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AKTE VAN OPRICHTING
Blueshell E-Sports Vereniging Enschede

_________
Op twaalf december tweeduizend zeventien verscheen voor mij, mr. Adolf Dirk
_____________________________________________
Plaggemars, notaris te Enschede
___
Björn Oude Voshaar, geboren te Oldenzaal op eenendertig januari negentienhonderd
____
vijfennegentig, met kantooradres Hengelosestraat 571, 7521AG Enschede, te dezen
___________________________________
handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
__________
1
Johannes Matthijs Lieverse, geboren te Spijkenisse op drie december
_
negentienhonderd zesennegentig, wonende Volthebrink 31 2, 7544 WG Enschede,
__________
houder van een paspoort met nummer NSRPCH7B2, ongehuwd en niet
_____________________
geregistreerd als partner, hierna te noemen: “Oprichter 1”;
____________
2
Anne Hendrika Schrader, geboren te Oldenzaal op drieëntwintig mei
_
negentienhonderd vijfennegentig, wonende Bentheimerstraat 67, 7587 NG de Lutte,
houder van een paspoort met nummer NU0LH5130, ongehuwd en niet geregistreerd
________________________________
als partner, hierna te noemen: “Oprichter 2”;
__________
3
Jan Bernardus Mooijaart, geboren te Enschede op negenentwintig mei
________
negentienhonderd zevenennegentig, wonende Hogeveldweg 155, 7532 RP
___
Enschede, houder van een Nederlandse identiteitskaart met nummer IKFR42017,
______
ongehuwd en niet geregistreerd als partner, hierna te noemen: “Oprichter 3”;
________
4
Idwer Rohan de Vries, geboren te Deventer op zevenentwintig september
_
negentienhonderd zevenennegentig, wonende Jan Steenstraat 6, 7462 BL Rijssen,
_
houder van een paspoort met nummer ILC6DC5F4, ongehuwd en niet geregistreerd
________________________________
als partner, hierna te noemen: “Oprichter 4”;
____
5. Stijn Overduin, geboren te Hoogeveen op vijftien november negentienhonderd
_____
zesennegentig, wonende Jekerstraat 130, 7523 VS Enschede, houder van een
_____
paspoort met nummer NN0H1J7L3, gehuwd, hierna te noemen: “Oprichter 5”;
____
De Oprichter 1, de Oprichter 2, de Oprichter 3, de Oprichter 4 en de Oprichter 5
_____________________________
hierna gezamenlijk te noemen: de “Oprichters”.
________
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde bij deze akte dat de
_
Oprichters hierbij een vereniging oprichten en daarvoor de volgende statuten vaststellen:
___________________________________________________________
STATUTEN
____________________________________________________________
Naam en Zetel
_________________________________________________________________
Artikel 1
___________
De vereniging draagt de naam: Blueshell E-Sports Vereniging Enschede.
_______________________________________
De vereniging is gevestigd te Enschede.
_____________________________________________________________________
Doel
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Artikel 2
1.

__________________________________________________________________

De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van E-Sports onder met name

______

_____
studenten op de Universiteit Twente te bevorderen en alles wat daarmee in de
________________________________________________
ruimste zin samenhangt.
_________
2. De vereniging tracht het doel gesteld in lid 1 onder meer te bereiken door:
______
a. individuele e-sporters op locatie en op competitief niveau te laten trainen;
_______________________________________
b. het organiseren van activiteiten;
_________________
c. het organiseren van en/of het deelnemen aan wedstrijden;
_____________
d. alle andere wettige middelen die voor het bereiken van het doel
_____________________________________________
bevorderlijk kunnen zijn.
_________________________________________________________
Duur en Boekjaar
__________________________________________________________________
Artikel 3
____
1. Het boekjaar van de vereniging loopt van één september tot en met éénendertig
________________________________________________
augustus daaropvolgend.
___
2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. Het verenigingsjaar loopt gelijk
______________________________________________________
aan het boekjaar.
________________________________________________________________
Inrichting
_________________________________________________________________
Artikel 4
_____
1. Organen van de vereniging zijn het bestuur van de vereniging en de algemene
_____
ledenvergadering, hierna te noemen “ALV”, alsmede alle overige personen en
______
commissies die krachtens de statuten door de ALV belast zijn met een nader
______
omschreven taal en aan wie daarbij door de ALV beslissingsbevoegdheden is
___________________________________________________________
toegekend.
___________
2. De organen die genoemd zijn in lid 1 bezitten geen rechtsbevoegdheid.
_______________________________________________________________
Lidmaatschap
____________________________________________________________________
Artikel 5
_____________________
1. De vereniging kent normale leden, donateurs en ereleden.
______________
2. Waar in de rest van deze statuten wordt gesproken van leden of lid
________
wordt/worden daaronder verstaan zowel de normale leden als de ereleden,
________________________________________________
tenzij het tegendeel blijkt.
____
3. Normale leden zijn die zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 6 bepaalde.
__
4. Ereleden zijn zij, die vanwege hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging
___________
of in het kader van de doelstelling van de vereniging, door de algemene
____________________________________
ledenvergadering daartoe zijn benoemd.
___
5. Donateurs zijn zij, die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een
____________
jaarlijkse bijdrage, en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
______________________________________________________________
Lid worden
_________________________________________________________________
Artikel 6
_
1. Als normaal lid kan men worden toegelaten nadat men een verzoek dienaangaande
_____________
bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating.
____
2. Als het bestuur besluit tot het weigeren van toelating kan er op de eerstvolgende
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ALV alsnog worden gestemd over deze toelating.
3.

_____________________________

Ereleden worden op voorstel van het bestuur of door minstens 5 leden op de

_______

_____
ALV voorgesteld. Ereleden worden benoemd als minstens twee derden van de
___________________________________________________
ALV hiermee instemt.
________
4. Donateurs, zoals beschreven in artikel 7, kan men worden door schriftelijke
_
aanmelding bij het bestuur, dat beslist over de toelating. In de aanmelding moet het
_______________________
bedrag van de jaarlijkse bijdrage worden medegedeeld.
_
5. Lidmaatschap voor alle soorten leden is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar
______________________
noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.
________________________________________________________________
Donateur
__________________________________________________________________
Artikel 7
_
1. Donateurs zijn natuurlijke- of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en
_________
die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur
__________________________________________
vastgestelde bijdrage te storten.
___
2. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of
____________________________
krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
____
3. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te alle tijden wederzijds door
_
opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende
_________________________________
boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
______
4. Opzegging zoals genoemd in Artikel 8, lid 3, namens de vereniging, geschiedt
______________________________________________________
door het bestuur.
_______________________________________________________
Beëindigen lidmaatschap
___________________________________________________________________
Artikel 8.
________________________________________________
1. Het lidmaatschap eindigt:
_________
a. door overlijden van een lid. Is het lid rechtspersoon, dan eindigt haar
___________________________
lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan;
__________________________________________
b. door opzegging door het lid;
_________________________________
c. door opzegging namens de vereniging;
____________________________________________________
d. door ontzetting.
_________
2. Opzegging van het lidmaatschap zoals genoemd in lid l sub b. kan slechts
___
geschieden tot vier weken voor het einde van het verenigingsjaar door het lid. Zij
__
geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke voor één augustus in het bezit
____
van de secretaris moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen te
____
bevestigen via de gebruikelijke communicatiekanalen. Indien een opzegging niet
______
tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het
______
eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid
_______
redelijkerwijs niet gegeven kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
_____
3. Opzegging van het lidmaatschap zoals genoemd in lid l sub c. kan in de laatste
_________
maand van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur, met
inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken, wanneer het lid,
__
na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn gemaand, op één november niet ten volle
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aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, alsmede

______

wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd

4.

__

door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden. De opzegging door
__
het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben,
_
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap
_____
te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van
____________________________________________________________
reden(en).
___
Ontzetting van het lidmaatschap, zoals genoemd in lid l sub d., kan alleen worden
_
uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van
_
de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting
_
geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met
_
opgave van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand
___
na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de ALV, waarna dit op de

eerstvolgende ALV behandeld word. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
_
beroep is het lid geschorst. Het besluit van de ALV tot ontzetting zal moeten worden
_
genomen met ten minste twee-derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
_______
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de
________
reden of oorzaak, eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het
_______
geheel door het lid verschuldigd tenzij het bestuur of de ALV anders besluit.
_
6. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van Artikel 36 lid 3 van Boek 2 van
___
het Burgerlijk Wetboek kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet
__
onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard
____
van de leden worden verzwaard, behoudens uiteraard het in lid 2 van het artikel
____________________________________________________________
bepaalde.
________________________________________________
Verplichtingen van de leden
_________________________________________________________________
Artikel 9
____
1. Leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van contributie, welke door de ALV
___
jaarlijks zal worden vastgesteld. De leden kunnen daartoe in categorieën worden
___________________________
ingedeeld die een verschillende contributie betalen.
_
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van
______________________
de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.
_______________________
3. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
__
4. Donateurs zijn vrijgesteld van het betalen van contributie, zij betalen een jaarlijkse
_________
bijdrage in overeenstemming met het bestuur, zoals genoemd in artikel 7.
_______________________________________
5. De leden zijn tevens gehouden aan:
_______
a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede besluiten van de
________________________________________________________
vereniging;
___________________________
b. de belangen van de vereniging niet te schaden;
________
c. zich jegens elkaar en de vereniging te gedragen naar hetgeen door de
_______________________________________________________
redelijkheid
________________________________________
en billijkheid wordt gevorderd;
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6.

Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met het genoemde in lid 1 en 2 schorsen
__
voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal drie maanden. Tegen
__
schorsing is beroep mogelijk bij de eerstvolgende ALV. Gedurende de periode dat
_
het lid geschorst is kan het lid geen aanspraak maken op de rechten die verbonden
__________________________________________________
zijn aan lidmaatschap.
__________________________________________________________
Benoemen bestuur
___________________________________________________________________
Artikel 10
_________________
1. Het bestuur bestaat uit ten minste twee (2) personen. Het aantal
_______________________________
bestuursleden wordt vastgesteld door de ALV.
__________
2. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende
_____
voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een
________
voordracht is het bestuur bevoegd, alsmede een groep van ten minste zes
_________________________________________________
stemgerechtigde leden.
__
3. Aan elke voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een besluit
___
van de ALV, gesteund door ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen.
____
4. Is er geen voordracht opgemaakt, of besluit de ALV overeenkomstig lid 3 aan de
__
opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de ALV vrij in
________________________________________________________________
keus.
___
5. Een voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping van de ALV medegedeeld.
____
6. Een voordracht door de leden moet voor aanvang van de ALV schriftelijk bij het
_______________________________________________
bestuur worden ingediend.
__
7. De ALV kan besluiten dat één lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd.
_______
8. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit
______________________________________________________
de voordrachten.
__________________________________________________________
Bestuurstermijn
________________________________________________________________
Artikel 11
__
1. leder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van één jaar en treedt af op de
____
jaarlijkse ALV die wordt bijeengeroepen na afloop van het verenigingsjaar zoals
__
genoemd in Artikel 14 lid 2. Aftredende bestuursleden zijn herbenoembaar. Wie in
_____
een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn
________________________________________________________
voorganger in.
2.

3.

4.

De ALV kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe reden acht. Voor
________
een besluit daartoe is een meerderheid van ten minste twee derden van de
___
uitgebrachte stemmen vereist. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt
_______
gevolgd door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.
______
De bestuurders zijn ten alle tijden bevoegd zelf hun ontslag te nemen, mits dit
___
schriftelijk geschiedt met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie
____________________________________________________________
maanden.
_______________________________
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door:
________________________________________________________
a. bedanken;
____________________________________
b. het eindigen van het lidmaatschap.
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Bestuur

_________________________________________________________________

Artikel 12

________________________________________________________________

______
Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het
______________________________________________
besturen van de vereniging.
_____________
2. 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.
____
3. Voor het beschikken over banksaldi is de handtekening van de penningmeester
___________________________________________________________
voldoende.
__
4. Voor het aangaan van geldleningen boven de tweeduizend euro, alsmede voor het
_
kopen, bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen, behoeft het bestuur
_____________________________________________
de goedkeuring van de ALV.
____________________________________________________________
Bestuurstekort
_________________________________________________________________
Artikel 13
____
1. Indien het aantal bestuursleden beneden de twee (2) is gedaald blijft het bestuur
1.

bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een ALV te beleggen waarin de
__________________________
voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.
___
2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van
___
zijn taken te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.
__________________________________________
Algemene ledenvergadering (ALV)
________________________________________________________________
Artikel 14
_
1. Aan de ALV komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of
____________________________
de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
_____
2. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een ALV worden
_____
gehouden, de jaarvergadering. Andere Algemene Ledenvergaderingen worden
____________________________
gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht.
__
3. De ALV wordt bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn
___
van ten minste zeven (7) dagen. De bijeenroeping geschiedt door middel van een
__
aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving met gelijktijdige vermelding van
___________________________
de agenda en notulen van de laatst gehouden ALV.
_____
Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal
_
leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende van de stemming in de ALV
__
op een termijn van niet langer dan vier weken verplicht tot het bijeenroepen van de
________________________________________________________________
ALV.
__
Indien aan het verzoek binnen vier (4) weken geen gevolg wordt gegeven, kunnen

4.

de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig lid
____
3 of per ander geschikt medium. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan de
__
bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de
______________________________________________________________
notulen.
_________________________
De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:
___________________________
a. vaststellen van de notulen van de vorige ALV;
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b.

jaarverslag van het bestuur;

__________________________________________

______________________________________
verslag van de penningmeester;
________________________________________
d. verslag van de Kascommissie;
____________________
e. vaststelling van de balans en staat van baten en lasten;
_______________________________________
f.
vaststelling van de contributies;
_________________________________________
g. vaststelling van de begroting;
_____________________________________
h. benoeming van de bestuursleden;
_______________________________________________________
i.
rondvraag.
_
5. De ALV wordt geleid door de voorzitter van het bestuur of door zijn plaatsvervanger.
_____
Zijn de voorzitter en plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander door het
__
bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in
________________
het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.
_
6. Van het verhandelde in elke ALV worden door een bestuurslid notulen gemaakt. De
_______________
notulen dienen door de eerstvolgende ALV te worden vastgesteld.
_______________________
Toegang en besluitvorming Algemene ledenvergadering
________________________________________________________________
Artikel 15
__
1. leder lid heeft toegang tot de ALV. Leden die geschorst zijn hebben geen toegang
___
tot de ALV, tenzij zij bij de ALV beroep hebben ingesteld naar aanleiding van een
__
opgelegde straf in elk geval zij bevoegd zijn alleen de behandeling van hun beroep
__________________________________________________________
bij te wonen.
__________________________________________
2. leder normaal lid heeft één stem.
___
3. leder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd
___
ander lid, mits achttien jaar of ouder. Degene die gemachtigd wordt kan echter in
______________________________
totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.
_____
4. 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 ALV.
________
5. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen geschiedt deze
___
schriftelijk zodra het gewenst is door minstens één persoon aanwezig op de ALV.
___
6. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voor zover de statuten niet anders
c.

7.

bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de
_________________________
stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
_______
Bij stemming over personen is degene gekozen, die de meerderheid van de
_
uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand de meerderheid heeft
____
verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen die bij de

eerste stemming de meeste stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij deze tweede
________________________________
stemming de stemmen staken, beslist het lot.
_
8. Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco of op enigerlei wijze ondertekend zijn,
______
dan wel iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen
_______________________
bevatten dan van de personen over wie wordt gestemd.
_________________________________________________________
Statutenwijziging

-8-

Artikel 16
1.

2.

________________________________________________________________

De statuten kunnen slechtst gewijzigd worden door een besluit van de ALV waarbij

__

het bijeenroepen van de ALV is medegedeeld dat daar een wijziging van de statuten
_________________________________________________
zal worden voorgesteld.
__________
Zij, die de oproeping van tot de ALV ter behandeling van een voorstel tot
_________
statutenwijziging hebben gedaan, moeten minstens zeven dagen voor 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. Bovendien
_____________
wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden toegezonden.
____________
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derde van de
__________________________________________________
uitgebrachte stemmen.
________
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële
_________
akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid
_____________________________________________________________
bevoegd.
_________________________________________________
Ontbinding en vereffening
________________________________________________________________
Artikel 17
__
1. Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in Artikel 16 lid 1
______________
en 2, alsmede lid 3 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
__________
2. Tenzij de ALV anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.
___
3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot
_______
ontbinding lid waren, leder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot
_____
ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden
_____________________________________________________________
gegeven.
______________________________________________________
Huishoudelijk reglement
___________________________________________________________________
Artikel 18
__________
1. De ALV kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het
___
lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies, de werkzaamheden van
___
het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht en alle
______________
verdere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
_
2. Wijziging van het bij huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de ALV
__
indien dit schriftelijk wordt verzocht door ten minste een derde van de leden van de
_________________
vereniging of naar aanleiding van een voorstel van het bestuur.
___
3. Het bij huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken
_
van- of die in strijd zijn met bepalingen van de wet of de statuten, tenzij de afwijking
________________________________
door de wet of de statuten wordt toegestaan.
____
Mocht een bepaling in het huishoudelijk reglement in strijd zijn met de wet of de
_______________________________________________
statuten is deze ongeldig.
______________________________________________________________
Slotbepalingen
___________________________________________________________________
Artikel 19
_________
1. In alle gevallen waarin de wet of deze statuten niet voorzien, zal eerst het
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______
huishoudelijk reglement leidend zijn. Als ook het huishoudelijk reglement niet
________________________________________
voorziet, zal het bestuur beslissen.
____________
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare
___________
communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.
_
3. Het eerste boekjaar van de vereniging eindigt op eenendertig augustus tweeduizend
_______________________________________________________________
achttien.
________________________________________________________________
Artikel 20
_________________________________
Ten slotte verklaart de verschenen persoon dat:
_______
a. voor de eerste maal als bestuursleden van de vereniging worden benoemd:
___________________________________
de Oprichter 1, met als titel voorzitter;
______________________________
de Oprichter 2, met als titel penningmeester;
___________________________________
de Oprichter 3, met als titel secretaris;
_____________________________________________________
de Oprichter 4;
_____________________________________________________
de Oprichter 5;
__
b. de vijf voornoemde bestuurders tevens de eerste leden zullen zijn van de vereniging.
________________________________________________________________
Slot akte
__________________________________
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
___
Deze akte is in minuut verleden te Enschede op de datum, in het hoofd van deze akte
__________________________________________________________________
vermeld.
__
De inhoud van deze akte is zakelijk aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht.
_______
De verschenen persoon heeft verklaard tijdig van de inhoud van de akte te hebben
__
kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te
_______
stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing van deze akte is zij door de verschenen
___________________________________________
persoon en mij, notaris, ondertekend.
Volgt ondertekening.
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
door mr. A.D. Plaggemars
op 12 december 2017

