd9]: Wettelijke
vereiste

Opmerking [VBvd10]: De Rules for
National Committees (2006/DIV.10)
par. 6 b stelt
At least 28 days notice of the convening of the
annual plenary meeting shall be given to
members of the National Committee.

Toegang
Artikel 13
1.
De toegang tot de algemene vergadering en tot de door de vereniging georganiseerde
evenementen, hebben alle in artikel 4 leden 1, 2, 3 en 4 genoemde personen.
2.
Over de toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.
Besluitvorming van de algemene vergadering
Artikel 14
1.
Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de
algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2.
Instellingsleden, individuele leden (met uitzondering van studentleden) en ereleden
hebben, voorzover niet geschorst, ieder een stem.
3.
Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
4.
Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende de verkiezing van personen,
wordt het geacht te zijn verworpen. Ingeval van personen beslist het bestuur.
5.
Alle stemmingen geschieden bij handopsteking, tenzij de voorzitter een schriftelijke
stemming gewenst acht of tenminste vijf stemgerechtigden, zulks voor de stemming verlangen.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij tenminste één stemgerechtigde hoofdelijke
stemming verlangt. In geval van verkiezing van personen is het bestuur bevoegd te beslissen.
6
Tenzij de statuten anders bepalen, kan een stemgerechtigd lid, aan een andere
stemgerechtigde een schriftelijke volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem.
Stemgerechtigde leden kunnen voor niet meer dan twee stemgerechtigde leden een volmacht
houden.
Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is
vastgelegd.

Opmerking [VBvd11]: De ICOM
Statutes As amended and adopted by
the Extraordinary General Assembly on
9th June 2017 (Paris, France) art. 6.3
stellen:
Institutional Members can designate three (3)
persons to represent them on National
Committees and International Committees, as
well as at the General Conference and General
Assembly. These persons need not be Individual
Members of ICOM.
The names of the designated representatives
shall be conveyed to the Chairpersons or to the
Director General in writing signed by the head
of the Institution concerned according to the
circumstances at hand.
Designated representatives elected to assume a
position within the board of a National
Committee, an International Committee or a
Regional Alliance, who, during their term,
leave the employment of the Institutional
Member must either become individual
Members (if entitled to do so) or abandon their
elected position.

Statutenwijziging
Artikel 15
1.
In de statuten van de vereniging kunnen geen wijzigingen worden aangebracht dan door
een besluit van de algemene vergadering, waartoe tenminste achtentwintig dagen tevoren is
opgeroepen met de mededeling dat er wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld.
Deze wijzigingen dienen bekend gemaakt te worden tegelijk met de oproep.
2.
Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van tenminste twee/derde van
de geldig uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal aanwezigen in de vergadering.
Ontbinding
Artikel 16
1.
De vereniging wordt ontbonden, indien op een speciaal daartoe bijeengeroepen algemene
vergadering waar tenminste twee/derde gedeelte van het aantal stemgerechtigde leden
tegenwoordig is met een meerderheid van tenminste vier/vijfde van de geldig uitgebrachte
stemmen een besluit tot ontbinding wordt genomen. Indien minder dan 8 stemgerechtigde leden
aanwezig zijn beslist het bestuur tot opheffing.
2.
Indien op deze algemene vergadering, waarin over het voortbestaan van de vereniging
dient te worden beslist, het in lid 1 van dit artikel genoemde aantal leden niet tegenwoordig is,
wordt tenminste veertien dagen en ten hoogste vijf en veertig dagen na deze vergadering een
tweede algemene vergadering belegd, waarin alsdan met een meerderheid van tenminste
vier/vijfde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen tot ontbinding kan worden besloten,
ongeacht het aantal leden, dat ter vergadering tegenwoordig is.
3.
Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot liquidatie te zijn. Tenzij de
algemene vergadering anders bepaalt geschiedt de liquidatie door het bestuur.
4.
Een eventueel batig saldo na liquidatie zal worden besteed voor een door de algemene
vergadering te bepalen doel, zoveel mogelijk met het doel van de vereniging overeenkomend.
Huishoudelijk reglement
Artikel 17
Het bestuur kan een huishoudelijk reglement opstellen. De algemene vergadering stelt het
huishoudelijk reglement vast. Daarbij kan niet worden afgeweken van de statuten of van de wet,
ook niet waar deze regelend recht bevatten.
Slotbepalingen
Artikel 18
In alle gevallen waarin deze statuten niet of niet duidelijk voorzien beslist de algemene
vergadering.

Van de volmacht aan de comparant is mij, notaris, gebleken uit de aan deze minuut te hechten
akte.
De comparant is mij, notaris, bekend.

Opmerking [VBvd12]: De ICOM
Statutes As amended and adopted by
the Extraordinary General Assembly on
9th June 2017 (Paris, France) art. 14:
A National Committee, is a separate legal
entity composed of a minimum of eight (8)
ICOM Members and may be authorised by the
Executive Board to represent the interests of
museums and the museum profession and to
organise the activities of ICOM in that State.
National Committee activities shall conform to
the ICOM Rules for National Committees.
Hier in een extra lid opnemen dat indien
er minder dan 8 leden zijn het bestuur
tot ontbinding zal overgaan, ivm
statuten icom internationaal
[LE] volg suggestie

Deze akte, opgemaakt in minuut, is verleden te Amsterdam, op de datum als in het hoofd van
deze akte vermeld.
Nadat de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparant is opgegeven en toegelicht, heeft de
comparant verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige
voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing
overeenkomstig de wet door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

