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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING YULIUS

Heden, tweeëntwintig december tweeduizend twintig, verschijnt voor mij, mr. Anna Henriëtte
Mars, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Saskia
Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: ---------------------------------------------------------------------
mevrouw mr. Eva Elisa Louisa van Schaik, geboren te Hilversum op vijfentwintig augustus
negentienhonderd vierennegentig, met kantooradres: 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg
1 21 . ------------------------------------------------------------------------------------------
De versehenen persoon verklaart dat: -------------------------------------------------------------

de Raad van Toezicht van de stichting: Stichting Yulius, statutair gevestigd te
gemeente Dordrecht, met adres: 3311 JG Dordrecht, Burgemeester de Raadtsingel
93 C, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer: 24466362, hierna ook te noemen: de "stichting", op tien november
tweeduizend twintig met inachtneming van statutaire voorschriften heeft besloten de
statuten van de stichting algeheel te wijzigen, alsmede om de versehenen persoon te
machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit de notulen van
de betreffende vergadering van de Raad van Toezicht waarvan een uittreksel van de
notulen aan deze akte zal worden gehecht (Bijlage); -------------------------------------------
de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging op
zesentwintig juni tweeduizend achttien verleden voor mr. H. Linssen, notaris te
Rotterdam. -------------------------------------------------------------------------------------------

Ter uitvoering van vermelde besluiten verklaart de versehenen persoon, handelend als
vermeid, de statuten van de stichting bij deze algeheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen
aIs voI gt: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5TATUTEN -------------------------------------------------------------------------------------------------
Beg ri psbepa I i ngen ---------------------------------------------------------------------------------------
A rt ike I 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. In deze statuten wordt verstaan onder: ------------------------------------------------

a. schriftelijk: per post, per e-mail of via enig ander elektronisch
communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat
leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeid; ------------

b. Stichting Yulius Onderwijs: de stichting: Stichting Yulius Onderwijs, statutair
gevestigd te gemeente Barendrecht, ingeschreven in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 24292563;----------------------

c. Wvggz: Wet verplichte ggz; ----------------------------------------------------------
d. Wet Vpb: Wet op de vennootschapsbelasting 1969; ------------------------------------
e. Wmcz: Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018, of een daarvoor
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in de plaats Komende Wet, -----------------------------------------
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip

of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of
woord in en omgekeerd. ---------------------------------------------------------------------------------

3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het
mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd. ---

Naarn, zetel en algemeen nut --------------------------------------------------------------------------------
Artikel 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De stichting is genaamd: Stichting Yulius. -------------------------------------------------------
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Dordrecht. -----------------------------------------
3. De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en heeft geen

winstoogmerk. ------------------------------------------------------------------------------------
Doel en werkgebied -------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 3 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. [e stich[in0 heeft [en doel. ----------------------------------------------------------------------------

a. het behartigen van de geestelijke gezondheidszorg en het (doen) behartigen
van het speciaal onderwijs, al hetgeen met vorenstaande verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord; ----------------

b. het oprichten van een onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon, het
verwerven of houden van aandelen in een onderneming, vennootschap en/of
rechtspersoon, het op enigerlei andere wijze deelnemen in een onderneming,
vennootschap en/of rechtspersoon, en/of het verstrekken van een lening aan
een onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon dan wel het op andere
wijze doen financieren van ondernemingen, vennootschappen en/of
rechtspersonen mits de werkzaamheden van de onderneming, vennootschap
en/of rechtspersoon liggen op het terrein van de zorg of het algemeen
maatschappelijk belang dan wel daaraan ondersteunend zijn; -----------------------

c. het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel
c Wet Vpb, -----------------------------------------------------------------------------------------

en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles
[n de ry[ms[e Zin Van he[Ord. ---------------------------------------------------------------------

2. Het werkgebied van de stichting omvat in hoofdzaak de regio Zuid-Holland. De
stichting kan oak activiteiten ontplooien buiten dit werkgebied. -------------------------------

3. De stichting werkt bestuurlijk samen met Stichting Yulius Onderwijs. -----------------------
Middelen en inkomsten ----------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De stichting tracht haar doel te bereiken door. ---------------------------------------------------

a. het oprichten, in stand houden en exploiteren van instellingen en voorzieningen
VOr de geestelijke gezondheidsZorg, ------------------------------------------------------

b. het verrichten van activiteiten ter zake van preventie en dienstverlening op het
terrein van de geestelijke gezondheidszorg, ----------------------------------------------

c. het aangaan en in stand houden van overleg- en samenwerkingsrelaties met
organisaties op het terrein van de welzijnszorg, gezondheidszorg en onderwijs,
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teneinde een zo gedifferentieerd mogelijk voorzieningenpakket, afgestemd op
de behoeften binnen het werkgebied, te bieden; ------------------------------
het verstrekken van voorlichting en informatie met betrekking tot de doelstelling
van de stichti ng, -------------------------------------------------------------------------

d.

0 -
i 'tp b
0 - 2

en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles
in de ruimste zin van het woord, een en ander voor zover het bijdraagt aan de in
artikel 3 opgenomen doelstelling van de stichting. -----------------------------------------------

2. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door schenkingen, legaten,
erfstellingen, subsidies en donaties, alsmede andere verkrijgingen. Het vermogen van
de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. Geen natuurlijk
persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken
als ware het zijn eigen vermogen. --------------------------------------------------------------------

3. De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstellingen.
Het is echter wel toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als een
er[later of Schenker dit heeft bepaald. --------------------------------------------------------------

4. De Raad van Bestuur is gehouden erfstellingen ten behoeve van de stichting te
aanvaarden ender het voorrecht van boedelbeschrijving (of eventueel te verwerpen). 

Structuur van de stichti ng ------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------
De stichting kent de volgende organen: -------.-. ...

de Raad van Bestuur (bestuur in de zin van de wet); en ----------------------------------------
de Raad van Toezicht. -----------------------------------------------------------------------------------

Governance -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 6 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur spannen zieh in om goed toezicht en goed
bestuur vorm te geven ten einde goede geestelijke gezondheidszorg te realiseren. Hierbij
leven de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur de principes uit de van tijd tot tijd
geldende Governancecode Zorg na, voor zover de desbetreffende code is aanvaard door de
brancheorganisat ie . -----------------------------------------------------------------------------------------------
1 n het Reglement Raad van Toezicht en het Reglement Raad van Bestuur zijn de wijzen
waarop de principes worden nageleefd, dan wel de afwijkingen van principes, beschreven. -
Raad van Bestuur; taak, benoeming, schorsing en ontslag -------------------------------
Artikel 7 ---------------------------------------- ---------------------------------------------------
1. De stichting wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, onder toezicht van een Raad

van Toezicht. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de
doelstellingen van de zorgorganisatie, de strategie, het beleid en de daaruit
voortvloeiende resultatenontwikkeling, alsmede de algemene gang van ZaKen. --------

2. De Raad van Bestuur bepaalt het beleid voor de dialoog met de belanghebbenden
van de stichting en stelt in dat kader, met goedkeuring van de Raad van Toezicht, de
randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden
vast. --------------------------------------------------------------------------------------------------

3. De Raad van Bestuur bestaat uit één of meer leden. De Raad van Toezicht stelt het
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aantal leden van de Raad van Bestuur vast. Uitsluitend natuurlijke personen kunnen
lid van de Raad van Bestuur zijn. ---------------------------------------------------------------------

4. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door de
Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht stelt voor de benoeming van een lid van de
Raad van Bestuur een profielschets op. -----------------------------------------------------------
Lid van de Raad van Bestuur van de stichting kunnen niet zijn personen die: ------------
a. lid zijn van de Raad van Toezicht van de stichting of in drie jaar voorafgaande

aan de benoeming lid zijn geweest van de Raad van Toezicht van de stichting, 
b. lid zijn van de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht van een andere

rechtspersoon die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of
gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht, tenzij de andere
rechtspersoon als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw
verbanden is met de stichting. -------------------------------------------------------

5. Op voordracht van de Raad van Bestuur kan de Raad van Toezicht de voorzitter van
de F'gad van [3gs[Uur Den0emen. ---------------------------------------- ----------------------------

6. De Raad van Toezicht neemt ter zake van besluiten tot benoeming, schorsing en
ontslag van een lid van de Raad van Bestuur de wettelijke bevoegdheden van de in
aanmerking komende medezeggenschapsorganen in acht. -----------------------------------

7. Een lid van de Raad van Bestuur wordt benoemd voor de duur van zijn
arbeidsovereenkomst of voor een door de Raad van Toezicht te bepalen andere
periode. -----------------------------------------------------------------------------------------------

8. De vaststelling van de beloning, contractduur, rechtspositie en andere
arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur geschiedt door de Raad
van Toezicht. De beloning, contractduur, rechtspositie en andere arbeidsvoorwaarden
van de (de leden van) de Raad van Bestuur hebben betrekking op de
arbeidsrechtelijke relatie van (de leden van) de Raad van Bestuur met de stichting.
Leden van de Raad van Bestuur ontvangen in hun hoedanigheid van bestuurder van
de stichting geen bezoldigi ng. -----------------------------------------------------------------

9. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Bestuur schorsen indien in
afwachting van een beslissing omtrent ontslag, naar het oordeel van de Raad van
Toezicht de werkzaamheden van het betrokken lid van de Raad van Bestuur
onverwij Id dienen te worden beëindigd. -------------------------------------------------------------

1 O. Indien de Raad van Toezicht een lid van de Raad van Bestuur heeft geschorst, dient
de Raad van Toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten
tot ontslag van het betreffende lid van de Raad van Bestuur dan wel tot opheffing of
handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige
zin, vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts
eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden
gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de Raad van Toezicht
het besluit tot handhaving heeft genomen. -------------------------------
Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de Raad
van Bestuur over wiens schorsing of ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is
geboden om te worden gehoord. In geval van schorsing kan van het voorgaande
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worden afgeweken indien de spoedeisendheid van de maatregel dat verlangt. ---------
11. Voor een besluit tot schorsing of ontslag is een meerderheid van ten minste drie

vierde van de stemmen van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht
vereist. ------------------------------------------------------------------------------------------------

12. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van één of meer vacatures
in de Raad van Bestuur of bij ontstentenis of belet van één van de leden van de Raad
van Bestuur, behoudt de Raad van Bestuur zijn bevoegdheden. --------------------

13. Bij ontstentenis of belet van alle leden of het enige lid van de Raad van Bestuur wordt
het bestuur waargenomen door één of meer door de Raad van Toezicht daartoe aan
te wijzen personen. Leden van de Raad van Toezicht kunnen niet als zodanig worden
aangewezen. De Raad van Toezicht is gehouden zo spoedig mogelijk in eventuele
vacatures in de Raad van Bestuur te voorzien. --------------------------------------------

Raad van Bestuur; vergadering en besluitvorming --------------------------------------------------
Artikel 8 -------------------------------------------------------------------------------------------
1. De Raad van Bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement

opstellen, waarin aangelegenheden, hem intern betreffende, worden geregeld. --------
2. De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls een lid van de Raad van Bestuur het

verlangt. De Raad van Bestuur besluit bij gewone meerderheid van uitgebrachte
stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel ter nadere overweging
voorgelegd aan de Raad van Toezicht, waarna het opnieuw in de Raad van Bestuur in
sternming wordt gebracht. ------------------------------------------------------------------------------

3. De Raad van Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk
geschiedt en alle leden van de Raad van Bestuur zieh voor het desbetreffende
voorstel u its preken. --------------------------------------------------------------------------------------

4. Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, onverminderd het
elders in de statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur
omtrent: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
a. de vaststelling en wijziging van opgestelde (strategische) beleidsplannen voor

enig jaar of reeks van jaren; -------------------------------------------------------------------
b. de vaststelling en wijziging van de begroting(en), waaronder de exploitatie- en

investeringsbegroting met toelichting; ------------------------------------------------
c. de vaststelling van het bestuursverslag, de jaarrekening en de

resultaatbestemming; ---------------------------------------------------------------------------
d. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate

invloed van beIanghebbenden; ---------------------------------------------------------------
e. een voorstel tot ontbinding van de stichting; -----------------------------------------------
f. de aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling van de

stichting ; --------------------------------------------------------------------------------------------
g. de gelijktijdige beêindiging of beêindiging binnen een kort tijdsbestek van de

arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of van het
verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als
zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de stichting; ------

h. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de stichting
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met andere rechtspersonen of vennootschappen indien deze samenwerking of
verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting; -----------------------------

het aantrekken en uitzetten van financiële middelen in de vorm van kredieten al

dan niet in rekening-courant, van andere geldleningen en van effecten

waaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen obligaties, opties,

warrants en dergelijke dan wel in welke andere vorm ook; ----------------------------

j. het voeren van rechtsgedingen, niet zijnde incassoprocedures of kort gedingen;

k. de vaststelling, wijziging en aanpassing van het reglement voor de Raad van

Bes[Uur, Zoals bedoeld in lid l; --------------------------------------------------------------
1. het uitbreiden van de stichting met een nieuwe instelling; -----------------------------

m. het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in of het aanvaarden

of afstand doen van het beheer over andere instellingen, het beëindigen van of

het brengen van enige wijziging in zodanige deelneming of belang, ---------------
n. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring

van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de

stichting zieh als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zieh voor een

derde sterk maakt of zieh tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander

i.

o.

verbindt; -----------------------------------------------------------------------------

de VaStstelling van het treasuryStaluu[, ----------------------------------------------------
p. het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten, waarbij de stichting een deel

van haar autonomie prijsgeeft, alsmede het verbreken van een zodanige

overeen koms t; ------------------------------------------------------------------------------------
q. het aangaan van leningen die niet zijn opgenomen in de begroting; ---------------
r. de vaststelling van regelingen betreffende de rechten van cliënten, waaronder

begrepen het reglement voor de cliéntenraden; -----------------------------------------

s. het namens de stichting uitoefenen van stemrecht op door de stichting

gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen betrekking hebbende

op besluiten tot benoeming of ontslag van bestuurders van deze

vennootschappen en besluiten tot wijziging van de statuten van deze

vennootschappen ten aanzien van bepalingen met betrekking tot de
doelstelling, benoeming, schorsing of ontslag van bestuurders, besteding van

gelden en vermogensbestanddelen, ontbinding/vereffening en statutenwijziging,

dan wel het namens de stichting uitoefenen van stemrecht in

ledenvergaderingen van verenigingen en/of coöperaties betrekking hebbende
OD /Orme]e [eS/J[[en,,' -----------------------------------------------------------------------

t. een besluit als bedoeld in lid 7, eerste volzin; ----------------------------------

u. het nemen van besluiten als hiervoor omschreven door perso(o)n(en) die deel

uitmaken van de Raad van Bestuur in hun hoedanigheid van

bestuurder/directeur van de hiervoor onder sub s. bedoelde
rechtspersonen/deelnemingen, voor zover die besluiten niet reeds onder sub s.
z ij n beg repen . -------------------------------------------------------------------------------------

5. Op het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Toezicht op het bepaalde in

dit lid anders dan het bepaalde in lid 4 sub n., kan tegenover derden geen beroep
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worden gedaan. -------------------------------------------------------------------------------------------
6. De Raad van Bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een

ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de Raad van Bestuur die
aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. -----------------------------
Een lid van de Raad van Bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel
van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de Raad van Bestuur
deelnemen, mits dat lid van de Raad van Bestuur steeds alle andere aan die
vergadering deelnemende leden van de Raad van Bestuur kan verstaan en door die
andere leden van de Raad van Bestuur wordt verstaan. ---------------------------------------

7. Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en
besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat
tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbanden organisatie.
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit
genomen door de Raad van [oezicht. -------------- ------------------------------------------------

Wertegenwoordiging van de stichting --------------------------------------------------------------------
Artikel 9 --------------------------------------------------------------------------------------------
1. De stichting wordt vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur. ----------------------------
2. Wanneer de Raad van Bestuur uit twee of meer personen bestaat, dan kan de

stichting worden vertegenwoordigd door ieder lid van de Raad van Bestuur
afzonderi ijk. -----------------------------------------------------------------------------------------

3. De Raad van Bestuur kan aan één of meer personen volmacht verlenen om de
stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met
inachtneming van de grenzen van Zijn volmacht. ------------------------------------------------

Geneesh eer-d i recteu r ------------------------------------------------------------------------------------------
A rt i ke I 1 0 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
De stichting heeft een geneesheer-directeur. De geneesheer-directeur is belast met taken
zoals bedoeld in artikel 1:1 lid 1 onder i Wvggz. De geneesheer-directeur wordt door de
Raad van Toezicht benoemd, geschorst en ontslagen, op voordracht van de Raad van
Bestuur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raad van Toezicht; taak en bevoegdheid --------------------------------------------------------------
Artikel 11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, heeft de Raad van Toezicht tot

taak toezicht te houden op het bestuur door de Raad van Bestuur en op de algemene
0an] Van ZaKen in de Stich[ind. ---------------------------------------------------- ------------------

2. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling
van zijn taak richt de Raad van Toezicht zieh naar de doelstelling en het belang van
de stichting, de aan de stichting verbanden organisatie en de bij de stichting betrokken
personen, rekening houdend met het feit dat de zorgorganisatie een onderneming met
een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid is. ----------------------
Voor zover de stichting direct of indirect aandeelhouder dan wel lid is van een
rechtspersoon die een beroep doet op de vrijstelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid,
onderdeel c Wet Vpb houdt de Raad van Toezicht tevens toezicht op de doelrealisatie
en de winstbestemmingseis van deze betreffende rechtspersoon. --------------------------
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De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de Raad van Toezicht en de Raad van
Bestuur is schriftelijk en inzichtelijk vastgelegd in een reglement. De Raad van
Toezicht of zijn afzonderlijke leden nemen geen verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van de Raad van Bestuur over en vervullen niet de bestuursfunctie.
Het bepaalde in artikel 8 lid 7 laatste volzin is een eigen taak van de Raad van
Toezicht. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

4. De Raad van Toezicht heeft het recht van inzage van alle bescheiden en boeken van
de stichting. De Raad van Toezicht kan zieh daarbij doen bijstaan door één of meer
desKundigen, vor rekening van de stichting. ----------------------------------------------------

Raad van Toezicht; benoeming, schorsing en ontslag ----------------------------------------
Artikel 12 ----------------------------------------------------------------------------------------------
1. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf (5) leden doch maximaal negen (9)

leden. Lid van de Raad van Toezicht kunnen uitsluitend zijn natuurlijke personen. Het
aantal leden wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld. ----------------------------------
De Raad van Toezicht stelt een algemeen profiel op voor zijn samenstelling naar ten
minste deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. Voor iedere vacature stelt de
Raad van Toezicht een specifiek profiel op. De Raad van Toezicht zorgt in het profiel
en in zijn samenstelling voor diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond,
deskundigheid, leeftijd, regionale binding en roi in het team. De Raad van Toezicht
stelt de Raad van Bestuur in staat om over de profielen van personen tot lid van de
Raad van Toezicht voorafgaand advies uit te brengen. ----------------------------------------

2. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd, geschorst en ontslagen door de
Raad van Toezicht. -------------------------------------------------------------------------------

3. De Raad van Toezicht stelt, alvorens tot benoeming over te gaan, de Raad van
Bestuur en de ondernemingsraad in de gelegenheid zijn advies uit te brengen. --------

4. De Raad van Toezicht stelt de ondernemingsraad en de cliëntenraad (als bedoeld in
de Wmcz) elk in de gelegenheid een voordracht te doen tot benoeming van een lid
van de Raad van Toezicht. ---------------------------------------------------------------------
De voordracht van de cliëntenraad is daarbij bindend. De cliëntenraad dient binnen
twee maanden nadat een daartoe strekkende uitnodiging van de zijde van de Raad
van Toezicht is ontvangen de voordracht te doen. Bij gebreke van een voordracht is
de Raad van Toezicht na verloop van deze termijn vrij in zijn benoeming. ----------------
Indien de Raad van Toezicht besluit een voordracht niet te volgen, stelt de Raad van
Toezicht de voordrachtgerechtigden opnieuw in de gelegenheid een voordracht uit te
brengen. ----------------------------------------------------------------------------------------------
In het reglement van de Raad van Toezicht wordt de procedure met betrekking tot de
benoeming van de leden van de Raad van Toezicht nader uitgewerkt. ---------------------

5. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht en uit de
leden van de Raad van Toezicht benoemd. ---------------------------------------------------

6. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar,
de dagelijkse en algemene leiding van de instelling en welk deelbelang dan ook
onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Geen persoon kan tegelijkertijd deel
uitmaken van de Raad van Toezicht en van de dagelijkse en algemene leiding van de

3.

AFSCHRIFT 60018475/10390039 Akte van statutenwijziging Stichling Yulius 8



7.

sticht ing . -----------------------------------------------------------------------------------------------------
De leden van de Raad van Toezicht hebben geen directe belangen bij de instelling. In
dat kader kamen in ieder geval niet voor (her)benoeming tot lid van de Raad van
Toezicht in aanmerking personen, alsmede hun echtgenoot, geregistreerd partner of
andere levensgezel, pleegkinderen of bloed- of aanverwanten tot in de tweede graad
die: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a. belast zijn met de dagelijkse of algemene leiding over de stichting en/of met

haar Verbonden rech[SDefSOnen, ------------------------------------------------------------

b. in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel
gedurende de periode van lidmaatschap van het toezichthoudend orgaan
werknemer of bestuurder van de instelling, de stichting en/of een met haar
verbanden rechtspersoon is geweest, dan wel op basis van een
toelatingscontract in de instelling, de stichting en/of een met haar verbanden
rechtsperSoon Werkzaam Zljn geWeeSt, ----------------------------------------------------

c. een persoonlijke financiële vergoeding van de instelling ontvangen, anders dan
een vergoeding die voor de als lid van het toezichthoudende orgaan verrichte
werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale
u itoefening van een bedrijf; --------------------------------------------------------------------

d. in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode
van lidmaatschap van het toezichthoudende orgaan een belangrijke zakelijke
relatie met de instelling, de stichting en/of een met haar verbanden
TeCh[SDerSOon hebben Qehad, ---------------------------------------------------------------

e. bestuurslid zijn van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de instelling,
de stichting en/of een met haar verbanden rechtspersoon waarop hij toezicht
houdt lid van het toezichthoudend orgaan is; ----------------------------------

f. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk hebben voorzien in het
bestuur van de instelling, de stichting en/of een met haar verbanden
rechtspersoon bij belet of ontstentenis van bestuurders; -------------------------------

g. als bestuurder verbanden zijn aan of in dienst zijn van een organisatie welke
pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de
medewerkers ; -------------------------------------------------------------------------------------

h. zitting hebben in een ondernemingsraad of cliëntenraad of klachtencommissie
verbanden aan een van de instellingen van de Stichting en/of hiermee
erDOnden reh[SDerSOnen, -------------------------------------------------------------------

i. echtgenoot, geregistreerd partner, levensgezel of bloed- of aanverwant zijn tot
in de tweede graad van een ander lid van de Raad van Toezicht of een lid van
de Raad van Bestuur; ---------------------------------------------------------------------------

j. lid zijn van de raad van bestuur of de raad van toezicht van een andere
rechtspersoon die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of
gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht, tenzij de andere
rechtspersoon als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw
verbonden is met de Stich[in], ---------------------------------------------------------------

k. een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de Raad van
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Toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid met van
toepassing zijnde governance codes dan wel kan leiden tot onverenigbaarheid
dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting en van
Stichting Yulius Onderwijs dan wel tot ongewenste vermenging van belangen. 

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van Stichting Yulius Onderwijs valt buiten
he[ pere]K an deZe DeDal//]. ------------------------------------------------------------------------

8. Een lid van de Raad van Toezicht wordt voor maximaal vier jaar benoemd en kan,
inclusief herbenoeming(en), maximaal acht jaar zitting hebben in de Raad van
Toezicht van de stichting en haar rechtsvoorgangers of -opvolgers. Een lid van de
Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn
(her)benoeming, af. Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de Raad van
Toezicht neemt in het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature
hij werd benoemd, tenzij de Raad van Toezicht expliciet anders besluit. --------
In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van één of meer vacatures
behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden. ----------------------------------

9. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt: --------------------------------------------
a. wanneer een lid van de Raad van Toezicht voldoet aan het gestelde in lid 6 of

lid 7 van dit artikel; ------ ..-.... -...

b. door ontslagname door het lid of door het verlenen van ontslag door de Raad
van Toezicht; -----------------------------------------------------------------------------

c. indien betrokkene in staat van faillissement verkeert, sprake is van onder
curatele stelling, er surseance van betaling is aangevraagd dan wel anderszins
het beheer over zijn/haar vermogen verliest; ---------------------------------------------

d. bij afloop van de zittingsperiode, welke maximaal acht jaar bedraagt, als in lid 8
omschreven. ---------------------------------------------------------------------------------------

10. Een lid van de Raad van Toezicht wordt geschorst en ontslagen wegens: ----------------
a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; -----------------------------
b. onverenigbaarheid van functies of belangen; --------------------------------------
c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen waarvan de Raad van

Toezicht het in het belang van de stichting oordeelt dat zijn handhaving als lid
van de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet van de stichting kan worden
verlangd. --------------------------------------------------------------------------------------------

11. Indien ontslag wordt overwogen, kan de Raad van Toezicht hangende het onderzoek
een lid schorsen. ----------------------------------------------------------------
Indien een lid van de Raad van Toezicht is geschorst, dient binnen drie maanden na
ingang van de schorsing te worden besloten tot ontslag van het betreffende lid van de
Raad van Toezicht dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke
van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. -------------------------
Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen
en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden,
ingaande op de dag waarop het besluit tot handhaving is genomen. ----------------

12. Voor een besluit tot schorsing of ontslag is een meerderheid van ten minste drie
vierde van de stemmen van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht
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vereist, uitgezonderd het lid van de Raad van Toezicht wiens schorsing of ontslag het
betreft. Het lid van de Raad van Toezicht wiens schorsing of ontslag aan de orde is,
WOrdt niet in de besluitvorming betrokken. --------------------------------------------------------
De leden van de Raad van Toezicht hebben zitting zonder last of Tuggespraak. --------
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een beloning voor de door hen ten
behoeve van de stichting te verrichten uitvoerende werkzaamheden, alsmede een
vergoeding voor de door hen gemaakte onkosten. Aan de leden van de Raad van
Toezicht worden geen aandelen en/of rechten op aandelen in aan de stichting
gelieerde vennootschappen bij wijze van honorering toegekend. ----------------------------

15. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht nemen de
overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de Raad
van Toezicht waar. Een niet-voltallige Raad van Toezicht blijft volledig bevoegd. ------

16. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht kan door de
rechtbank van het arrondissement waarin de stichting is gevestigd, op verzoek van
hetzij een afgetreden lid van de Raad van Toezicht, hetzij de Raad van Bestuur, hetzij
een van de medezeggenschapsorganen van de stichting, met inachtneming van het in
deze statuten bepaalde, een nieuwe Raad van Toezicht worden benoemd. Indien de
rechtbank zieh niet bevoegd verklaart, dan is het meest in aanmerking komende
afgetreden lid van de Raad van Toezicht bevoegd, op verzoek van de Raad van
Bestuur. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een
lid van de Raad van Toezicht zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen. ---------------------

Raad van Toezicht; vergadering en besluitvorming -------------------------------------------------
Artikel 13 ----------------------------------------------------------------------------------------------
1. De Raad van Toezicht vergadert zo dikwijls de voorzitter, twee leden of de Raad van

Bestuur dit nodig achten, doch ten minste viermaal per jaar. ----------------------------------
2. Aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt deelgenomen door de Raad

van Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht de wens te kennen geeft zonder de Raad
Van [3es[Uur [e Il[en Ve[Qaderen. ------------------------------- ------------------------------------

3. De oproepingen tot vergaderingen geschieden door of namens de Raad van Bestuur,
met inachtneming van een termijn van ten minste tien dagen, de dag van de
oproeping en die van de vergadering daaronder niet begrepen. In spoedeisende
gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de
voorzitter. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Naast bijzondere taken, aan de voorzitter bij deze statuten, reglementen of besluiten
van de Raad van Toezicht opgedragen, is de voorzitter belast met de leiding van de
Vergaderingen van de Raad van Toezicht. --------------------------------------------------------
Indien de voorzitter afwezig is, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. ---------

5. De Raad van Toezicht besluit bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
leder lid brengt één stem uit. Ongeldige en blanco stemmen worden geacht niet te zijn
uitgebracht. -------------------------------------------------------------------------------------

6. Over personen wordt desgewenst schriftelijk gestemd, over zaken mondeling. ---------

7. De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid
der in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig is. Een lid van de

13.

14.
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Raad van Toezicht kan zieh niet door een ander doen vertegenwoordigen.-----------
8. Bij staking van stemmen is een voorstel verworpen. ----------------------------------
9. De Raad van Toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van een

ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de Raad van Toezicht die
aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. -----------------------------
Een lid van de Raad van Toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel
van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de Raad van Toezicht
deelnemen, mits dat lid van de Raad van Toezicht steeds alle andere aan die
vergadering deelnemende leden van de Raad van Toezicht kan verstaan en door die
andere leden van de Raad van Toezicht wordt verstaan. --------------------------------------

10. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk
geschiedt en alle leden van de Raad van Toezicht zieh ten gunste van het betreffende
voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd. ------------

11. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, welke na
goedkeuring door de voorzitter van de vergadering wordt ondertekend. ------------------

12. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en
besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat
tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbanden organisatie.
Wanneer de Raad van Toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit
genomen door de Raad van Toezicht onder schriftelijke vastlegging van de
overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. -----------------------------------------

Commissies en reglementen ---------------------------------------------------------------------
Artikel 14 ----------------------------------------------------------------------------------------------
1. De Raad van Toezicht kan besluiten tot instelling van een auditcommissie en/of een

remuneratiecommiss ie. ----------------------------------------------------------------------------------
2. De samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de auditcommissie en de

remuneratiecommissie wordt nader geregeld in een reglement dat - net als het
reglement van de Raad van Toezicht - door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld
of gewijzigd. ------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Overige (advies)commissies worden door de Raad van Bestuur ingesteld. De
samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van een commissie ingesteld door de
Raad van Bestuur, kunnen nader worden geregeld in een door de Raad van Bestuur
/aS[ [e Ste][en [@d[@[en7[. -------------------------------------------- ------------ ----------------

4. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. ---------------------------
Begroting, jaarrekening en bestuursverslag --------------- ---------------------
Artikel 15 --------------------------------------------------------------- ---------------------
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----------------------------------
2. Voor ieder boekjaar stelt de Raad van Bestuur een beleidsplan en een

(exploitatie}begroting met toelichting vast. De begroting wordt aan de Raad van
Toezicht overlegd v66r de eerste december voorafgaande aan het begrotingsjaar. ----

3. De boeken worden na afloop van elk boekjaar afgesloten, waarna de Raad van
Bestuur binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar daaruit het bestuursverslag
bestaande uit de jaarrekening en het verslag van de Raad van Bestuur over het
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betreffende boekjaar opmaakt. Aan het bestuursverslag wordt door de Raad van
Toezicht een verslag omtrent zijn werkzaamheden in het boekjaar toegevoegd. De
jaarrekening wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur en ondertekend door alle
leden van de Raad van Bestuur; ontbreekt de ondertekening van één of meer van
hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding Jemaakt. -------------------

4. Een in een jaar behaald overschot kan uitsluitend worden aangewend ten bate van de
stichting of van een ingevolge artikel 5 lid 1 letter c Wet Vpb vrijgesteld lichaam of een
fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling. -

5. De jaarrekening wordt gecontroleerd door de externe accountant van de stichting. De
vastgestelde jaarrekening wordt tezamen met de accountantsverklaring van de
externe accountant aangeboden aan de Raad van Toezicht. --------------------------------
De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant, nadat de Raad
van Bestuur in staat is gesteld hierover advies uit te brengen. --------------------------------

6. De jaarrekening wordt goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Ten bewijze van het
besluit tot goedkeuring wordt de jaarrekening ondertekend door alle leden van de
Raad van Toezicht. Goedkeuring geschiedt binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar. ------------------------------------------------------------------------------------------

7. In de vergadering waarin wordt besloten over de goedkeuring van de jaarrekening
besluit de Raad van Toezicht tevens over het verlenen van decharge aan de Raad
van Bestuur voor het door hem in het betreffende boekjaar gevoerde bestuur en aan
de Raad van Toezicht voor het door hem gevoerde toezicht. ---------------------------------

Enquêterecht -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 16 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Tot het indienen van een schriftelijk verzoek bij de Ondernemingskamer van het

Gerechtshof te Amsterdam tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en
gang van zaken binnen de stichting zoals bedoeld in artikel 2:345 van het Burgerlijk
Wetboek is bevoegd: de cliëntenraad die ten behoeve van de zorginstelling van de
stichting is ingesteld. -------------------------------------------------------------------------------------

2. Een verzoek tot het instellen van een onderzoek zoals bedoeld in artikel 2:345 van het
Burgerlijk Wetboek kan niet worden ingediend ter zake aangelegenheden die op
grand van de Wmcz respectievelijk de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg door
de centrale cliëntenraad casu quo klachtencommissie van de zorgorganisatie van de
stichting Kunnen worden behandeld. -----------------------------------------------------------------

Statutenwijziging ------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 17 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De Raad van Bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen, met voorafgaande

gOedkeuring van de Raad van Toezicht. -----------------------------------------------------------
Daartoe worden de leden van de Raad van Bestuur door de voorzitter bijeengeroepen
op een termijn van ten minste twee kalenderweken, waarbij in de oproep de
voorgestelde statutenwijzigi ng wordt toegeI icht. --------------------------------------------------

2. Het besluit van de Raad van Toezicht tot het verlenen van voorafgaande goedkeuring
kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de
geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van
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Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----------------------------------------------------
Indien het in de vorige volzin genoemde quorum niet is behaald, zal binnen veertien
dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering bijeen
worden geroepen waarin alsdan, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht, met een meerderheid van ten
minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig
VOOrStel Kuhnen WO[den Ge[Omen. ------------------------------------------------------------------

3. Alvorens de Raad van Bestuur een besluit tot wijziging van de statuten neemt, stelt hij
de ondernemingsraad en de cliëntenraad in de gelegenheid om ten aanzien van de
voorgestelde wijziging hun mening kenbaar te maken binnen een maand nadat het
voorgenomen besluit kenbaar is gemaakt. Op verzoek wordt de termijn van een
maand verlengd. ------------------------------------------------------------------------------------------

4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt. Elk lid van de Raad van Bestuur is bevoegd deze akte te doen verlijden. 

5. De leden van de Raad van Bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de
wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te
leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden
handeIsregister. ------------------------------------------------------------------------------------

6. Het in dit artikel bepaalde geldt mutatis mutandis voor een besluit tot juridische fusie
en/of splits ing. ------------------------------------------------------------------------------

0ntbinding --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art i kel 18 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De Raad van Bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden, met voorafgaande

gOedkeuring van de Raad van Toezicht. ---------------- -------------------------------------------

2. Het bepaalde in artikel 17 lid 1 tot en met lid 3 is van overeenkomstige toepassing op
he[ Des[yl[ [o[ n[bind[nd. ---------------- --------------------------------------------------------------

3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van
[4a[ \ef[]@e[] []] [S. -------------- -----------------------------------------------------------------

4. De vereffening geschiedt door de Raad van Bestuur onder toezicht van de Raad van
Toezicht, dan wel door een of meer door de Raad van Bestuur met voorafgaande
goedkeuring van de Raad van Toezicht aan te wijzen (rechts)personen. -----------------

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk
van kracht. --------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Een eventueel batig saldo wordt uitsluitend uitgekeerd aan een door de Raad van
Bestuur aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een
gelijksoortige doelstelling, of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of
nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling
heeft. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 ndien de stichting niet kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende
instelling, kan een eventueel batig saldo uitsluitend worden aangewend ten bate van
een door de Raad van Bestuur aan te wijzen (i) lichaam waarop de vrijstelling van
artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet Vpb 1969 van toepassing is of (ii)
algemeen maa[Schappelijk belang. ------------------------------------------------------------------
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Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden
stichting gedurende zeven jaar berusten onder de jongste vereffenaar dan wel onder
een door de vereffenaar aan te wijzen derde. -------------------------------------------

Conflictbeslechti ng ------------------------------------------------------------------------------
Artikel 19 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
In geval van een verschil van inzicht tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht
zal het geschil worden voorgelegd aan drie adviseurs te benoemen door het Scheidsgerecht
Gezondheidszorg, gevestigd te Utrecht, welk advies bindend is. ----------------------------
Slotbepaling -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 n de gevallen waarin noch door de statuten noch door de reglementen wordt voorzien,
beslist de Raad van Bestuur na raadpleging van de Raad van Toezicht. ---------------------------
Slot akte --------- ------------------------------------------------------------------------------------
De versehenen persoon is mij, notaris, bekend. ---------------------------------------------------
Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeid in de aanhef van deze akte.
De inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de versehenen persoon
meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de versehenen persoon wijs op de gevolgen
die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De versehenen persoon verklaart ten slotte tijdig
van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte
voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die
gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de

7.

versehenen persoon en mij, notaris, ondertekend. ----.-.-.--.

(w.g. de versehenen persoon en de notaris)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Door mr. A.H. Mars, toegevoegd notaris,
bevoegd om akten te passeren in het protocol van

mr. S. Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam.
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