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STATUTENWIJZIGING
Stichting Monumenten Bezit

Heden, achttien november tweeduizend éénentwintig, verscheen voor mij, mr—
Gerrit Herman Beens, notaris te Amersfoort:
mevrouw mr. Ilse Marianne Martha Faass-Strooij, werkzaam onder de
verantwoordelijkheid van mij, notaris, woonplaats kiezende te Amersfoort,
Koningin Wilhelminalaan 1, geboren te Amersfoort op achtentwintig februari
negentien honderd negenenzestig.
De comparante verklaarde:
a. dat bij akte op zesentwintig juni tweeduizend veertien verleden voor mr. Ci.—

Groffen, notaris te Amsterdam is opgericht de stichting: Stichting
Monumenten Bezit, gevestigd te Amersfoort, hierna ook te noemen: de
stichting, kantoorhoudende te 1243 KK ‘s-Graveland, Zuidereinde 43,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 60983248;

b. dat de statuten van de stichting in bedoelde akte zijn vastgelegd en nadien—
voor het laatst zijn gewijzigd bij akte op drieëntwintig december tweeduizend—
vijftien verleden voor een waarnemer van mr. C.A. de Zeeuw, notaris te s-————
Gravenhage;

c. dat het bestuur van de stichting in zijn vergadering van achttien november—
tweeduizend éénentwintig heeft besloten de statuten van de stichting te
wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen;

d. dat op grond van het bepaalde in artikel 15 lid 1 van de statuten van de
stichting een besluit tot wijziging de goedkeuring behoeft van de raad van
toezicht van de stichting, van welke goedkeuring blijkt uit het aan het
bestuursbesluit gehechte besluit van de raad van toezicht;

e. dat zij, comparante, als medewerker van Beens notariaat door de
bestuursvergadering werd gemachtigd de gewijzigde statuten in een notariële
akte te doen vastleggen;

f. dat van gemeld bestuursbesluit en gemelde machtiging blijkt uit een aan deze—
akte te hechten bestuursbesluit;

g. dat zij, comparante, bij deze ter uitvoering van gemeld besluit en op grond van-
gemelde machtiging vaststelt dat de statuten van de stichting met heden zijn—
gewijzigd en luiden als volgt:

Naam; Zetel.
Artikel 1.
1.1

_______________________

1.2
De stichting draagt de naam: Stichting Monumentenbezit.
De stichting is gevestigd in de gemeente Wijdemeren.
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Doel.
Artikel 2.
2.1. De stichting heeft ten doel het behoud en beheer van architectonisch of—

historisch belangrijke bouwwerken of onderdelen van bouwwerken,
waaronder interieurs, als deel van het Nederlands erfgoed en het
verrichten van al hetgeen met vorenstaande in de ruimste zin verband—
houdt of daartoe bevorderlijk is.

2.2. De stichting heeft in het bijzonder ten doel het behoud en beheer van de—
negenentwintig monumenten die door de stichting werden gekocht van—
Vereniging Nationale Monumentenorganisatie, gevestigd te Amersfoort en
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 60505338 (hierna te—
noemen: Vereniging).

2.3. De stichting heeft ten doel het algemeen belang te dienen. De stichting—
beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar activiteiten die—
erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen.—

2.4. De stichting mag geen uitkeringen doen aan haar oprichters of aan hen die
deel uitmaken van haar organen noch ook aan anderen, tenzij wat deze—
laatsten betreft de uitkeringen een ideële of sociale strekking hebben en—
ten goede komen aan het algemeen nut.

Wiize van verwezenlijking van het doel.
Artikel 3.
3.1. De stichting tracht dit doel te bereiken door:

a. het verwerven en zo mogelijk het, al dan niet in erfpacht,
doorleveren van bouwwerken of onderdelen van bouwwerken en/of-
onroerende zaken voorkomende op de publiekrechtelijke
monumentenlijsten en van andere bouwwerken of onderdelen van—
bouwwerken en/of onroerende zaken met een voor Nederland
uitzonderlijke architectonische of historische betekenis, of
(on)roerende zaken die deel uitmaken of samenhangen met
voorgaande objecten;

b. uitvoering te geven aan de bepalingen opgenomen in de op achttien—
december tweeduizend vijftien getekende koopovereenkomst tussen
de stichting en de Vereniging betreffende de verwerving van
negenentwintig monumenten;

c. de restauratie en conservering van gebouwen waarvan de stichting—
(bloot)eigenaar, erfverpachter, economisch gerechtigde of beperkt—
zakelijk gerechtigde is;

d. het beheren en/of exploiteren van gebouwen die de stichting zelf in—
eigendom of erfpacht houdt, op een zodanige wijze dat
geïnteresseerden kennis kunnen nemen van het door de stichting—
beheerde erfgoed;

e. het beheren en/of exploiteren van gebouwen voor derden;
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f. het bijeenbrengen van gelden, nodig om het doel van de stichting te—
bevorderen, en in het algemeen door alle middelen, die aan het doel-
van de stichting dienstbaar kunnen zijn;

g. het aangaan van leningen, doch slechts tot een zodanig bedrag dat—
de continuïteit van haar bezit als totaliteit daardoor niet in gevaar—
komt;

h. al hetgene te doen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings—
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de—
ruimste zin van het woord.

3.2. Tenzij anders is overeengekomen in een koopovereenkomst, dient bij
verkoop van gebouwen die de stichting zelf in eigendom of erfpacht houdt
de stichting deze eerst aan te bieden aan de leden van de Vereniging of—
aan de leden van de rechtsopvolger(s) onder algemene titel van de
Vereniging. Indien deze leden de gebouwen niet wensen over te nemen,—
zal de stichting de gebouwen ter koop aanbieden aan de Rijksoverheid of—
aan de lokale overheid waar het betreffende gebouw is gelegen. Pas nadat
ook de Rijksoverheid of de lokale overheid waar het gebouw gelegen is,—
het betreffende gebouw niet wenst te kopen, mag de stichting het
gebouw verkopen aan derde partijen. De voorwaarden waaronder
voormelden gebouwen ter koop worden aangeboden worden door het—
bestuur vastgesteld.

Geldmiddelen.
Artikel 4.
4.1. De middelen van de stichting worden gevormd door:

a. instandhoudingsbijdragen voor de objecten die zij beheert;
b. subsidies en overige bijdragen;
c. erfstellingen, legaten en schenkingen;
d. exploitatiewinsten;
e. verkoopwinsten;
f. erfpachtcanons en huuropbrengsten;
g. sponsorgelden;
h. overige baten.

4.2. Erfstellingen mogen slechts onder voorrecht van boedelbeschrijving
worden aanvaard.

Directie. Samenstelling.
Artikel 5.
5.1. Het bestuur van de stichting bestaat uit één lid. Slechts natuurlijke

personen kunnen bestuurslid zijn.
5.2. Het bestuurslid wordt benoemd voor onbepaalde tijd.
5.3. Het bestuurslid ontvangt een door de raad van toezicht vast te stellen

beloning voor zijn werkzaamheden als bestuurslid.
5.4. Het bestuurslid kan niet over het vermogen van de stichting beschikken als
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ware het zijn eigen vermogen.
Artikel 6.
6.1. In een vacature in het bestuur voorziet de raad van toezicht.

Indien binnen drie maanden na het ontstaan van een vacature geen
benoeming tot stand is gekomen, kan de benoeming geschieden door de—
rechtbank te Utrecht op verzoek van iedere belanghebbende,
onverminderd de mogelijkheid om aan die rechtbank een voorlopige
voorziening te verzoeken.

6.2. Een persoon ten aanzien van wie een defungeringsgrond vermeld in artikel
7 van toepassing zou zijn indien hij bestuurslid was, kan niet tot
bestuurslid worden benoemd.

6.3. Bij ontstentenis of belet van het enige bestuurslid berust het bestuur van—
de stichting tijdelijk bij één of meer door de raad van toezicht daartoe
aangewezen personen. Het in de statuten omtrent het bestuur en het
bestuurslid bepaalde is op hem (hen) van overeenkomstige toepassing.—

Defungeren van een bestuurslid.
Artikel 7.
Onverminderd artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek defungeert een bestuurslid:
a. door zijn overlijden;
b. door vrijwillig aftreden;
c. doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, hij op enigerlei wijze het vrije—

beheer over zijn vermogen verliest anders dan ten gevolge van aan hem
verleende surséance van betaling;

d. door ontslag middels een aan hem gerichte, door de leden van de raad van—
toezicht ondertekende verklaring, onder andere, maar niet beperkt tot de
situatie dat de arbeidsovereenkomst van het bestuurslid met de stichting
eindigt of een bestuurslid in surseance van betaling of wettelijke
schuldsanering natuurlijke personen komt te verkeren.

Bestuur. Toezicht op het bestuur door raad van toezicht.
Artikel 8.
8.1. a. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting, onder

toezicht van een raad van toezicht, en het bestuur richt zich daarbij—
naar het belang van de stichting en de met haar verbonden
onderneming of Organisatie.

b. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van
registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de
stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich—
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een—
schuld van een ander verbindt.

2.2. Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen met betrekking tot—
door het bestuur te bepalen onderwerpen na goedkeuring door de raad—
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van toezicht; artikel 15 lid 1 tweede zin is alsdan van overeenkomstige
toepassing. Bepalingen in deze reglementen in strijd met de statuten zijn—
nietig.

Bestuur. Organisatie.
Artikel 9.
9.1 Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming—

indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig-
is met het belang bedoeld in artikel $ lid 1 sub a.
Wanneer het enige bestuurslid een tegenstrijdig belang als in de vorige—
volzin bedoeld heeft, wordt het besluit genomen door de raad van
toezicht.

9.2. Een lijst van bestuursbesluiten wordt vastgesteld en ten blijke daarvan—
getekend door het bestuurslid.

9.3. Het bestuur kan buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk—
of op leesbare en reproduceerbare wijze langs elektronische weg
geschiedt. De bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit—
blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.

9.4. Goedkeuring van de raad van toezicht is vereist voor besluiten van het—
bestuur tot het:
a. vaststellen van het driejaarlijkse strategische plan van de stichting en-

het vaststellen van het jaarplan, inclusief budget voor de stichting—
voor het komende boekjaar;

b. aangaan van verplichtingen waarvan de gevolgen een duurzame last—
voor de stichting betekenen, waaronder begrepen het aangaan van—
geldleningen, het doen van transacties en het aangaan van
langdurige (huur)overeenkomsten als nader omschreven in een door-
de raad van toezicht op te stellen reglement, als bedoeld in artikel 11
lid 6;

c. aanstellen van personeel of het ontslaan van een lid van het
personeel;

d. verbinden van de stichting voor verplichtingen van derden, hetzij—
door borgtocht, hetzij op andere wijze;

e. aangaan van overeenkomsten - voor zover niet als standaardbepaling
in contracten voorkomende - krachtens welke eventuele geschillen—
zullen worden onderworpen aan arbitrage of aan bindend advies,—
zomede het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;

f. voeren van gedingen - zo eisende als verwerende - hetzij ten
overstaan van de gewone rechter, hetzij bij wege van arbitrage, hetzij
ter verkrijging van een bindend advies, met uitzondering evenwel van
het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel gedogen of—
van louter conservatoire aard zijn en voorts met uitzondering van het
nemen van maatregelen tot inning van geldvorderingen uit hoofde—
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van door de stichting geleverde zaken of verrichte diensten;

g. wijzigen van de statuten, juridische fusie of juridische splitsing; en—

h. alle overige strategische besluiten die in een door de raad van
toezicht vast te stellen reglement, als bedoeld in artikel 11 lid 6, zijn—
opgenomen.

Vertegenwoordiging.
Artikel 10.
10.1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur.

10.2. Wanneer de stichting over gaat tot verkoop van onroerende zaken van de—

stichting, zullen eerst de overige onroerende zaken van de stichting
verkocht worden, alvorens overgegaan wordt tot verkoop van een of meer

van de negenentwintig monumenten die door de stichting werden
gekocht van de Vereniging op achttien december tweeduizend vijftien.—

Raad van toezicht.
Artikel 11.
11.1. De raad van toezicht oefent toezicht uit op het beleid van het bestuur en—

op de algemene gang van zaken van de stichting en de met haar
verbonden onderneming of organisatie. De raad van toezicht spreekt zich—

uit over de algemene beleidslijnen en staat het bestuur met raad terzijde.—

Hij ondersteunt de stichting bij het onderhouden van haar contacten op—

maatschappelijk gebied en met de monument(en) beherende organisaties.

Bij het vervullen van hun taak richten de leden van de raad van toezicht—

zich naar het belang van de stichting en de met haat verbonden
onderneming of organisatie. Het bestuur verschaft de raad van toezicht—
tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens en het—

bestuur stelt ten minste een keer per jaar de raad van toezicht schriftelijk—

op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, van de
algemene en financiële risico’s en van de gebruikte beheers- en
controlesystemen.

11.2. De raad van toezicht vergadert zo dikwijls een van zijn leden het verzoekt.—

Hij besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De—

raad van toezicht kan geen besluiten nemen wanneer niet de meerderheid

van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een mede-—
toezichthouder laten vertegenwoordigen op overlegging van een ter

beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.—

Een lid van de raad van toezicht kan daarbij slechts voor één mede
toezichthouder als gevolmachtigde optreden

11.3. 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 met haar—

verbonden onderneming of organisatie. Wanneer de raad van toezicht—
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hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de
raad van toezicht onder schriftelijke vastiegging van de overwegingen die—
aan het besluit ten grondslag liggen.

11.4. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit
schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg geschiedt-
en de meerderheid van de leden van de raad van toezicht met deze wijze—
van besluitvorming heeft ingestemd.

11.5. Het bestuurslid is, indien hij daartoe wordt uitgenodigd, verplicht de
vergaderingen van de raad van toezicht bij te wonen en aldaar alle door—
die raad verlangde inlichtingen te verstrekken.

11.6. De raad van toezicht kan met inachtneming van deze statuten een
reglement opstellen, waarin onder meer de verdeling van zijn taak over de
verschillende leden van de raad van toezicht wordt geregeld, alsmede de—
onderwerpen als vermeld in artikel 9 lid 8 sub b en h.

Samenstelling en benoeming leden raad van toezicht.
Artikel 12.
12.1. a. De raad van toezicht bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf

leden. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de
raad van toezicht, die tevens het aantal leden vaststelt. Met
inachtneming van het hierna onder b. bepaalde kiest de raad van—
toezicht uit zijn midden een voorzitter.
Slechts natuurlijke personen kunnen lid van de raad van toezicht zijn.

b. Één lid van de raad van toezicht dient onafhankelijk bestuurslid van—
de Vereniging te zijn die niet werkzaam is bij of voor een lid van de—
Vereniging en geen bestuurder of directeur is van een lid van de
Vereniging. Dit onafhankelijk bestuurslid van de Vereniging kan niet—
gekozen worden als voorzitter van de raad van toezicht.

c. Benoeming van de leden van de raad van toezicht vindt plaats aan de
hand van een door de raad van toezicht vast te stellen profielschets—
en werving- en selectieprocedure. De profielschets beschrijft de
gewenste kwaliteiten en competenties waaraan een lid van de raad—
van toezicht dient te voldoen.

12.2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van-
drie jaar. Zij treden af volgens een bij reglement te bepalen rooster.
Aftredende leden van de raad van toezicht zijn terstond herbenoembaar.—
Herbenoeming van een lid van de raad van toezicht kan maximaal eenmaal
plaatsvinden.

12.3. Bij het ontstaan van een vacature zal door de raad van toezicht de
profielschets worden toegespitst op de betreffende functie. De gevraagde
deskundigheid en achtergrond van het te benoemen lid van de raad van—
toezicht worden in de profielschets vastgelegd.
Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in de raad van toezicht
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zullen de overblijvende leden van de raad van toezicht met algemene
stemmen (of zal het enige overblijvende lid van de raad van toezicht)
binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien—
door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).

12.4. Geen van de leden van de raad van toezicht ontvangt een beloning voor—
zijn werkzaamheden als lid van de raad van toezicht. Gemaakte onkosten—
worden aan de leden van de raad van toezicht vergoed.

Schorsing, ontslag van een lid van de raad van toezicht en belet en ontstentenis. —

Artikel 13.
13.1. Onverminderd artikel 2:292 Burgerlijk Wetboek defungeert een lid van de—

raad van toezicht:
a. door zijn overlijden;
b. door vrijwillig of periodiek aftreden;
c. doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, hij op enigerlei wijze-

het vrije beheer over zijn vermogen verliest anders dan ten gevolge—
van aan hem verleende surséance van betaling;

d. ten aanzien van het lid van de raad van toezicht als bedoeld in artikel
12.1 sub b: zodra hij niet langer onafhankelijk bestuurslid van de
Vereniging is;

e. bij ontslag door de raad van toezicht op grond van een eenstemmig—
besluit van alle andere leden van de raad van toezicht, zonder dat in—
de raad van toezicht enige vacature bestaat.

13.2. Ontslag van een lid van de raad van toezicht, anders dan op eigen verzoek,-
vindt niet plaats dan nadat hij is gehoord of in de gelegenheid is gesteld—
gehoord te worden in een vergadering van de raad van toezicht.

13.3. Een schorsing kan een of meer malen worden verlengd. Een schorsing die—
niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag
eindigt door het verloop van die termijn. Gedurende de termijn dat een lid-
van de raad van toezicht geschorst is, is het hem verboden zich te
bevinden in de gebouwen of op de terreinen bij de stichting in gebruik.—

13.4 Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer leden van de raad van—
toezicht berust het toezicht bij de overige leden van de raad van toezicht—
of bij het enig overblijvende lid van de raad van toezicht.
Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht berust het-
toezicht tijdelijk bij één of meer door de raad van toezicht daartoe jaarlijks-
bij besluit aangewezen perso(o)n(en). Het in de statuten omtrent de
(leden van de) raad van toezicht bepaalde is op hem (hen) van
overeenkomstige toepassing. Is in enig jaar om welke reden dan ook, niet—
bij besluit één of meer persofo)n(en), als in de vorige volzin bedoeld, dan—
geldt de benoeming zoals vermeld in het laatst genomen besluit.

Boekiaar, balans en staat van baten en lasten.
Artikel 14.
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14.1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
14.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van

alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die—
voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een
administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en—
andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde—
de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

14.3. Onverminderd het in de wet bepaalde is het bestuur verplicht jaarlijks
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van—
baten en lasten van de stichting op te maken en op papier te stellen.

14.4. De raad van toezicht is verplicht een deskundige te benoemen teneinde de
in lid 3 bedoelde balans en staat van baten en lasten te controleren.

14.5. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en—
andere gegevensdragers zeven jaren lang te bewaren.

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

Statuten- en reglementswijziging.
Artikel 15.
15.1. Het bestuur is bevoegd deze statuten en eventuele reglementen te

wijzigen na goedkeuring door de raad van toezicht.
15.2 Een besluit van het bestuur tot wijziging van:

- artikel 2;
- artikel 3;
- artikel 10 lid 2;
- artikel 11.2
- artikel 12.1 sub b;
- artikel 13.1 sub d;
- het onderhavige artikel 15.2,
behoeft de schriftelijke goedkeuring van het bestuur van de Vereniging.—

15.3. Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële akte—
vereist.
Het bestuur is gerechtigd zodanige akte te verlijden.

Ontbinding.
Artikel 16.
Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
Het besluit daartoe kan slechts worden genomen op de wijze als in lid 1 van artikel
15 is bepaald.
Vereffening.
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Artikel 17.
17.1. De vereffening geschiedt door het bestuur.
17.2. Gedurende de vereffening blijft artikel 3 lid 2, alsmede de overige

bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.

17.3. Het bestuur stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het
overschot na vereffening vast. De bestemming is zoveel mogelijk in
overeenstemming met het doel van de stichting, met dien verstande dat—
het overschot besteed wordt aan:
a. een algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in artikel 5b van—

de Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats
tredende bepaling, met een soortgelijke doelstelling, of

b. een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend—
het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.—

17.4. Nadat de stichting is opgehouden te bestaan blijven de boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting gedurende zeven—
jaar berusten onder degene, die daartoe door het bestuur is aangewezen.—

SLOTBEPALING
Artikel 13
In alle gevallen, waarin zowel de Wet als deze statuten niet voorzien, beslist het—
bestuur.
BIJLAGEN
Aan deze akte zullen de volgende bijlagen worden gehecht:
- gemeld bestuursbesluit;
- gemeld besluit van de raad van toezicht.
SLOT
De comparante is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE, verleden te Amersfoort op de datum in het hoofd van deze akte—
vermeld.
De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de comparante
meegedeeld en ik heb daarop een toelichting gegeven.

De comparante heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te
hebben genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de comparante—
en mij, notaris ondertekend, om veertien uur achtenvijftig minuten.

(Volgt ondertekening)
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