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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING 
STICHTING FONDS COLLECTIEVE BELANGEN VOOR DE PLUIMVEEVERWERKENDE INDUSTRIE 

 
Op één oktober tweeduizend negentien verscheen voor mij, mr. Zanima Jeanne Bertina Mol, kandidaat-
notaris, hierna te noemen: ‘notaris’, als waarnemer van mr. Rogier Casper Antonius van de Sandt, 
notaris te Houten: 
mevrouw Deborah Koning, geboren te Utrecht op negenentwintig september negentienhonderd 
zesentachtig, kantooradres: 3991 EC Houten, Lobbendijk 4, 
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de stichting: Stichting Fonds Collectieve 
Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie, statutair gevestigd te gemeente Houten, met adres 
3994 DG Houten, Kokermolen 11, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel 
onder nummer 41184425, hierna ook te noemen: de “Stichting”. 
De verschenen persoon gaf vooraf het navolgende te kennen: 
A.  De Stichting is opgericht op achtentwintig mei negentienhonderd negentig. De statuten van de 

Stichting zijn laatstelijk vastgesteld bij akte van statutenwijziging op elf oktober tweeduizend 
zeventien verleden voor een waarnemer van mr. E.G. Vorst, notaris te Amsterdam. 

B.  Het bestuur van de stichting heeft bij besluit genomen in de vergadering van achttien september 
tweeduizend negentien besloten tot algehele wijziging van de statuten van de Stichting. 

C. De volgens artikel 14 lid 1 van de statuten van de Stichting vereiste toestemming van het 
Georganiseerd Overleg (zoals gedefinieerd in de statuten van de Stichting) is verleend blijkens een 
aan deze akte gehechte verklaring de dato éénendertig juli tweeduizend negentien. 

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon de statuten van de Stichting bij 
deze als volgt geheel te wijzigen: 
Naam, zetel en definities. 
Artikel 1. 
1. De stichting draagt de naam: Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende 

Industrie. 
2. De verkorte naam van de stichting luidt: Stichting OFP (hetgeen een afkorting is van de 

oorspronkelijke naam Stichting Opleidingsfonds Pluimveevlees). 
3. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Houten. 
4. In deze statuten wordt onder Georganiseerd Overleg verstaan: het georganiseerd overleg van 

werkgevers- en werknemersorganisaties in de pluimveeverwerkende industrie. Onder organisaties 
wordt verstaan: de organisaties die partij zijn bij de CAO Fonds Collectieve Belangen voor de 
Pluimveeverwerkende Industrie.  

Doel en vermogen. 
Artikel 2A. 
De stichting stelt zich ten doel het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn 
op het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers in de 
pluimveeverwerkende industrie. 
Deze activiteiten bestaan binnen het doel van de stichting uit het bevorderen van: 
a. het geven van voorlichting en informatie aan alle werkgevers en werknemers in de 

pluimveeverwerkende industrie over de rechtsgevolgen die voortvloeien uit de collectieve 
arbeidsovereenkomsten voor de pluimveeverwerkende industrie en/of andere wettelijke 
voorschriften die op het terrein van de arbeidsvoorwaarden liggen; 

b. een eenduidige uitleg en toepassing van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst 
voor de pluimveeverwerkende industrie en het voorkomen van geschillen over de uitleg en 
toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de pluimveeverwerkende industrie; 

c. het coördineren, voorbereiden en ondersteunen van het geformaliseerde overleg – met 
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uitzondering van CAO-overleg – tussen sociale partners ten behoeve van alle werkgevers en 
werknemers in de pluimveeverwerkende industrie; 

d. het uitvoeren van werkzaamheden verbonden aan het bestuurlijke, financiële en administratieve 
beheer van de stichting; 

e. het verzorgen van algemene informatie en publiciteit aan werknemers, werkgevers en direct 
belanghebbenden aangaande de vraag en het aanbod van arbeid, de arbeidsvoorwaarden, de 
arbeidsomstandigheden en de opleidingsmogelijkheden in de pluimveeverwerkende industrie; 

f. de uitgifte van brochures, periodieken en kennisdragers – inclusief de vervaardiging, uitgifte en 
verzending van de noodzakelijke hoeveelheid CAO-boekjes – ten behoeve van alle werknemers en 
werkgevers in de pluimveeverwerkende industrie in het belang van de arbeidsverhoudingen in de 
pluimveeverwerkende industrie; 

g. de inzet van adviseurs, die het bestuur ondersteunen bij zijn activiteiten en die tevens voorlichting 
en informatie met name op het gebied van scholing, vormig, arbeidsomstandigheden en 
arbeidsmarktbeleid aan ondernemingen in de pluimveeverwerkende industrie kunnen verstrekken; 

h. ontwikkelingen op bedrijven in de pluimveeverwerkende industrie op het terrein van arbeidsmarkt, 
arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en opleiding van werknemers in het kader van hun 
inzetbaarheid; 

i. ontwikkelingen gericht op het bevorderen van de medezeggenschap, participatie, 
personeelsvertegenwoordigingen en ondernemingsraden als vormen van overleg op 
ondernemersniveau tussen werknemers en werkgevers in de pluimveeverwerkende industrie; 

j. deelname van werknemers aan congressen en vakgroepbestuursvergaderingen van hun 
vakorganisaties; 

k. het opleidingsplan alsmede de opleiding van werknemers in het kader van hun inzetbaarheid, ten 
behoeve van alle werknemers en werkgevers in de pluimveeverwerkende industrie; 

l. het bevorderen van activiteiten inzake een evenwichtige verdeling van arbeid en zorgtaken van 
werknemers, waaronder kinderopvang; 

m. projecten of activiteiten gericht op de verbetering van de arbeidsomstandigheden binnen de 
pluimveeverwerkende industrie of op de totstandkoming of verbetering van bedrijfsbeleid op dit 
terrein; 

n. het vergroten van de participatie op de arbeidsmarkt alsmede het stimuleren van een betere 
aansluiting van de pluimveeverwerkende industrie op de arbeidsmarkt; 

o. projecten of onderzoeksactiviteiten op het gebied van opleiding van werknemers in het kader van 
hun inzetbaarheid, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en de arbeidsmarkt gericht op 
het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in de pluimveeverwerkende industrie, welke 
projecten of onderzoeksactiviteiten tevens gepubliceerd kunnen worden, ter bevordering van een 
goede vakbekwaamheid bij het personeel in de bedrijfstak;  

p. het beheer, het toezicht houden en het doen uitvoeren van de door het Georganiseerd Overleg met 
Achmea (voorheen Interpolis) gemaakte afspraken over de WGA-verzekering als bedoeld in artikel 
55 van de collectieve arbeidsovereenkomst voor werknemers werkzaam in de 
pluimveeverwerkende industrie, of een regeling die geacht wordt daarvoor in de plaats te treden; 
en 

q. uitvoering geven aan alsmede het financieren van in de CAO of het Georganiseerd Overleg 
genomen gezamenlijke besluiten tussen werkgevers en vakbonden. 

Artikel 2B. 
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: 
- bijdragen van werknemers zoals bedoeld in artikel 6 van de CAO Fonds Collectieve Belangen voor 

de Pluimveeverwerkende Industrie; 
- subsidies en donaties; 



 

 

2018.0947 

3 
 

-  schenkingen, erfstellingen en legaten; en 
- gekweekte renten en eventuele andere baten. 
Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen en beloning. Voorzitterschap. 
Artikel 3. 
1. Met inachtneming van het verder in dit artikel bepaalde bestaat het bestuur uit vier (4) 

bestuursleden. Twee (2) bestuursleden worden benoemd door werkgeverszijde, te weten door de 
Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie NEPLUVI. De overige twee (2) 
bestuursleden worden benoemd door werknemerszijde, waarbij één lid wordt benoemd door de 
FNV en één lid door CNV Vakmensen. 

2. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien door de organisatie die op grond van lid 1 
bevoegd is tot benoeming. Heeft er binnen twee (2) maanden na het ontstaan van een vacature 
nog geen benoeming plaatsgevonden, kan op grond van (en conform) artikel 2:299 van het 
Burgerlijk Wetboek de rechtbank worden verzocht in de vervulling van de vacature te voorzien. 

3. Ingeval van één (1) of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden, met 
dien verstande dat de overblijvende bestuursleden geen andere bestuursbesluiten mogen nemen 
dan besluiten verband houdende met de benoeming van bestuursleden. 

4. De bestuurders worden benoemd voor een periode van twee (2) jaar. Zij treden af volgens een 
door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurder is 
onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder 
neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. 

5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 
 Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte 

kosten. 
6. Telkenjare wijst het bestuur uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter aan, met dien 

verstande dat, indien het voorzitterschap wordt vervuld door één van de leden uit de 
werkgeverssector, het vice-voorzitterschap wordt bekleed door één van de leden uit de 
werknemerssector, en omgekeerd. 

 Het voorzitterschap en vice-voorzitterschap zal jaarlijks wisselen. 
Bestuur: taak en bevoegdheden. Secretariaat. 
Artikel 4. 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 

vervreemding en bezwaring van registergoederen. 
3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich 

als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 

4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. 
5. Het bestuur wordt in de uitvoering van zijn werkzaamheden bijgestaan door een secretariaat. 
Bestuur: vergaderingen. 
Artikel 5. 
1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats waar de stichting 

haar zetel heeft dan wel op de plaats als bij de oproeping is bepaald. 
2. Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur 

(de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en 
de staat van baten en lasten. Daarnaast  worden vergaderingen gehouden wanneer de voorzitter 
dit wenselijk acht. 

3. Voorts worden vergaderingen gehouden indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk 
en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. 
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Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodat de vergadering kan worden 
gehouden binnen drie (3) weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering 
bijeen te roepen met in achtneming van de vereiste formaliteiten. 

4. De oproeping tot een vergadering geschiedt, met uitzondering van de situatie zoals beschreven in 
lid 3, door de secretaris, ten minste vijf (5) dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de 
vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief. 

5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen 
onderwerpen. 

6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is wordt de vergadering 
geleid door de vice-voorzitter. Indien ook de vice-voorzitter afwezig is, voorzien de aanwezige 
bestuurders in de leiding van de vergadering.  

7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist 
aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend 
door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen 
worden vervolgens bewaard door de secretaris. 

8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen 
die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. 

Bestuur: besluitvorming. 
Artikel 6. 
1. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één (1) stem, met dien verstande dat het 

aantal stemmen van de bestuursleden benoemd door de werkgeversorganisaties gelijk is aan het 
aantal stemmen van de bestuursleden benoemd door de werknemersorganisaties. 

2. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen met volstrekte meerderheid van 
stemmen en indien alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

 Een bestuurder kan zich in een vergadering door een ander laten vertegenwoordigen nadat een 
schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is 
afgegeven.  

 Zijn in een vergadering niet alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan 
wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden uiterlijk op de veertiende dag na die van 
de oorspronkelijke vergadering. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld 
dat en waarom een besluit moet worden genomen, onafhankelijk van het ter vergadering 
aanwezige of vertegenwoordigde aantal bestuursleden. In deze tweede vergadering kan ongeacht 
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de 
onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst, mits met volstrekte 
(normale)  meerderheid van stemmen. Voor de volgende besluiten geldt dat deze slechts kunnen 
worden genomen in de genoemde tweede vergadering met unanimiteit van stemmen: 

 a. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de stichting een bankkrediet wordt verleend; 
 b. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet 

is begrepen het gebruikmaken van een aan de stichting verleend bankkrediet; 
 c. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere instelling of onderneming 

en het verbreken van zodanige samenwerking; 
 d. rechtstreekse of middellijke deelneming in een instelling of onderneming en het wijzigen van de 

omvang van zodanige deelneming; 
 e. investeringen; 
 f. het vestigen van een beperkt recht op vermogensrechten en roerende zaken; 
 g. het aangaan van dadingen; 
 h. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met 

uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden; 
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 i. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten; 
 j. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit 

bestaande regelingen voortvloeien; 
 k. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot 

verkrijgen en geven van registergoederen; 
 l. het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk 

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor 
een schuld van een derde verbindt; 

 m. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten; 
 n. het wijzigen van de statuten; 
 o. het ontbinden van de stichting; 
 p. het juridisch fuseren of splitsen van de stichting;  
 q. het omzetten van de stichting; en 
 r. het geven van opdrachten aan derden, waarvan de kosten hoger zijn dan vijftigduizend euro 

(EUR 50.000,00). 
3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten 

worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met unanimiteit van 
stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van 
vergaderingen niet in acht genomen. 

4. Het bestuur kan met unanimiteit van stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een 
aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening 
door de voorzitter als notulen wordt bewaard. 

5. Bij staking van stemmen wordt een nieuwe vergadering opgeroepen welke ten hoogste een maand 
later plaatsvindt, op welke vergadering nogmaals over hetzelfde voorstel zal worden gestemd met 
in achtneming van dezelfde eisen die lid 2 van dit artikel voorschrijven voor de tweede vergadering. 
Staken de stemmen opnieuw, dan beslist de voorzitter. 

6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één (1) of meer bestuurders vóór 
de stemming een schriftelijke stemming verlangen. 

 Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 
7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 
8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering. 
Bestuur: defungeren, ontstentenis en belet. 
Artikel 7. 
1. Een bestuurder defungeert: 
 a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of 

indien zij ophoudt te bestaan; 
 b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; 
 c. door zijn aftreden al dan niet volgens het in artikel 3 bedoelde rooster van aftreden; 
 d. door ontslag hem verleend door de benoemde organisatie op grond van artikel 3 lid 1 van deze 

statuten; en 
 e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek. 
2. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder, is de persoon die daartoe door de 

benoemende organisatie op grond van artikel 3 lid 1 van deze statuten op voorhand is aangewezen, 
tijdelijk met het bestuur van de stichting belast en treedt deze aangewezen persoon tijdelijk in de 
plaats van de bestuurder waarbij sprake is van een situatie van ontstentenis of belet. 

3. Onder belet als bedoeld in lid 2 van dit artikel wordt verstaan de situatie dat een bestuurder zijn 
functie tijdelijk niet mag of kan uitoefenen waarvan in ieder geval sprake is, indien: 

 - een bestuurder is geschorst, dan wel; 
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 - een onafhankelijk arts een verklaring heeft afgelegd dat de desbetreffende bestuurder 
(tijdelijk) niet (meer) in staat is zijn wil te verklaren, dan wel; 

 - onmogelijk is gebleken om binnen één (1) maand persoonlijk en/of elektronisch contact met 
de desbetreffende bestuurder te krijgen en wel op zodanige wijze dat een dialoog mogelijk is. 

Vertegenwoordiging. 
Artikel 8. 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. 
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en de vice-voorziter, 

gezamenlijk handelend. 
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één (1) of meer bestuurders, alsook aan derden, om de 

stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 
Boekjaar en jaarstukken. 
Artikel 9. 
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de 

werkzaamheden van de stichting, 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 daaruit te allen tijde de rechten en 
verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. 

3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar een door een 
externe registeraccountant gecontroleerde balans, rekening van baten en lasten en verslag over de 
financiële toestand van de stichting vast te stellen. Dit verslag is ingericht en gespecificeerd 
overeenkomstig de activiteiten en bestedingsdoelen van artikel 2A van de statuten en artikel 3 van 
de CAO Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie. 

 Het bestuur legt in het verslag rekenschap af van het gevoerde beleid. Uit de stukken moet blijken 
dat de uitgaven conform de activiteiten en bestedingsdoelen van artikel 2A van de statuten en 
artikel 3 van de CAO Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie zijn 
gedaan. 

4. Het verslag en de bijbehorende accountantsverklaring worden ten kantore van de administrateur 
en de betrokken CAO partijen ter inzage gelegd, alsmede op één of meer door de Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te wijzen plaatsen. 

 Het verslag en de bijbehorende accountantsverklaring worden op aanvraag aan de bij de stichting 
betrokken werkgevers en werknemers toegezonden, tegen betaling van de daaraan verbonden 
kosten. 

 Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren. 

5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en 
staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en 
bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze 
gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar 
kunnen worden gemaakt. 

Reglement. 
Artikel 10. 
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, 

die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven. 
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. 
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen. 
4. Een besluit tot de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement moet met unanimiteit 
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van stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn. 

Statutenwijziging. 
Artikel 11. 
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen, met voorafgaande toestemming van het 

Georganiseerd Overleg. 
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder 

afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden. 
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten 

neer te leggen ten kantore van het handelsregister. 
Ontbinding en vereffening. 
Artikel 12. 
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het bestuur zal een besluit tot ontbinding nemen 

indien, hetzij de werkgeversorganisatie, hetzij de gezamenlijke werknemersorganisaties, zoals 
bedoeld in artikel 3 van deze statuten, bij aangetekend schrijven aan het bestuur bekend 
maakt/maken, dat zij hun medewerking aan de stichting opzegt/opzeggen. Het besluit tot 
ontbinding moet worden genomen binnen een jaar na bedoelde bekendmaking. 

3. Het bestuur is belast met de liquidatie en geeft na goedkeuring van het Georganiseerd Overleg een 
bestemming aan een eventueel batig saldo van de stichting, met dien verstande dat een batig saldo 
moet worden bestemd voor een doel dat het meest overeenstemt met het doel van de stichting. 

4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting 
gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars 
aangewezen persoon. 

5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van 
toepassing 

Slotbepalingen. 
Artikel 13. 
1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. 
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan: bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die 

via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan 
worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden 
vastgesteld. 

Volmacht. 
Van de verleende volmacht blijkt uit één (1) aan deze akte gehecht stuk. 
Slot akte. 
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen persoon is door mij, 
notaris, aan de hand van het daartoe bestemde document vastgesteld. 
WAARVAN AKTE, in minuut verleden te Houten op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. 
De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen 
persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen en tijdig voor het 
verlijden van deze akte van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te 
stemmen. 
Onmiddellijk daarna is deze akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en mij, notaris, 
ondertekend, om vijftien uur en vijftien minuten. 
 * * 
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(Volgt handtekening) 
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 

 
Ondergetekende, mr. Zanima Jeanne Bertina Mol, kandidaat notaris, 

als waarnemer van mr. Rogier Casper Antonius van de Sandt, notaris te Houten. 
 

        


