6
SLOTVERKLARINGEN -De 1ersrhenen f)l."r">oon, handelend als gemeld, verklaarde tenslotte als volgt· --o
Het oontol bestuurders ,s vastgesteld op drie (3).-- -- 
Benoemd ZtJn tot bestuurders.
1
de heer Franciscus Hubertus Josephus Mono Peters, geboren te --�
Raamsdonk op zeven december negent1enhonderddneenv1Jftrg (07 12
1953), zrch legrtrmerende met zrJn Nederlands nJbew1Js met nummer
4945212505, afgegeven te Geertruidenberg op v1;f JLtnt tweedu1zend --
negen (05-06-2009), wonende Graaf Albrechtstroot 22, 4931 HJ
Geertruidenberg gehuwd, tn de functie van voorzitter; ---- --2
de heer Petrus Johannes Comelius Verwaters, geboren te Raamsdonk op
zest ,en augustus negentienhonderdzevenenv1Jft1g (16-08-1957), zich
leg1t1merende met ZIJn Nederlands nJbew11s met nummer 5341796695,-
afgegeven te Geertruidenberg op acht mei tweeduizend zeventien (08 05
2017), wonende Willem Monslaon 6, 4941 EK Raamsdonksveer, gehuwd, 1n de functie van secretons; en--- --- 3
de heer John Gaasbeek, voornoemd, tn de functie van penningmeester
Het eC?rste boekJaar van de st1cht1ng eindigt op eenendertig december ---b
tweeduizend negentien -- c
Hel adres van de stichting 1s· Koningstraat 48A te 4941 GX Raomsdonksveer.Vo.1rnaç.ll! ------------ - ---- ----Van gemelde votrnachl bhJkl uit de aan deze okte gehechte onderhandse volmacht

Volmacht rectificatie -------

[)(; verschenen persoon, handelend als gemeld, geeft volmacht oon de ten kantore
von Arner Notarissen te Raamsdonksveer werkzame personen om zo nodig deze-

akte te rect1frceren. -------------------- -Slot WAARVAN AkTE verleden te Raamsdonksveer (gemeente Geertruidenberg) op de
dolum m de aanhef genoemd
De verschenen persoon ,s m1J, notaris, bekend. ------De zakel1Jke inhoud van de akte 1s aan de verschenen persoon opgegeven en
toegelicht De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de okte geen prrJs te stellen, t1Jd1g voor het verl1Jden een conceptokte te hebben
ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te z1Jn -- -
gewezen op de gevolgen die voor part1Jen u,t de akte voortvloeien.
De okte 1s beperkt voorgelezen en onm1ddelhJk daarna ondertekend, eerst door de ver.schenen persoon en vervolgens door m1J, notans
(Volgt onderteke111ng)

----
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