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AKTE VAN OPRICHTING 
STICHTING TASTE BEFORE YOU WASTE 

Heden, tien februari tweeduizend zestien verschijnt voor mij, mr. Frederike van Harskamp, 
kandidaat-notaris, hierna te noemen 'notaris', als waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman, 
notaris te Amsterdam: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
mevrouw mr. Johanna Maria Remmers, geboren te Berkel-Enschot op éénendertig augustus 
negentienhonderd negentig, met kantooradres 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 121, te 
dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde, blijkens een aan deze akte te hechten 
vol m acht (Bijlage), van: m m m m ---------------------------- 

mevrouw luana Carretto, geboren te Palestrina (Italië) op tweeëntwintig augustus 
negentienhonderd negenentachtig, wonende te 1098 XC Amsterdam, Carolina 
MacGillavrylaan 792, gehuwd, houdster van een geldig Nederlands paspoort met nummer: 
NTL9CCKC6, uitgegeven te Amsterdam op tien april tweeduizend vijftien, hierna te noemen: 
de "Oprichter". ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De verschenen persoon verklaart, handelend als vermeld, namens de Oprichter een stichting 
op te richten met de volgende statuten: ----------------------------------------------------------------------- 
STATUTEN --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beg ri ps b e pal i n ge n ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Arti kei 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. In de statuten wordt verstaan onder "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 vermeld. ---------------- 

2. In de statuten wordt verstaan onder "Oprichter": mevrouw Luana Carretto, geboren te 
Palestrina (Italië) op tweeëntwintig augustus negentienhonderd negenentachtig. 
Ingeval de Oprichter is overleden of een arts heeft verklaard dat zij niet meer in staat 
is haar wil te bepalen, komen de bevoegdheden die haar in onderhavige statuten zijn 
toege k e nd te ve rva II e n . --------------------------------------------------------------------------------- 

3. 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 i n en omgekeerd. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

N aam, zetel en algemeen n ut -------------------------------------------------------------------------------- 
Artikel 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. De stichting draagt de naam: Stichting Taste Before You Waste. ------------------------- 
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. -------------------------------------- 
3. De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en beoogt derhalve 

niet het maken van winst. ------------------------------------------------------------------------------- 
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Doel en m iddelen ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Arti kei 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. De stichting heeft ten doel het tegengaan van onnodige voedselverspilling door het 

creëren van maatschappelijke bewustwording over de enorme hoeveelheid eetbaar 
voedsel die wordt vernietigd en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. ------------------------- 

2. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door onder meer: ------------------------------- 
a. via de website van de stichting maar ook anderszins uitgebreide informatie te 

verstrekken over hoe voedselverspilling voorkomen kan worden en een forum 
te creëren voor gelijkgestemden over dit onderwerp; ----------------------------------- 

b. andere voorlichtende activiteiten te organiseren, waaronder 'voedsel-weggeef 
markten', diners en debat- en filmavonden; ------------------------------------------------ 

c. een internationaal netwerk van gelijkgestemden organisaties (satellietgroepen) 
en personen te onderhouden met als doel dat deze onder nader te bepalen 
voorwaarden, maar in ieder geval zonder winstoogmerk het gedachtengoed van 
de stichting uitdragen, gebruik makend van administratieve ondersteuning en 
het recht om logo en naam van de stichting te dragen; --------------------------------- 

d. zonder winstoogmerk catering-activiteiten uit te oefenen die het ideële doel van 
de stichting versterken en uitdragen; ------------------------------------------------------- 

en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles 
in de ruimste zin van het woord, één en ander voor zover het bijdraagt aan de onder 
lid 1 van dit artikelopgenomen doelstelling van de stichting. ---------------------------------- 

3. 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 reehtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken 
als ware het zijn eigen vermogen. -------------------------------------------------------------------- 

4. 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 e,chter wel toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als een 
erflater of schenker zulks heeft bepaald. ------------------------------------------------------------ 

5. Het bestuur is bevoegd erfstellingen slechts onder het voorrecht van 
boedelbeschrijving te aanvaarden en eventueel te verwerpen. ------------------------------- 

O rg a n i sat i e ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artikel 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. De stichting kent als orgaan uitsluitend een bestuur. -------------------------------------------- 
2. Het bestuur kan (advies)raden en/of (advies)commissies instellen. Indien een raad of 

commissie wordt ingesteld is het bestuur bevoegd een reglement vast te stellen ten 
behoeve van die raad en/of commissie. ------------------------------------------------------------ 

Bestuur; samenstelling, benoeming, belet en ontstentenis --------------------------------------- 
Arti kei 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke 

personen. Het aantal bestuurders wordt - met inachtneming van het in de vorige zin 
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bepaalde - door het bestuur vastgesteld. De voorzitter wordt in functie benoemd door 
het bestuur. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester 

aan. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door dezelfde persoon 

wo rd e n ve rvu Id. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur. --------------------------------------------- 

3. De bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. Zij 

treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster 

afgetreden bestuurder is onmiddellijk doch maximaal tweemaal herbenoembaar. Het 

bestuur is in uitzonderlijke gevallen bevoegd een bestuurder voor een vierde keer te 
benoemen voor een periode van ten hoogste twee jaar. --------------------------------------- 

4. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Ingeval van één of meer vacatures in 

het bestuur of in geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, behoudt 

het bestuur zijn bevoegdheden. ---------------------------------------------------------------------- 

Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders wordt het bestuur waargenomen 

door een persoon die daartoe, op verzoek van één of meer belanghebbende(n), is of 

wordt aangewezen, door de president van de rechtbank van het arrondissement waar 
de stichti ng statutair is gevestigd. -------------------------------------------------------------------- 

5. De bestuurders ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder 

bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de 

stichting gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. Alle aan de 

bestuurders betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening 
a pge nom e n en toegel icht. ----------------------------------------------------------------------------- 

Bestuur; schorsing, ontslag en defungeren ------------------------------------------------------------ 
Artikel 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Het bestuur kan te allen tijde besluiten een bestuurder te schorsen of ontslaan, 

wegens onder meer: ------------------------------------------------------------------------------------- 
a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; ----------------------------- 
b. onverenigbaarheid van functies of belangen; --------------------------------------------- 
c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen ten aanzien van die 

bestuurder, op grond waarvan alle op dat moment in functie zijnde bestuurders 
(met uitzondering van de bestuurder die het betreft) oordelen dat handhaving 
als bestuurder redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. ----------- 

2. Indien een bestuurder is geschorst, dient het bestuur binnen drie maanden na ingang 
van de schorsing te besluiten tot ontslag van de bestuurder 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 éénmaal worden genomen 
en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, 
ingaande op de dag waarop het bestuur het besluit tot handhaving heeft genomen. --- 

3. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat de bestuurder over 
wiens schorsing of ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te 
worden gehoord. In geval van schorsing kan van het voorgaande worden afgeweken 
indien de spoedeisendheid van de maatregel dat verlangt. De bestuurder wiens 
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schorsing of ontslag aan de orde is, wordt niet in de besluitvorming betrokken. ---------- 

4. Een be stu urder defungeert voorts: ------------------------------------------------------------------- 

a. door zijn vrijwill ig aftreden; --------------------------------------------------------------------- 

b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt 

verleend dan wel de schuldsaneringregeling natuurlijke personen - al dan niet 
voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; ------------------------------------ 

c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op 

hem van toepassing wordt; --------------------------------------------------------------------------- 

d. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn 

eventuele herbenoem ing; ---------------------------------------------------------------------- 

e. door zijn ontslag door de rechtbank als bedoeld in artikel 298 van Boek 2 van 

het Bu rgerl ij k W etboek; ------------------------------------------------------------------------- 
f. door zij n overl ijd en. ----------------------------------------------------------------------------- 

Bestu u r; taa k en bevoegd heden ---------------------------------------------------------------------------- 
Arti kei 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling van zijn taken 

en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel en het belang van de stichting. - 
2. Het bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de 

eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. -------------------------------------------- 
3. 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, mits het desbetreffende besluit wordt genomen met algemene 
stem men van in functie zijnde bestuurders. -------------------------------------------------------- 

Bestu u r; vergade ri n 9 en bes I u itvorm i n 9 ---------------------------------------------------------------- 
Art i kel 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Het bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls een 

bestu u rd er d it we nsel ij k acht. -------------------------------------------------------------------------- 
2. De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk aan iedere bestuurder 

en wordt verzonden door het bestuur in opdracht van degene die het houden van de 
vergaderi ng heeft verlangd. --------------------------------------------------------------------------- 
De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de 
vergaderi ng te behandelen onderwerpen. ---------------------------------------------------------- 

3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van oproeping en die 
van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen kan de termijn van 
oproeping worden verkort, zulks ter beoordeling van de voorzitter. -------------------------- 

4. Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde andere 
bestuurder doen vertegenwoordigen. ---------------------------------------------------------------- 

5. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend 
door de voorzitter van de betreffende vergadering dan wel vastgesteld door een 
volgende vergadering en dan ten blijke van vaststelling door de voorzitter van die 
volge nd e vergaderi ng onde rtekend . ----------------------------------------------------------------- 
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6. In de vergadering van het bestuur heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van 

één stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle 

besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig 

uitgebrachte stemmen. Ingeval de stemmen staken, komt geen besluit tot stand. ------ 

7. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle bestuurders met 

inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van 
alle bestuurders persoonlijk of vertegenwoordigd aanwezig zijn. Indien de 

voorschriften betreffende de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin 

geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een 
bestuursvergadering, waarin alle bestuurders aanwezig zijn. --------------------------------- 

8. Het bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander 
communicatiemiddel vergaderen, mits alle bestuurders die aan zodanige vergadering 

deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een bestuurder kan telefonisch, per 
videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel aan een 

vergadering van het bestuur deelnemen, mits die bestuurder steeds alle andere aan 

die vergadering deelnemende bestuurders kan verstaan en door die andere 

bestuurders wordt verstaan. --------------------------------------------------------------------------- 

9. Een bestuurder 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. Zijn aanwezigheid telt niet mee voor het bepalen van een 

quorum. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige bestuurder(s) 

genomen. Wanneer alle bestuurders een direct of indirect persoonlijk belang hebben 

dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting, wordt het desbetreffende besluit 

schriftelijk en gemotiveerd met algemene stemmen door het bestuur genomen. --------- 

10. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit 
schriftelijk geschiedt en alle bestuurders zich voor het desbetreffende voorstel 

uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd. ----------------------- 

11. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van het bestuur, alsmede de 
eventuele onderlinge verdeling van taken, kan bij bestuursreglement geschieden dat 

alsdan wordt vastgesteld door het bestuur. ------------------------------------------------------- 
B est u ur; v ertege nwoo rd i g i n g ------------------------------------------------------------------------------- 
Arti kei 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur dan wel door twee gezamenlijk 

h a nd e I e nd e bes tu u rd ers . ------------------------------------------------------------------------------- 
2. Het bestuur kan aan één of meer personen (waaronder begrepen leden van het 

coördinatieteam) volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. De 
gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van 
zijn volmacht. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Raad van advies ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Artikel 1 O ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. De stichting kent een raad van advies die het bestuur ten alle tijden gevraagd en 

ongevraagd van advies kan dienen, met als doel de gang van zaken binnen de 
stichting te bevorderen. ------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Tot de raad van advies behoren in ieder geval de leden van het coördinatieteam, 

alsmede zij die op uitnodiging van het bestuur tot de raad van advies toetreden. ----- 
Reglementen ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Arti kei 11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden 

geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. ------------------------------------------------- 
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. --------------------------- 
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen. --------- 
Boekjaar en jaarstu kken --------------------------------------------------------------------------------------- 
Arti kei 12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. ----------------------------------- 
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige 

aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen 
kunnen worden gekend. --------------------------------------------------------------------------------- 

3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. 
Daaruit worden door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het 
afgelopen boekjaar opgemaakt. Het bestuur stelt tevens een jaarverslag op over het 
afge lope n boe kj aa r . -------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de in lid 3 bedoelde jaarstukken over te 
gaan, deze laten onderzoeken door een door het bestuur aan te wijzen accountant of 
een andere deskundige. Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het 
bes tu ur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. De jaarstukken worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het 
bestuur vastgesteld en ten blijke daarvan door iedere bestuurder ondertekend. 
Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan onder opgave van 
red en m eid i ng ged aa n. ---------------------------------------------------------------------------------- 

6. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten 
m inste zeven jaar te bewaren. ------------------------------------------------------------------------ 

Actueel beleidsplan, jaarplan en begroting ------------------------------------------------------------- 
Artikel 13 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Mede in verband met de continuïteit van de activiteiten stelt het bestuur een 

(meerjaren)beleidsplan en een jaarplan op met een bijbehorende begroting. ------------- 
2. Het beleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling en geeft onder 

meer inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van 
verwerving van fondsen, het beheer van het vermogen en de besteding daarvan. ------ 

3. Het bestuur is belast met de uitvoering en de realisatie van de in het beleidsplan 
opgenomen programma's en activiteiten. Het bestuur stelt het beleidsplan zo nodig bij. 

Statutenwijziging ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Artikel 14 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 . Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen, nadat goedkeuring is verkregen van 

de Oprichter. Voor een besluit tot statutenwijziging is een twee derde meerderheid van 
de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin ten minste twee 
derde van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ------------------------------- 
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Indien in deze vergadering niet twee derde van de bestuurders aanwezig of 
vertegenwoordigd is, zal binnen uiterlijk dertig dagen na het houden van de eerste 

vergadering een tweede vergadering worden bijeen geroepen waarin alsdan, 
ongeacht het aantal aanwezige bestuurders, met twee derde meerderheid van de 

geldig uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden 
genom en. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere 

bestuurder is afzonderlijk bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden. ------------ 

3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de 

gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister van de Kamer 

van Koophandel. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het besluit 

tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing. --------------------------------------- 
O ntbi nd i n g en vereffen i ng ------------------------------------------------------------------------------------ 
Artikel 15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden, nadat goedkeuring is verkregen van 

de Oprichter. Ten aanzien van een besluit tot ontbinding van de stichting is het 
bepaalde in lid 1 van het direct voorafgaande artikel van deze statuten van 
ave re e n ka m s ti ge toe pass i n g. -------------------------------------------------------------------------- 

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van 
haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze 
statuten zoveel mogelijk van kracht. ----------------------------------------------------------------- 

3. De vereffening geschiedt door het bestuur, dan wel door een door het bestuur aan te 
wij ze n (ree hts) pers 00 n . --------------------------------------------------------------------------------- 

4. Een eventueel batig saldo wordt uitsluitend uitgekeerd aan een door het 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. ----------------------- 

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder 
een door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijk persoon of rechtspersoon. ------------ 

Eerste boekjaar - verkort boekjaar ------------------------------------------------------------------------- 
Art i k e I 16 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Het eerste boekjaar van de stichting is een verlengd boekjaar en loopt van datum oprichting 
tot en met éénendertig december tweeduizend zestien. Dit artikel vervalt tezamen met zijn 
opschrift na verloop van het eerste boekjaar. -------------------------------------------------------------- 
Slotverklaring ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De verschenen persoon verklaart, handelend als vermeld, namens de Oprichter dat voor de 
eerst maal tot bestuurders worden benoemd: -------------------------------------------------------------- 
1. mevrouw Helena Duma Andriesse, geboren te Amsterdam op elf april 

negentienhonderd negenentachtig, als voorzitter; ---------------------------------------------- 
2. de heer Joel Alberto Marques Branco, geboren te Amsterdam op tweeëntwintig 

februari negentienhonderd achtenzeventig, als penningmeester; en ---------------------- 
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3. de heer Coby Babani, geboren te Ramat Gan (Israël) op zevenentwintig februari 
negentienhonderd negenenzeventig, als secretaris. ------------------------------------------- 

Slot akte ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _ 

Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. 
De inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon 
meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen 
die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen 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 
verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. ------------------------------------------------------ 
(w.g. de verschenen persoon en de notaris) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 
door mij, mr. F. van Harskamp, als 

waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman, 
notaris te Amsterdam, 

Amsterdam, 10 februari 2016. 

cr~============~> 
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