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STATUTENWIJZIGING 
VERENIGING VAN VRIENDEN VAN HET STEDELIJK MUSEUM ZWOLLE 
Referentie: LTO/GES/502503.01 
 
 
Op achtentwintig mei tweeduizend achttien verschenen voor mij, mr. Antoon 
Petrus Fijn, notaris te Zwolle: 
1. mevrouw Marie Anna Elizabeth Levison, geboren te Ede op 

zevenentwintig oktober negentienhonderd zevenenveertig, zich 
identificerende met haar rijbewijs met kenmerk 5553529413, uitgegeven 
te Zwolle op negenentwintig december tweeduizend zeventien, gehuwd, 
wonende te 8011 LL Zwolle, Maagjesbolwerk 51; 

2. de heer Herman Cornelis de Carpentier Wolf, geboren te Groningen op 
veertien maart negentienhonderd vierenvijftig, zich identificerende met 
zijn rijbewijs met kenmerk 4804202013, uitgegeven te Zwolle op 
tweeëntwintig mei tweeduizend twaalf, gehuwd, wonende te 8011 SX 
Zwolle, Waterstraat 34, 

beiden handelend als gemachtigden van de algemene ledenvergadering van 
na te melden vereniging. 
INLEIDING. 
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden: 
- de algemene ledenvergadering van de vereniging: Vereniging van 

Vrienden van het Stedelijk Museum Zwolle, statutair gevestigd te 
Zwolle, kantoorhoudende Voorstraat 34, 8011 ML Zwolle, ingeschreven in 
het handelsregister onder nummer 40060289, deze vereniging hierna te 
noemen: "de vereniging", heeft met inachtneming van de statutaire en 
wettelijke regels besloten om de statuten van de vereniging te wijzigen; 

- de statuten van de vereniging, die werd opgericht bij akte verleden op 
negentien juni negentienhonderd zesenvijftig, zijn laatstelijk gewijzigd bij 
akte verleden op één november negentienhonderd vijfennegentig; 

- de algemene ledenvergadering van de vereniging heeft voorts besloten 
om de comparanten te machtigen de betreffende statutenwijziging tot 
stand te brengen; 

./. - van deze besluiten blijkt uit een aan deze akte te hechten exemplaar van 
de notulen van de desbetreffende vergadering. 

STATUTENWIJZIGING. 
Vervolgens verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, ter 
uitvoering van deze besluiten de statuten van de vereniging te wijzigen en 
geheel opnieuw vast te stellen als volgt. 
STATUTEN: 
NAAM EN ZETEL. 
Artikel 1. 
1. De vereniging draagt de naam: 

Zwolse Kunstvrienden. 
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zwolle. 
DOEL. 
Artikel 2. 
1. De verenging stelt zich ten doel het wekken van belangstelling voor en 

duiden van cultuur en beeldende kunst in brede zin, zoals oude (Zwolse) 
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kunst, moderne kunst, hedendaagse kunst, architectuur, fotografie en 
film, design en vormgeving. 

2. De vereniging tracht haar doelstelling onder meer te behalen door:  
 a. het ontplooien van op kunst- en cultuur gerichte activiteiten en door 

samen te werken met professionele (museale) instellingen uit Zwolle 
of directe omgeving; 

b. het organiseren van kunstlezingen en bijeenkomsten voor de leden; 
c. excursies naar exposities in binnen- en buitenland in 

verenigingsverband; 
d. het bezoeken van ateliers van kunstenaars in verenigingsverband; 
e. het organiseren van kunst- en cultuurreizen in binnen- en buitenland 

voor de leden; 
f. het informeren en attenderen van de leden op belangwekkende 

exposities en evenementen in binnen en buitenland via website en 
nieuwsbrieven; 

g. het kunnen toekennen aan genoemde (museale) instellingen van een 
financiële bijdrage voor de aanschaf, onderhoud, restauratie en/of 
promotie van kunstobjecten of voor de promotie van exposities en 
(film)voorstellingen, 

 alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn. 

3. De vereniging heeft geen winstoogmerk. 
LEDEN. 
Artikel 3. 
1. Leden van de vereniging kunnen zijn zij die door het bestuur danwel de 

algemene vergadering als zodanig zijn toegelaten. 
2. De leden zijn verplicht het doel van de vereniging zo veel mogelijk te 

bevorderen en de statuten en reglementen van de vereniging na te leven. 
3. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden. 
4. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating 

besluiten. 
5. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle 

leden zijn opgenomen. 
6. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij 

hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van 
hun functie gemaakte kosten. 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP. 
Artikel 4. 
1. Het lidmaatschap eindigt: 
 a. door de dood van het lid; 
 b. door opzegging door het lid; 
 c. door opzegging 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 uit het lidmaatschap. Deze kan alleen worden 
uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen 
of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op 
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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 het 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 spoedigst 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. 

GELDMIDDELEN/JAARLIJKSE BIJDRAGE. 
Artikel 5. 
1. De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit: contributies, 

schenkingen, donaties, erfstellingen, legaten, subsidies en andere 
verkregen geldmiddelen. 

2.  De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage 
(contributie), die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.  

3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke 
ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te 
verlenen. 

BESTUUR/KWALITEITSEIS. 
Artikel 6. 
1. Het bestuur bestaat uit drie tot vijf personen, die door de algemene 

vergadering uit de leden worden benoemd. 
2. Voor (her)benoeming tot bestuurslid komen alleen in aanmerking 

natuurlijke personen die vooraf een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 
kunnen overleggen. Bestuursleden dienen iedere vier jaar na 
(her)benoeming een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. 

DUUR EN BEËINDIGING BESTUURSLIDMAATSCHAP. 
Artikel 7. 
1. Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier 

jaar. 
2. Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken 

rooster. Een volgens rooster aftredende bestuurder is eenmaal 
onmiddellijk herbenoembaar. 

3. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering 
worden ontslagen of geschorst. Dit geldt ook als het bestuurslid voor een 
bepaalde tijd is benoemd. Een schorsing die niet binnen drie maanden 
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gevolgd wordt door een besluit tot ontslag uit de bestuursfunctie, eindigt 
door het verloop van die termijn. 

4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 
 - door beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging; 
 - door bedanken voor de bestuursfunctie; 
 - wanneer hij niet meer voldoet aan de hiervoor genoemde 

kwaliteitseis. 
BESTUURSFUNCTIES EN BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR. 
Artikel 8. 
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, 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 verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris 
notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden 
vastgesteld en ondertekend. 

BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING. 
Artikel 9. 
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met 

het besturen van de vereniging. 
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur 

bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene 
vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de 
open plaatsen aan de orde komt. 

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde 
onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het 
bestuur worden benoemd. 

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, 
bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten 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 zekerheidsstelling 
voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze 
goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan. 

5. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de 
vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd: 

 a. hetzij door het bestuur; 
 b. hetzij door de voorzitter tezamen met de secretaris; 
 c. hetzij bij verhindering van één van de hiervoor onder b genoemde 

bestuursleden of beide bestuursleden door twee andere door het 
bestuur aangewezen bestuursleden. 

6. Het bestuur van de vereniging stelt jaarlijks een beleidsplan op, welk 
beleidsplan inzicht geeft in de werkzaamheden van de vereniging, de 
wijze waarop de vereniging geld werft, de wijze waarop het vermogen van 
de vereniging wordt beheerd en de wijze waarop het vermogen van de 
vereniging wordt besteed. Het beleidsplan behoeft goedkeuring van de 
algemene vergadering. 

VERENIGINGSJAAR, BESTUURSVERSLAG EN REKENING EN 
VERANTWOORDING. 
Artikel 10. 
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1. 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 verplichtingen kunnen worden gekend. 

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden 
na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door 
de algemene vergadering, een bestuursverslag uit over de gang van 
zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en 
de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de 
vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de 
bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan 
wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop 
van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte 
vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen. 

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een financiële 
commissie van ten minste twee personen, die geen deel van het bestuur 
mogen uitmaken. De financiële commissie onderzoekt de balans en de 
staat van baten en lasten met de toelichting en brengt aan de algemene 
vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de 
financiële commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar 
gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de 
waarden te vertonen en de boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te 
stellen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan 
kan de financiële commissie zich door een deskundige doen bijstaan. 

5. De last van de financiële commissie kan te allen tijde door de algemene 
vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een 
andere financiële commissie. 

6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 
gedurende zeven jaren te bewaren. 

7. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, 
beslist de voorzitter. 

ALGEMENE VERGADERINGEN. 
Artikel 11. 
1. De jaarvergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van 

het verenigingsjaar. In de jaarvergadering wordt in ieder geval aan de 
orde gesteld de goedkeuring van de balans en de staat van baten en 
lasten met de toelichting, de benoeming van de in het vorige artikel 
bedoelde commissie voor het volgende boekjaar, de voorziening in 
eventuele vacatures en de voorstellen van het bestuur of de leden, 
aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering. 

2. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het 
bestuur dit wenselijk oordeelt. 

3. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig 
aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte 
van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene 
vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het 
verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de 
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping 
overeenkomstig het bepaalde artikel 15 of bij advertentie in ten minste 
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één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad, 
met inachtneming van de in artikel 15 bedoelde oproepingstermijn. De 
verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de 
leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen. 

TOEGANG EN STEMRECHT. 
Artikel 12. 
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de 

vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden. 
2. Over toelating van andere dan de in het vorige lid bedoelde personen 

beslist de algemene vergadering. 
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. 
4. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 
VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN. 
Artikel 13. 
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de 

vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn 
plaatsvervanger, dan treedt een van de andere bestuursleden door het 
bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in 
het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf. 

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of 
een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen 
gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en 
ondertekend. 

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING. 
Artikel 14. 
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter 

omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor 
de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een 
niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het vorige lid 
bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe 
stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de 
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een 
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming 
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

3. 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. 

4. Ongeldige en blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn 
uitgebracht. 

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte 
meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval van 
een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen 
kandidaten, plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid 
verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon 
de volstrekte meerderheid heeft gekregen, hetzij tussen twee personen is 
gestemd en de stemmen staken. Bij deze 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 
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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 uitgebracht. In 
geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist 
het lot wie van beiden is gekozen. 

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet betreffende een 
verkiezing van personen, dan is het verworpen. 

7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een 
schriftelijke stemming wenselijk acht of een of meer van de 
stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangen. Schriftelijke 
stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij 
acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming 
verlangt. 

8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een 
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, 
dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. 

9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits 
met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen 
ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de 
voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het 
oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband 
houdende formaliteit niet in acht genomen. 

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING. 
Artikel 15. 
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De 

oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens 
het ledenregister. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste 
zeven dagen; de dag van de verzending niet meegerekend. 

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, 
onverminderd het bepaalde in de artikelen 16 en 17. 

STATUTENWIJZIGING. 
Artikel 16. 
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht 

dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is 
opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal 
worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige 
vergadering bedraagt ten minste zeven dagen. 

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van 
een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf 
dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de 
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe 
geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag 
waarop de vergadering wordt gehouden. 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van ten minste 
twee derden van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten 
minste twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is 
dit vereiste gedeelte van de leden niet aanwezig of vertegenwoordigd, 
dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te 
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houden niet eerder dan veertien dagen en niet later dan zes weken na de 
eerste vergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige 
vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een 
meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen. 

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een 
notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van zodanige akte is 
ieder bestuurslid bevoegd. 

ONTBINDING EN VEREFFENING. 
Artikel 17. 
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene 

vergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 3 van het vorige artikel is ten 
aanzien van een zodanig besluit van overeenkomstige toepassing. 

2. Bij ontbinding van de vereniging wordt haar vermogen vereffend door de 
bestuursleden, indien en voor zover de algemene vergadering niet anders 
bepaalt. 

3. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de 
ontbonden vereniging is overgebleven, wordt een in lid 4 van dit artikel 
bedoelde bestemming gegeven. 

4. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het 
liquidatiesaldo vastgesteld. 

 Het liquidatiesaldo komt ten goede aan een algemeen nut beogende 
instelling met een gelijksoortige doelstelling als de vereniging of aan een 
buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het 
algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling als de 
vereniging heeft. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT/ FINANCIEEL REGLEMENT. 
Artikel 18. 
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. 
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar 

die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. 
3. Een substantieel deel van de jaarlijkse ledencontributie wordt bestemd 

voor goede doelen, zoals bedoeld in artikel 2 lid 2 sub g. Dit aandeel 
wordt vastgelegd in een financieel reglement en kan naar boven of 
beneden worden bijgesteld afhankelijk van het in enig kalenderjaar 
ontvangen contributiebedrag. 

4. De toekenning van een donatie is een bevoegdheid van het bestuur. 
SLOTBEPALING. 
Artikel 19. 
1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, 

beslist het bestuur. 
2. Onder het begrip: "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens begrepen: bij 

brief, fax 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. 

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.  
Van een partij, achter wiens naam een document wordt gemeld, heb ik, 
notaris, de identiteit aan de hand van dat document vastgesteld. 
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WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Zwolle, op de datum in 
het hoofd van deze akte gemeld. 
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparanten 
en toelichting daarop en na verklaring van de comparanten dat zij kennis 
hebben genomen van de inhoud van de akte en met beperkte voorlezing 
instemmen, hebben de comparanten en ik, notaris, na beperkte voorlezing, de 
akte ondertekend. * * 
 
(Volgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 
 

  


