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Heden, dertig Juni negentÍenhonderdachtentachtig
verschenen voor mij, mr Jan prins, notaris ter standplaats
Àmersfoort:
l-. de heer Hermanus Gerardus Maria Bohte, leraar, geboren

te Amsterdam op eenentwÍntig maart negentienhonderd
tweeenveertlg, wone.nde te Àmersfoort, Spruitenburg 2;2. de heer cornelLs Broer, ambtenaar, geboren te Breiswijk
op negen oktober negentienhonderddrieenveertig, wonende
te Àmersfoort,' Lancelotpad 8.

De comparanten verklaarden bij dez,e
te richten, die z,aL worden geregeerd

akte een vereniging op
door de volgende ---rstatuten,.

NÀAM
ArtÍkel 1-

pe veleniging draagt de naam: Volkstuinvereniging
"Emic1aer" -
ZETEL
À§§ike1 2.
De vereniging 1s gevesttgd te Amersfoort
DOEL
Artikel 3.
l-. De vereniging heeft ten doel

bevordererr van het tuinieren
zín van het woord.

2. De verenÍging tracht
door het verschaffen
tuinieren in aan de
tuinen en het geven

hgt uitogfgngn en ---------
a1s amateur in de ruimste

dit doel onder meer te bereiken --
van de mogelijkheÍd om te --*-*-D5

vereniging beschikbaar staande ----
van voorlichting over tuinieren in

theorie en praktijk.
TEDEN EN WACHTLIJSTLEDEN
4rtikel _ 

4.
L. Àls lid kunnen meerderjarige natuurlijke personen

worden toegelaten, aan wie, naar het oordeel van het
bestuur, een tuin j-n gebruik wordt gegeven

2- Ars wachtl"ijstleden kunnen meerder5àrige natuurri.jke
personen worden. toegeraten, die schrifterijk te kennen
hebben gegeven een tuin als in }id r. bedoeld in gebruik
te willen nemen, doch voor wie nog geen tuin ---:------.beschikbaar is. Zíj betalen na schriftelijke
bevestiging van hun aanneming als wachtrijstri-d een
Bfltreegeld.

---Ë-------Q------- 
-- --------a ---

A.TFikgI 5,
1-. Het bestuur besrist omtrent de toeratj-ng van reden en -
2. BiJ niet-toelating als lid kan

alsnog tot toelating besluiten.
de algemene vergadering

ÀANVANG LIDMAATSCHAP



Aà.

ffidmaatschapvangtaanb1Jdetoetredingtotde--.
2. Het moment van toetreding moet bllJken ult een door het

bestuur schrLftelUk verstrekte kennisgeving van ------
toelating en/of uit een ll-dmaatschapspasJe

Àrtikel 6.
i^ !^-À-^i.9-- *-aà lila

EINDE LIDI'ÍÀÀTSCHAP --------
Àrtikel 7.
ffidrnaatschap eindtgt door:

B, het overlljden van het lid;

3,

b. opzegging door het 11d;

d. ontzetting ( royement ) -
Éil het overÍljOen kan het l"idmaatschap desgewenst
ó.rÉrg""n op de echtgenoot of op een van- de kinderen,
stiefkinöeien, daarónder begrepen, van het overleden --
Iid, mits aan het gestelde in artikel 4 lid 1 wordt ---
volàaan en ml.ts belrokkene niet Ís geroyeerd als ltd --
van een verenl-gLng met een geliJk oi aanver-hrant doel. -
opzeggrng door-het rra kan tegen het elnde van het
vérenfgingsjaar en met inachtneming van een opzeg'
termiJí vàn-vier weken schrÍfteLlik geschieden aan het

l̂.

4.
bestuur
OpzeggÍng namens de verenigÍng kan. Ses3liedgn tegen het

van een

5.

einaé-vaí fret verenigingsJaar met inachtneming
opzegtermijn van vier weken mits de algemene

"èigËa"rfni 
de opzegglng goedkeurt en deze schriftelijk

Oooi het béstuur aaà-tret tfa bekend is gemaakt,
wanneer: ------
a. een I1d heeft opgehouden aan de vereisten, die door

de statuten vooi het lidmaatschap worden gesteld, t€
vol,doen; ------t-

b. wanneer redeliJkerwiJze van de verentgtng niet-kan -
worden gevergd het LLdmaatschap te Late,n voortduren.

Een Lid t<aó Ufníen vier weken, nadat hem een besluit, -
waarbiJ de verplichtingen van de leden zijn verzwaard,
Ís bekénd gewolden of medegedeeld, 9?ot opzegging^ van -
ziJn 1idnaàtschap de toepaéseliJkheLd van het desbe-
tréffende besluft te ziJnen opzichte uitsluÍten. Het
vorenstaande geldt niet, lndie,n de verpltchtÍngen van -
de leden van geldelÍJke aard zLJn verzwaard'
Ontzetttng kaí wordeà uitgesproken d??t. het bestuur na

i"óóÉ."r."Ët"ltttg van h9! Iia, waarbiJ het lid 1n de --
ó"Í"g""heÍd wordf gesteld blnnen veertien dagen ?1ïrog
àa1 ii1r, verplichtlngen te vo1doen, lrtannèer een lid in
=iifld-met dè statutèn, reglementen of. besluÍten van de

,"."ifging handelt of de vereniging opzettelfjk

6.

bgnadgglt. -D--
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3.

7. BiJ ontzetting uLt het lldmaatschap zal betrokkene ten
spoedigste *Ln ieder geval binnen één week, nadat de -.
ontzetting J.s uÍtgesproken- schrLftel§k van het
beslult 1n kennLs worden gesteld onder geltJktlJdtge -'
opgave van de motivering tot het genomen besluit
Bl,nnen één maand na ontvangst van de kennLsgevl,ng van
het beslul,t tot ontzettJ-ng staat voor betrokkene beroe;
open op de algemene vergaàering. Maakt het J-1d gebruik
van zJ.Jn recht op beroep, dan J's het bestuur verplÍcht
een algemene vergaderl-ng uit te schriJven, te houden -.
blnnen één maand na ontvangst van het beroepschrlft.
tfordt hieraan binnen de gestelde termiJn niet voldaan,
dan vervalt automatisch de ontzettÍng. Gedurende de --.
beroepstermiJn is het lid geschorst en kan hÍ.J geen va:
zlJn lidmaatschapsrechten uitoefenen. De verplichting
van het Lid zijn tuin te onderhouden blijft gedurende
de schorslngstermijn bestaan, tenzJ.j het bestuur ander;
besltst.

GELDMIDDELEN
Àrtikel 8.
De geldmÍddelen worden gevormd door:
1.. entreegelden;
2. contributies; ------3. lnteresten;
4. toevallige andere baten
JÀÀRLIJKSE BIJDRÀGE EN ÀNDERE VERPLICHTINGEN ------
tTeEen en de wachtliJstleden z5-jn gehouden tot het

betalen van een contributl,e, zoals die door de a1gemen,
vergadering is vastgesteld,

2. Hoogte en karakter van de JaarlÍJkse
van de entreegelden worden jaarlijks
vergadering vastgesteld.

3. De leden z,íJn verplicht
tuin goed en regelmatig

bÍjdrage alsmede
door de algemene

de hun tot gebruik aangeï^Iezen
te onderhouden.

VERENIGINGSJÀÀRffi-----
Effiglngs Jaar loopt van een Januari tot en met
eenendertig december.
Voor de eerste maal loopt het verenigÍngsJaar van heden
tot en met eenendertl.g december negentienhonderdachten-
tachtlg.
HET BESTtruR ( BENOEMTNG, SCHORSTNG, ONTS+ÀG )Àrtl.kel 11.
rcTTestuur van de verenÍ.gÍng wordt door de algemene -

vergadering uit de leden Éenóemd, met uitzcjndeiing van
het eerste bestuur, waarvan de leden bi

a

-

functle worden benoemd.
bij deze akte in
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2. Het bestuur
vlj f leden.

van de verenigÍng bestaat uit tenminste -:F

3. De bestuursleden worden gekozen voor de
tenminste twee en ten hoogste vier Jaar.

ttjd van ---?--

4. De voorzitter wordt Ln functJ.e gekozen. De andere -----
functLes worden door het bestuur onderlJ.ng verdeel.do --
Elk bestuurslld treedt af volgens een door het bestuur
op te maken rooster van aftredLng. De aftredende is
terstond herkiesbaar.
ïÍie in een tussentíJdse vacature wordt benoemd, neemt
op het rooster de plaats Ln van ziJn voorganger. :-::-'
Dè verkiezing van bestuursleden geschiedt zo mogeliJk
uit meer kandidaten dan er vacatures zijn. De -----
verkLezing geschiedt uit een voordracht van het bestuur
en/of tenminste twee leden

5.

7. Een bestuurslid kan, ook aI is hiJ voor een bepaalde --
tfjd benoemd, te allen tlJde door het bestuur tot de --
eerstkomende algemene vergadering worden geschorst,
indien:
a. hU handelt Ln striJd met de wet, de statuten,

reglementen en/of besluiten van de vereniging;
b. hiJ de beLangen van de verenigÍng niet naar behoren

behartigt.
In de eerstvolgende algemene vergadering wordt besloten
de schorsing op te heffen of het betrokken bestuurslid
te ontslaan van zijn funetie. Deze vergadering dient
binnen een maand na de schorsing te wo"rden
ul"tgesehreven. -'----
Het bestuurslid, dat is ontslagen dan wel geschorst
casu guo z!.jn functl-e heeft neergelegd, is verplicht de
in ztJn bezLt ziJnde admLnistratleve bescheiden en
verdeie eÍgendommen van de verenigLng blnnen veertien -
dagen over te dragen aan een door het bestuur aan te --
wiJzen bestuursltd.

8. Het bestuurslidmaatschap eindigt met onmiddellijke
ingang:
E. bij het overlijden van het bestuurslid;
b. bij beëindiging van het verenigingslidmaatschap van

het bestuurslid.
TÀÀK EN BEVOEGDHEDEN

----;---
Ireffituur Ís belast met het besturen van de

vereniging met ultzonderlng van die handelingèD, die --
als zodantg Ln oe statuten zLJn vermeld.

2. Uit het bestuur wordt het dageliJks bestuur gevormd r -'
bestaande uit voorzLtter, secretarÍs en penningmeester,
aan r,relk eollege de dagelÍJkse leiding van de
vereniging wordt opgedrageh. -------a



-b.

3. Indien het aantal bestuursleden beneden het
vl,Jf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd,

aantal van

Het 1s echter verplicht zo spoedig mogeltjl< -Ln Leder -
geval binnen vÍer weken- een algemene vergràderíng te
beleggen, waarln de voorzj.ening in de vacatures wordt
geregeld. ------
Het bestuur ls bevoegd onder zlJn verantwoordeliJkheid
bepaalde onderdelen van zlJn taak te doen uÍtvoeren ---
door commLs§tes, die door het bestuur als zodanig
worden benoemd. Deze comml.ssl.es leggen JaarliJks aan de
algemene vergadering rekening en verantwoording af van
het door hun gevoerde beLeid
Het bestuur Ls, mLts net goedkeurlng van de algemene --
vergadering, bevoegd tot het sLuiten van overeenkomsten
lnzake het kopen, verwerven, verhuren, vervreemden,
huren of bezwaren van onroerende goederen, Ln het
sLuiten van kredietovereenkomsten en het sluLten van --
overeenkomsten, waarbiJ de verenlglng zl.ch als borg of
hooföell.Jk medeschuldenaar verbindt
Op het ontbreken van deze goedkeurJ.ng kan door en tegen
derden geen beroep worden gedaan.
Het bestuur Ls bevoegd tot het in gebruJ.k geven van ---
volkstuinen in het complex van de vereniging

5.

4.

6 . Het bestuur J.s, ilits
vergadering, bëvoegd
andere maatregelen.
Tegen deze maatregel

met goedkeuring van de algemene --
tot het opleggen van boeten en/of

is beroep mogelijk op de algemene
vergadering.

VERTEGEMUOORDIGING -- --
Àrt.j,kel . 1,3.
De vereniging wordt 1n en bulten rechte vertegenwoordi-gd:
1. door de pennlngimeester, daartoe schrifteliJk gemachtigd

door het bestuur, voor het kwlteren van notars en het
regrelen van giro- en /of bankzakeni

3.

door de voorzltter, of biJ diens ontstentenl.s, dè
secretaris, bij gerechtsprocedures, na daartoe --------
verkregen schrlftelijke machtiging van het bestuuri
in aIle overige gevallen door twee leden van het
dagelijks bestuur gezamenlijk.

ALGEMENE VERGÀDERING' ÀtGEMEEN ------
èr§18p.1 1* -

2.

1. JaarliJks uiterlfjk zes maanden na
verenigingsjaar wordt een algeme,ne

2.

afloop van hgt r-Ër.
vgrgadgring --'-rar-

( J aarvergadering ) gehouden.
Àan de algemene vergaderlng komen alle bevoegdheden ---
toe, die niet door de wet of de statutèn aan andere

In de algemene vergadering-komen onder meer aan deA5.
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orde:
à. het Jaarverslag over het door het bestuur in het

afgelopen Jaar gevoerde beleLd:, -'----
b. fref Jaàrrreírfag over het gevoerde. financÍë1e beleid

ondei overleggLng van baLans en staat van baten en -
Lasten;
het verslag van de kascommisslei ------
aè »"rroemiÉg van een kascommj.ssle voor het lopende -
verenigingsJ aar;

e. de begioting voor het nieurre vereniglngsJaar

Àrtikel, 15 .
r-ffiàenvandeverenlgÍngmetultzonderingvande--

onder ltd 2 van dit artÍÉe1 genoemde leden hebben
toegang tot de algemene vergaderingen: ------
eeséfroíste Leden én/of gescÉorste bestuursleden hebben
geentoegangtotdealgemenevergaderingen,behalve
Ëijà""" Éehàndeling van het agendapunt, waarin hun ----
scÉorsJ.ng, ontzetting of ontslag aPn !e orde komt
ïeder Iió; dat nLet is geschorst, heeft stemrecht en --
kan één stem uitbrengen.
Een Iíd kan ziJn stem laten uitbrengen door een
schriftelijk dàartoe gemachtigd ander lid

A. Een lid kaí slechts gémachtigde zijn voor één ander

C.
d.

BOEGÀNG EN STEMRECHT

2.

A5.

lid.
BIJEE}TROEPING
8rffi6. - ---------
ffimene vergadering wordt biJeengerogpgl door

bestuir. De opróeping geschiedt schriftelijk 9?n
Iaatst bekendè adieséeà van de leden. De termijn
oproepÍng bedraagt tenminste zeven dagen'

2. nigeméne vergaderingen worden gehouden, zo
beétuur dit wenseliJk oordeelt, zuJ'ks met

het -
dg ---
\/an --

dikwij Is het
inachtneming

van het bePaalde 1n artikel L4'
3. Voorts ts iret bestuur, op schrlfteliJk met redenen ---'

omkleed verzoek van tenminste een zodanig aantal l-eden
als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende deel
van de stàmmen, verplicht tot het biJeenroepen van een
algemene vergaderin! op een termiJn van niet langer dal
vler weken.
IndLen aan het verzoek binnen veertien dagen geen
gevoJ.g wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot
Éfgeeíroeping-oíergaatr door oproeping overeenlromstig
nel gesteiae-in ttó 1 van dit artikel, dan-ioe-1-b1j ---'
advertentÍe Ln tenmÍnste één veel gelezen dagblad-in dr

gemeente, waarln de verenJ-gLng staiutair gevestigd is.
VOORZITTERSCHAP; NOTULEN
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7.

De algemene vergaderingen worden gel,eid door de --
voorzl.tter van de vereniging of zÍJn plaatsvervanger. -
BfJ afwezLgheid van de voorzltter en zJ.Jn
plaatsvervanger treedt een van de andere bestuursleden
-door het bestuur aan te wiJzen- als voorzl.tter op.
t{ordt ook op deze wiJze niet in het voorzitterschap
voorzlen, dan voorzLet de vergadering daarin zelve.
Van het verhandelde ln elke vergadering worden door de
secretarLs of een andere, door het bestuur aangewezen -
persoon, notulen gemaakt, die op de eerstvolgende -----
a}gemene vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd
en daarna door de voorzitter en de secretaris worden --
ondertekend.

BESTUITVORMING
Àrtikql ., 18.1. Het ter algemene vergaderlng uitgesproken

de voorzitter, dat door de ve,rgadering een

-I 

t- 

--- - - - - - ----- - 

I 

- -- - -- 

e D- 

- -- 

I I 

- - 

I- 

- -- - - - -

oordeel van
besLuit is

genomen, is beslissend.
2. hlordt echter onmiddelltjk na het uitspreken van het in

het eerste lid bedoelde oordeel de Juistheid daarvan --
betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer
de meerderheid van de vergadering of LndÍen de --------
oorspronkeliJke stemming niet hoofdeliJk of
schrlftel$k geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige
dit vertangt. Door deze nieuwe stenming verlallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkeltjke stemming.

3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen,
worden alle besluLten genomen met volstrekte
meerderheld van de uitgebrachte stemmen. Bl,anco stemmen
worden geacht niet te zlJn ultgebracht

4. Indien bÍJ een verkl,ezing van personen niemand de --:--
volstrekte meerderheid heeft gekregen, vlndt een tweede
stemming plaats. Heeft alsdan weer nj.emand de
volstrekte meerderheLd verkregen, dan vinden ----
herstemmingen plaats, totdat, hetziJ een persooon de
volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetziJ tussen -
twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bii
gemelde herstemml.ngen (waaronder de tweede stemmLng
nlet J.s begrepen) wordt telkens gestemd tusssen
personen, op wle btJ de voorafgaande stemming is ------
gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wle bij
die voorafgaande stemmlng het gerl.ngste aantal stemmen
Ls uitgebracht. Is btJ die voorafgaande stemming het
geringste aantal op meer dan één persoon uitgebracht, -
dan wordt door lotJ-ng uitgemaakt op wle van die -------
personen biJ de nieuwe stemming geen stemmen meer
kunnen worden ul.tgebracht. Ingeval bU een stemmlng
tussen twee personen de stèmmen staken, besll,st het lot
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wLe van beLden Ls gekozen.
5. rndLen de stemmen staken over een voorstel dat niet deverklezLng van personen behelst, dan Ls het voorstel

verworpen.
6. Àrle stemmingen geschleden mondeling, tenziJ de -------voorzÍtter schrifterlJke stemming géwenst aótrtover personen wordt schriftellJk-géstemd, schrífterlJke

stemmLng gesehted! bU ongetekàndé gesloten briefJes. -Beslultvormlng biJ acclamatr.e is mogelUk, tenziJ één -of meer stemgerechtigden hoofdeliJké stémming --:---___verlangen.
7. Een eenstemmig besluit van al-Le Ieden, ook a1 ziJn dezeniet Ln een vergadering biJeen, heeft, mLts met l----__

voorkennls van het bestuur genomen, dezelfde kracht a1seen besluI.t van_de algemene vergaderlng.8. zolang in een argemenè vergaderíng arlé leden aanwezJ.gof vertegenwoordigd ziJn, [unnen ieldige besruiten ----worden genomen, mits met al.gemene stemmen, omtrent alle
aan de orde komende onderwerpen -behalve een voorsteltot statutenwiJziglng of ontbJ.nding van de vereniging-
ook al heeft geen oproepJ.ng plaats§ehad of Ís dezé nietop de voorgesÉhreveà wijre-gàsehieó of is enig ar,àer --voorschrtft omtrent het oproepen en houden vai ___-____
vergaderJ.ngen of een daarmee verband houdendeformalLteÍt niet Ln acht genomen

STÀTUTEN}íIJZIGING -----ffi
rn de statuten van de verenlgl.ng kan gèen verandering -worden gebracht dan door een beétuit van een al_gemenévergadering, waartoe 1s opgeroepen met de mededéJ.lng,dat aldaar wlJzlgtng van dè statuten zal worden ---:---voorgesteld.
zíJ, dl.e een oproeplng tot de algemene vergadering terbehandering van een voorster tot statutenwL5rrgrn!
hebben gedaan, moeten tenminste zeven dagen vóór óe ---vergaderl-ng een afschrlft van dat voorstét, waarj.n de -voorgedragen wiJzlging woordeliJk is opgenomen, op eendaartoe geschikte plaats voor aé teaen- ier J-nzage-
J-eggen tot na afloop van de dag, waarop de vergàderíngwordt gehouden. Bovendien wordt een afËchrift àrshÍervoor bedoeLd aan aLle leden toegezonden.
Een besruit tot statutenwÍJzlging bétroeft tenminste
twee/derde van de uitgebracht-stémmen Ln eenvergadering, waarin tenmínste twee/derde van de leden -aanwezig of vertegenbroordigd is.Is nLet twee,/derde van de Leden aanwezig ofvertegenwoordÍgd, dan wordt na een weekl doch Ln iedergeval blnnen vler weken daàrna een twbeàe vergadering

2.

3.
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bijeengeroepen, waarin over het voorstel, zoals dat inde vorige,vergadering aan de orae-is geweest, ongeachthet aantar.aanwezige-of ,r"ri"tÀ"*"Jiaigde reden kan ___worden besloten, mrts met een-*"àiààrheid van tenminstetwee/derd:_r"l 
.de uitgóbraehte ;;;;""4- Een statutenwijrrgi"j"ireedt nr_et-in werxing, dan nadathierwan een nola=Ie:.é àrt" i. -;;;;aakt

Voor het compareren bij tret veriiË;" van dedesbetreffenàe akte i""r"a*, u"=ií.,r"rid afzonderlijkbevoegd
ONTBTNDÏNGmT-z6
r5e vereniging kan worden ontbonden door een besluit vande algemene vergadering.

Het bepaalde in de ledËn 1, 2 en 3 van artikel 19 ten _aanzien van statutenwijzlging i; ;"; overeenkomstÍge __toepassi-no. __:_____2' Het batig sardo, na vereffening, vervart aan diegenen,die ten ttjde van het-Éesruit iót-à"iËiiaïö ïi;ïaren
i33,1"_r:::::91:9:_13!3:-:::-:::_::!:"nst eón sàri5k
Bij het besruit tot ontbindlng kan 

";;;-;;-;;;-:::::andere bestemming aan het batig =àrào worden gegeven. -Àrtikel rcil-;-r:;1. De aT§Emene vergaderi.ng kan een n"r=i"rà;;;;-;;;;;;;;;vaststerren, waàrin diè zaken ,orààr, geregerd, die haargewenst voorkomen. ____-___2. Het huish::d_:11jk reglement mag niet in strijd zijn metde wet, ook waai aie-tàen dwin[er,à-recnt bevat, nochmet de statuten. ____:_ffi-:::::::::::f--iliTestuurs-, commis=r"_-ii-J;;;;;-;;;;;;;;;;;;;-::::
kunnen geen besrultÀn-woroe" gËil*ei or stemmingen __-_worden gehouden over punten, óià-;Ët op de agenda.vande vergadering zijn vàrmera' zurxs--mJt rritrondéring van

2' rn alrè oevar-1en,-;;;;i" de wet, de statuten of hethuishoudérr5x--eórö*Ë"i nier .,róórrr"r,, beslist het_ bestuur.
3. De verenigl?g wordt geacht ï" -=rJ" ."";;;;;;;-;;-;;-:juni negentiénhonderóÀàntentachtig te AmersfoortTenslotte verklaarden-à"-J"*paranten] àat overeenkomstighet bepaalde rn artit<"r-rí'ria r "à"i. àe eerste maar totbestuursleden worden UenààmO: __L. de comparant sub ri-tàt' voorzitter; :::::::::::::::::::2. de comparant sub 2, ;;; sebretaris;



a-'

4.

10.

.A.1. de heer Jltse Kalsbeek, treinmachinist, greboren te
Laaghalerveen op eenentwintig april negentienhonderd- -
achienv{ftlg, sronende te Àmersfoort, Spruitenburg IL:'
tot penningmeester;
de heer Johannes Anthonius Peperkamp, rlJksambtenaar,
geboren te Àrnhem op vlJf maart negentienhonderdeenen-
àertJ.g, wonende te Àmersfoort, Badelochstraat 2: tot --
bestuursLtd;

5. de heer Jullus Gerard Stoové, hterktulgbouwkundige,
geboren te Makassar (voormallg Nederlands-Indië) op ---
àchttien Junt negentLenhonderdachtenveertig, wonende te
Àmersfoort, Oueekhoven 44: tot bestuursll-d;

6. de heer Folkert Woudwijk, ambtenaar, geboren te -------
Oosternijkerk op dertig Junt negentienhonderdzesen-
dertig, wonende te Hoogland, gemeente Àmersfoort, Kabof
222 tot bestuurslid

Waarvan akte in minuut verleden te Àmersfoort, ten tlJde
voormeld.
Na zakeliJke opgave van de lnhoud van deze akte aan de ---
comparanten, aan miJ, notarÍs, bekend, hebben dezen
eenparig verklaard van die lnhoud te hebben kennis genomer
en àp gehele voorLezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervólgens is deze akte na beperkte voorlezing door de
Comparanten en mij, notaris, ondertekend.
H.G.M. Bothe, C. Broer, J. Prins


