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OPRICHTING WIJKVERENIGING STROOI,I ESCH
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Heden, eJ-f april negentienhonderd achtentachtig,-
verschenen voor mij, Johannes Marius Helenus Kuhlmann,
notaris ter standplaats de gemeente Borne:-
1. de heer Cornelis Woudstra, rijksambtenaar,-

geboren op twee december negentienhonderd zesenvijftig,
wonende Raaigras 39,, 7623 ET BORNE; en-

2. mevrouw Johanna Pieters, zonder beroepr- J
geboren + op zevenentwintig april negentienhonderd
vierenvi j ft ig , -
wonende Doddegras 10, 7623 DL BORNE.-

-DE OPRICHTING-
De comparanten verklaarden, dat zq bij deze als leden-
oprichters een vereniging in het leven hebben geroepenf
waarvan zí) doen blijken door middel van deze notariele
akte. - -
De aldus opgerichte vereniging zal worden beheerst door de
volgende-

-STATUTEN
NAAM.
Artikel 1. -
Dê naam van de vereniging luidt:-
WIJKVERENIGÏNG STROOIVI ESCH. -
ZETEL.
Artikel 2.-
Zïl-ls gevestigd te Borne.-
DUUR.
Artikel 3. -
De-verenïging is aangegaan voor onbepaal-de tijd.-
DOEL.
Artikel 4.-
1. De vereniging heeft ten doel:-

Het behartigen van de belangen van de leden voorzo-
ver deze belangen betrekking hebben op de woonom-
standigheden in de wijk Stroom Esch en een collec-
tief karakter hebben.-
Bij eventuele ingrijpende structuurveranderingen in
deze wijk, voorgenomen door de gemeente of een ander
overheidsorgaan dient overleg met dit bestuursorgaan
of deze bestuursorganen plaats te hebben teneinde
zoveel mogelijk de collectieve belangen van de leden
zeker te stellen, tê waarborgen of te verdedigen.
Het vergroten van de onderlinge saamhorigheid tussen
de wijkbewoners.- :
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2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:-
het bundelen en groeperen van de verschillende behoef-
ten, het aangaan van overeenkomsten, het onderhouden
van contacten met personen en instellingen, die naar
hun aard of mogelijkheden een bijdrage kunnen leveren
tot realisering van het verenigingsdoel.-

LEDEN.
Artikel 5.-
I.--LeAên zí1n die personen, die, op hun verzoek, door het

bestuur a1s lid zí1n toegelaten.-
Voor het lidmaatschap komen in aanmerking:- 1meerderjarige natuurlijke personen
gereekrtsigde ef, huurder ) die een woning
Stroom Esch te Borne bewonen en doel en

wijk
vanstatuten

de vereniging onderschrijven.-
Welk gebied de wijk Stroom Esch bevat zal nader worden
bepaald in het huishoudelijk reglement.-

2. Het verzoek om aIs Iid te worden toegelaten di-ent
schriftelijk bij het bestuur te worden j-ngediend.-

3. Het bestuur bericht de aanvrager zo spoedig mogelijk
omtrent de toelating.-
Ingeval van niet-toelating kan, op verzoek van de be-
trokkene, de algemene vergadering alsnog tot toelating
besluiten. -

4. Het bestuur houdt een ledenregister bij, waarin de na-
men en adressen van alle leden zí1n opgenomen.-

5. De algemene vergadering kan een Iid, op grond van zL)n
bijzondere verdiensten voor de vereniging, tot ere-l-id
benoemen. -
Een ere-lid heeft dezelfde rechten en plichten als de
gewone leden met dien verstande dat het is vrijgesteld
van de betaling van kontributie.-

EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 6.- -
T. HeE-Tldmaatschap eindigt: -

a. door het overlijden van het lid;-
b. door verhuizrng naar elders (buiten de wijk Stroom

nsch);-
c. door opzegging door het lid;-
d. door opzegging namens de vereniging. Deze kan ge-

schieden wanneer een Iid heeft opgehouden aan de
vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten ge-
steld te voldoen, wanneer het zr)n verplichtingen
jegens de vereniging niet nakomt, af wanneer rede-
lijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden
het Iidmaatschap te Iaten voortduren;-

e. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken
wanneer een lid in strijd met de statuten, reglemen-
ten of besluiten der vereniging handelt, of de vere-
niging op onredelijke wí1ze benadeelt.-

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het be-
stuur. -

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de
vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van



4.

5.

6.

L
een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeg-
gingstermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan ech-
ter onmiddellijk worden beëindigd indien van de ver-
eniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren.-
Een opzegging i-n strijd met het bepaalde in het vorige
1id, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst
toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was
opgezegd. -
Een lid is niet bevoegd door opzegging van zí1n Iid-
maatschap een besluit waarbij de financiële verplich-
tingen van de leden ziln verzwaard, te zijnen opzichte
uit te sluiten.-
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het be-
stuur. -

7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door
de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vere-
niging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren en van een besluit tot ontzetti-ng 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.-

8. Wanneer het Iidmaatschap in de loop van een vereni-
gingsjaar eindigt, blijft desal-niettemin de jaarlijkse
kontributie voor het geheel verschul-digd.-

KONTRTBUTIE. DONATIE.
Artikel 7.-
I. De TEIen betalen een jaarlijks kontributie-bedrag, deze

wordt door de algemene vergadering vastgesteld.-
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of

gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het
betalen van een bijdrage te verl-enen.-

BESTUUR.
Artikel 8. -
Ï.-HeE- aantal bestuursleden bedraagt tenminste:-

vijf.-
De bestuursleden worden benoemd door de algemene ver-
gader ing. -
Deze benoeming geschiedt uit de leden behoudens het
bepaalde in lid 2.-

2. De algemene vergadering kan besluiten dat één lid van
het bestuur buiten de leden wordt benoemd.-

3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een voor-
dracht. -
Tot het opmaken van zotn voordracht ziln bevoegd zowel
het bestuur als tenminste tien leden. -
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping
voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door
tien of meer leden moet vóór de aanvang van de verga-
dering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

4. Een voordracht is bindend. -
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fs er meer dan een voordracht dan kan uit elke voor-
dracht worden benoemd en zí1n deze op zich wèl doch ten
opzichte van elkaar niet bindend.-
Aan elke voordracht kan echter het bindend karakter
worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van
de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene
vergadering, genomen in een vergadering waarin ten-
minste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is. -

5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene
vergadering overeenkomsti-g het voorgaande lid de opge-
maakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen,
dan is de algemene vergadering vrij in de keus.-

6. Voor de benoeming tot bestuurslid geldt een minimum
leeftijd van: achttien jaar.-
Daarnaast kan de algemene vergadering een maximum leef-
tijd vaststellen. -

E INDE BESTUURSL I DMAATSCHAP,/SCHORS ]NG .
Arti-ke1 9 . -
I. Een--6estuurslid kan te allen tijde door de algemene

vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schor-
sing die niet bj-nnen drie maanden gevolgd wordt door
een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van
die termijn. -

2. Een bestuurslid treedt uiterfijk drie jaar na ziln be-
noeming af, volgens een door het bestuur op te maken
rooster van aftreden. De aftredende is herkiesbaar, be-
houdens het bepaalde in lid 6 van artikel 8.-
Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt
op het rooster de plaats van zL)n voorganger in.-

3. Een bestuurslid dat de in artikel 8 lid 6 bedoelde
maximum leeftijd heeft bereikt, treedt af in de jaar-
vergadering, gehouden in het jaar nadat'hij die l-eef-
tijdsgrens heeft bereikt.-

4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:-
a. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de Ieden

benoemd is, door het eindigen van het lidmaatschap
van de vereniging;-

b. door bedanken.-
BESTUURSFUNCTIES. BESTUURSNOTULEN.
Artikel I0. -
l. FIet bestuur wijst uit zL)n midden een secretaris en een

penningmeester aan, alsmede een voorzitter, tenzij deze
voorzitter reeds door de algemene vergadering in die
functie is gekozen. Het bestuur kan voor elk van hen
uit zr)n midden een vervanger aanwi)zen, welke, ingeval
van ontstentenis of belet, volledig in de functie
treedt van degene voor wie hij als vervanger is aange-
wezen. -
Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.-

2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden
door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voor-
zitter en de secretaris worden vastgesteld en on-
dertekend. -
In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt,



is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstand-
koming en de inhoud van een besluit niet beslissend.-

BESTWRSTAAK.
Artikel It. -
1. FIet bestuur is belast met het besturen van de vereni-

ging.-
2. Indien het aantal bestuursleden beneden het voorge-

schreven minimum is gedaald, blijft het bestuur be-
voegd. Het is echter verplicht. zo spoedig mogelijk een
algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening
in de vacature(s) aan de orde komt.-

3. Het bestuur is bevoegd onder zí1n verantwoordelijkheid
bepaalde onderdelen van zL)n taak te doen uitvoeren
door commissies die door het bestuur worden benoemd.-

4. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkom-
sten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van regis-
tergoeoeren. -
Het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging
z:-ch als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt,
zích voor een derde sterk maakt of zích tot zekerheid-
stelling voor een schuld van een derde verbindt kan
alleen krachtens een besluit van de algemene vergade-
r ing. -

5. Het bestuur behoeft goedkeuring van de algemene verga-
dering voor besluiten tot:-
a. het aangaan van rechtshandelingen als in de eerste

zln van lid 4 van dit artikel vermeld;-
b. het huren, verhuren en op andere wllze in gebruik of

genot verkrijgen en geven van onroerende goederen; -
c. het aangaan van een bankkrediet;-
d. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter

leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen
het gebruikmaken van een aan de vereniging verl-eend
bankkrediet; -

e. het aangaan van dadingen;-
f. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voe-

ren van arbitrale procedures, doch met uitzondering
van het nemen van conservatoire maatregelen en van
het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uit-
stel kunnen Iijden;-

g. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten;
h. het aangaan van andere rechtshandelingen en het

verrichten van investeringen welke uitgaan boven het
bedrag dat de algemene vergadering periodiek zal
vaststellen. -

Op het ontbreken van deze goedkeuring van dit lid 5 kan
door en tegen derden geen beroep worden gedaan.-

VERTEGENWOORDIGING .

Artikel 12.-
Dê-ïêrenlgïng wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:
a. hetzij door de voorzitter en sekretarls;-
b. hetzij door de voorzitter en penningmeester.-
JAARVERSLAG-REKENING EN VERANTWOORDING.
Artikel 13. -
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t. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van

de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat
daaruit te allen tijde haar rechten en verplichten kun-
nen worden gekend.-

3. Het bestuur brengt op de in artikel L4 vermelde jaar-
vergadering, behoudens verlenging van de termijn door
de aJ-gemene vergadering, ziln jaarverslag uit. Daarbij
doet het, onder overlegging van een balans en een staat
van baten en Iasten, rekening en verantwoording over
zi1n in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na
verloop van de termijn kan ieder 1id rekening en
verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.-

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden
een controle-commissie van tenminste twee personen, die
geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie
onderzoekt de rekening en verantwoordi-ng van het
bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag
van haar bevindingen uit. -

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording
bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de controle-
commissie ztch door een deskundige doen bijstaan.-
Het bestuur is verplicht aan de controle-commissie alle
door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar
desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage
van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

6. De last van de controle-commissie kan te allen tijde
door de algemene vergadering worden herroepen, doch
slechts door de benoeming van een andere controle-com-
missie. -

7. Het bestuur is verplicht de financiele bescheiden vijf
jaren lang te bewaren.-

ALGFIMENE VERGADERING.
Artikel L4.
I. Aan-Ïlê-algemene vergadering komen in de vereniging aIle

bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten
aan het bestuur zí7n opgedragen.-

2. Jaarlijks, uiterfijk zes maanden na afloop van het
verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering de
jaarvergadering gehouden. In de jaarvergadering komen
onder meer aan de orde:-
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording

bedoeld in artikel 13 met het verslag van de aldaar
bedoelde commissie; -

b. de benoeming van de in artikel 13 genoemde controle-
commissie voor het volgende verenigingsjaar;-

c. voorziening in eventuele vakatures;-
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekon-

digd bij de oproeping voor de vergadering;-
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dik-

wijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.-
4. Voorts is het bestuur, op schriftelijk verzoek van ten-

minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het
uitbrengen van een/tiende gedeelt.e der stemmen,
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verplicht tot het bijeenroepen van een algemene verga-
dering op een termijn van niet langer dan vier weken.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen ge-
volg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zeLf tot die
bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig
artikel 15. -

BIJEENROEPING ALGEIV1ENE VERGADERING. CONVOCATIE.
Artikel 15. -
1-. HeE--EêËtuur zorgL voor het oproepen voor de algemene

vergadering, behoudens het bepaalde in artikel L4 lid
4.-
De oproeping geschiedt:-

hetzij door een publicatie in het verenigingsor-
gaan; -
hetzij door een schri-ftelijke convocatie aan de
adressen van de leden volgens het ledenregister be-
doeld in artikel 4i-
hetzij door een advertentie in het of de ter plaatse
gebruikelijke, veelgelezen, nieuws- of advertentie-
blad of bladen.-

De termi-jn van oproeping bedraagt tenminste zeven da-
gen. -

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen
vermeld, zo nodig met inachtneming van het bepaalde in
artikel 19 en 20.-

TOEGANG EN STEMRECHT.
Artikel 16.-
T.-Toegang tot de algemene vergader ing hebben alle leden

van het bestuur en van de vereni-ging.-
2. Over toelating van andere dan de in lid I bedoelde per-

sonen beslist de algemene vergadering.-
3. Ieder lid van de vereniging heeft één stem.-
4. Een geschorst bestuurslid of verenigingslid heeft geen

toegang tot de algemene vergadering en heeft geen
stemrecht. -

5. Een lid kan een ander lid volmacht geven namens hem te
stemmen. -
Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en aan
het bestuur worden overgelegd.-
Het aantal volmachtstemmen daE een Iid kan uitbrengen
is beperkt tot twee. -

VOORZITTERSCHAP. NOTULEN
Artikel I7.-
I.--De=lgemene vergaderingen worden geleid door de voor-

zitter van de vereniging of zr)n plaatsvervanger.-
Ontbreken de voorzitter en zl)n plaatsvervanger, dan
wijst het bestuur een ander bestuurslid aan.-
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap
voorzíen, dan voorziet de vergadering daarin.-

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de
secretaris, of een ander door de voorzj-tter daartoe
aangewezen persoon, notulen gemaakt, die door de voor-
zitter en de notulist worden vastgesteld en onderte-
kend. *



Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notari-
eeI proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.-
De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal
wordt ter kenni-s van de leden gebracht. -

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING.
Artikel lB. -
T:-Hêt ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van

de voorzitter dat door de vergadering een besluit is
genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud
van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een
niet schriftelijk vastgelegd voorstel.-

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in
het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan
betwist, dan vi-ndt een nieuwe stemming plaats, wanneer
de meerderheid van de vergadering of, indien de oor-
spronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk
geschiedde, één Iid dit verlangt. Door deze nieuwe
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspron-
kelijke stemming.-

3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepal-en,
worden alle besluiten van de algemene vergadering ge-
nomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen. -
Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet
te ziln uitgebracht.-
Indien bij een verkiezing van personen niemand de vol-
strekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede
stemming plaats. -
Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid
verkregen, dan vihden herstemmingen plaats, totdat het-
zí) één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkre-
9êtr, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stem-
men staken.-
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen
de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de
personen, op wie bij de voorafgaande stemming is
gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij
die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen
is uitgebracht.- -
Is bij die voorafgaande 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 uitge-
bracht. -
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stem-
men staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
Indien de stemmen staken over een voorsLel dat niet
gaat over de verkiezing van personen, dan is het ver-
worpen. -
Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voor-
zitter of een verenigingslid vóór de stemming te kennen
geeft een schriftelijke stemming te verlangen.-
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende,
gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is

4.

5.

6.

7.



mogelijk tenzij een lid hoofdelijke stemming verlangt.-
B. Een éénstemmig besluit van àlle l-eden, ook al zí1n deze

niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met
voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht aIs
een besluit van de algemene vergadering.-

9. Zo1ang in een algemene vergadering àIIe leden aanwezig
of vertegenwoordigd zíjn, kunnen geldige besluiten wor-
den genomen, mits met. algemene stemmen, omtrent alle
aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel
tot statutenwL)ziging of tot ontbinding ook al heeft
geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voor-
geschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift
omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een
daarmee verband houdende formaliteit niet in acht geno-
men.- - -

STATUTENWIJZ IGING.
Artikel 19. -
I.--Ïn-Ïie statuten van de vereniging kan alleen verandering

worden gebracht door een besluit van een algemene
vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling
dat aldaar wíjzigingen van de statuten zaL worden
voorgesteld. -

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter
behandeling van een voorstel tot statutenwílziging heb-
ben gedaan, moeten tenminste vijf dagen v6ór de verga-
dering een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgedragen wílziging 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.-
Van deze ter-inzage-legging moet mededeling worden ge-
daan bij de oproeping tot de vergadering.-

3. Een bes1uit tot statutenwljziging moet worden genomen
met een meerderheid van tenminste-
twee/derde (2/3)-
van de uitgebrachte stemmen.-
In die veriadering dient tenminste-
twee/derde (2/3) -
van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd te zí1n
(quorum) . -
Is niet twee/derde (2/3) van de leden tegenwoordig of
vertegenwoordigd, dan wordt, tussen de achtste en de
dertigste dag daarna, een tweede vergadering bijeenge-
roepen en gehouden. In die tweede vergadering kan over
het voorstel tot statutenwílziging zoals dat in de
vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het
aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, worden
besloten met inachtneming van de hiervoor aangegeven
meerderheid van stemmen.-

4. Een statutenwl)ziging treedt niet in werking dan nadat
hiervan een notariëIe akte is opgemaakt. Tot het doen
verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING.
Artikel 20.-
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t. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van

de algemene vergadering. Het bepaalde omtrent convoca-
tie, voorgeschreven meerderheid van stemmen en quorum
in de leden I,2 en 3 van het voorgaande artikel is van
overeenkomstige toepassing. -

2. Het batig saldo na vereffening krijgt een bestemming
welke zoveel mogelijk in overeenstemming is met het
doel van de vereniging.-
Deze bestemming wordt vastgesteld bij het ontbindings-
besluit, of bij gebreke hiervan, door de vereffe-
naar (s) . -

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Artike] 2I.-
1.-Dê-aTgemene vergadering kan een huishoudelijk reglement

vaststell-en. -
2. Het huishoudel-ijk reglement mag niet in strijd zijn met

de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch
met de statuten.-

HUIDIG BESTUUR.
De comparanten verklaarden nog dat het bestuur thans
bestaat uit de volgende personen:-
1. de heer C. Woudstra, de comparant sub I genoemd;-
2. mevrouw J. Pieters, dê comparante sub 2 genoemd;-
3. de heer H.H. Kortink, waarnemend hoofdverpleegkundige,

wonende Zwenkgras 40, Borne;-
4. de heer Hendrikus Johannes Bos, leraar,-

wonende Zwenkgras 38, Borne;-
5. mevrouw Ingrid Diana van den Breemen, docenter-

wonende Baardgras L6, Borne;-
6. de heer Paulus Johannes Maria Elfrink,-

maatschappelijk werker, wonende Zwenkgras 56, Borne;-
7. de heer Marinus Winfridus Johannes Hulleman, werktuig-

bouwkundige, wonende Zwenkgras 36, Borne;-
B. de heer Jan de Jong, docent, wonende Pampagras L4,-

Borne; -
9. de heer Alexander lt{aria Nijhuis, groeps}eerkracht,

wonende Baardgras 16, Borne;-
f0 de heer Johannes Gerardus Ophuis, rijksambtenaar,-

wonende Reukgras I, Borne;-
II de heer Antonius Theodorus Ramaker, beheerder, -

wonende Zwenkgras 15, Borne; en-
l-2 mevrouw Kl-azina Aleida SLoeL.en-Bonte, huisvrouw, -

wonende Weersel-osestraat I70, Borner-
van wie de sub I, 2 en 3 genoemden de functies van-
voorzitter, sekretaris en penningmeesLer bekleden.-
DOMICILIE.
Partijen kiezen terzake van deze akte domicilie op het
kantoor van de notaris, bewaarder van deze ninuut-akte.
WAARVAN AKTE
in minuut opgemaakt en verleden te Borne op de datum in
het hoofd van deze akte vermeld, od zakelijke opgave van
de inhoud daarvan aan de comparanten . Deze ztln mij,
notaris, bekend. -
Tensl-otte is deze akte ondertekend door de comparanten en



-,,L
mij, notaris, na beperkte voorlezing daarvanr-
nadat de comparanten eenparig hebben verklaard van de
inhoud van deze akte te hèbbeÀ kennis genomen en op vol*
ledige voorlezing daarvan geen prijs te steIlen.-
Werd getekend door: de comparanten; notaris.

U]TGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT


