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  HR/9690  OPRICHTING VERENIGING 
 
Heden, zeven april ------------------------------------------------------------------------------------------  
tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr Hillegonda Margretha Rodriguez-Taekema,  
notaris in Aruba, in tegenwoordigheid van de hierna te noemen getuigen: --------------------  
1. mevrouw Maria Luisa Guillermina Wever, kinderarts, wonende in Aruba, Bubali ---  

115-D, geboren in Nijmegen (Nederland) op zestien april negentienhonderd  ----------  
vijfenzestig, gehuwd; en ------------------------------------------------------------------------------  

2. de heer Alexander van Straten, radioloog, wonende in Aruba, Tibushi 15, geboren   
in Alphen aan den Rijn (Nederland) op vijftien januari negentienhonderd ---------------  
zesenzeventig gehuwd. ------------------------------------------------------------------------------  

De comparanten verklaarden bij deze een vereniging op te richten en daarvoor de  -------  
volgende statuten vast te stellen. ------------------------------------------------------------------------  
Naam en zetel  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 1  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. De vereniging draagt de naam:  --------------------------------------------------------------------  
 ASOCIACION SPECIALISTA HOSPITAL di ARUBA (ASHA). ----------------------------  
2. Zij is gevestigd in Aruba.  ----------------------------------------------------------------------------  
3. Daar waar in regelingen aangaande dr. Horacio E. Oduber Hospitaal melding wordt   

gemaakt van de Medische Staf, dient daarvoor te worden gelezen ASHA. -------------  
Doel  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 2  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
De vereniging stelt zich ten doel: om door en onder gemeenschappelijke  -------------------  
verantwoordelijkheid van haar leden in samenwerking met de Raad van Bestuur van  ----  
Stichting Ziekenverpleging Aruba een kwalitatief goede medisch specialistische zorg  ----  
aan de patiënten te bevorderen alsmede de professionele belangen te behartigen van  --  
haar leden, die werkzaam zijn zowel in het vrije beroep als in dienstverband en die een  -  
overeenkomst hebben met Stichting Ziekenverpleging Aruba. -----------------------------------  
Middelen  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 3  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:  --------------------------------------  
1. het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen en het doen van voorstellen aan  -  

de Raad van Bestuur van Stichting Ziekenverpleging Aruba en de Raad van  ---------  
Toezicht van Stichting Ziekenverpleging Aruba;  -----------------------------------------------  

2. het opstellen, bij- en vaststellen van het medisch beleidsplan, inclusief de  -------------  
prioriteitenstelling, met uitzondering van die onderwerpen die rechtstreeks de  --------  
ondernemersbevoegdheden van de leden vrij beroepsbeoefenaren betreffen. Deze   
activiteiten gebeuren in afstemming met de Raad van Bestuur;  ---------------------------  

3. het waarborgen van de professionele autonomie;  --------------------------------------------  
4. het bewaken en versterken van de kwaliteit van de medisch specialistische  ----------  

werkzaamheden;  --------------------------------------------------------------------------------------  
5. het bevorderen van de juiste uitvoering van het medisch beleidsplan als  ---------------  

geïntegreerd onderdeel van het beleidsplan van Stichting Ziekenverpleging Aruba;--  
6. het toezien op de naleving van de regels van medische ethiek;----------------------------  
7. het onderhouden van contact met de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht en  -  

andere relevante instanties van Stichting Ziekenverpleging Aruba;  ----------------------  
8. het coördineren en toetsen van de medisch specialistische werkzaamheden;  --------  
9. het medewerken aan de medische registratie en de verslaglegging van de medisch   

specialistische werkzaamheden binnen dr. Horacio E. Oduber Hospitaal; --------------  
10. het bevorderen van begrip omtrent de noodzaak van kostenefficiëntie en  --------------  

doelmatigheid in dr. Horacio E. Oduber Hospitaal; --------------------------------------------  
11. het bevorderen van een zo goed mogelijke organisatie in dr. Horacio E. Oduber -----  

Hospitaal;  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
12. het bevorderen van een goede samenwerking zowel tussen de leden onderling als  -  

met de Raad van Bestuur alsmede met de daarvoor in aanmerking komende  --------  
personen en instanties in en buiten Stichting Ziekenverpleging Aruba; ------------------  
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13. het bevorderen van het collectieve verantwoordelijkheidsbesef van de leden,  --------  
alsmede van het individuele verantwoordelijkheidsbesef van ieder lid, voor de  -------  
kwaliteit van de medisch specialistische werkzaamheden;  ---------------------------------  

14. het bevorderen van een goed wetenschappelijk niveau van het werk van ieder lid    -  
en daarmede het verhogen van het wetenschappelijk niveau van het werk in dr.   ----  
Horacio E. Oduber Hospitaal, onder meer door het houden van klinische  --------------  
conferenties en wetenschappelijke bijeenkomsten; en ---------------------------------------  

15. het bevorderen van het meewerken aan onderwijs en opleiding in dr. Horacio E.  ----  
Oduber Hospitaal. -------------------------------------------------------------------------------------  

Duur en boekjaar  ------------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.  ----------------------------------------------  
2. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. -----------------------------  
Lidmaatschap -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 5  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Leden zijn alle in en ten behoeve van dr. Horacio E. Oduber Hospitaal werkzame  --  

medisch specialisten en andere bij de medische hulpverlening betrokken  -------------  
beroepsbeoefenaren met universitaire opleiding.  ---------------------------------------------  

2. De vereniging kent de volgende soorten leden:  -----------------------------------------------  
 a. gewone leden als bedoeld in artikel 6 lid 1;      --------------------------------------------  
 b. buitengewone leden als bedoeld in artikel 6 lid 2; en ------------------------------------  
 c. ereleden als bedoeld in artikel 6 lid 3.  ------------------------------------------------------  
3. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden, worden daaronder alle soorten --  

leden verstaan, tenzij het tegendeel blijkt.  ------------------------------------------------------  
Leden ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 6  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Gewone leden zijn die medisch specialisten en daarmee gelijkgestelde universitair  -  

opgeleide beroepsbeoefenaren, die bij de medisch specialistische hulpverlening  ----  
betrokken zijn en hun praktijk, respectievelijk werkzaamheden, uitsluitend of  ---------  
hoofdzakelijk (tenminste tachtig procent van de klinische werkzaamheden) in of ten   
behoeve van dr. Horacio E. Oduber Hospitaal uitoefenen krachtens een  ---------------  
toelatingsovereenkomst of krachtens een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde  --  
duur met Stichting Ziekenverpleging Aruba of krachtens een  ------------------------------  
toelatingsovereenkomst of krachtens een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur,  
maar voor langer dan één jaar. ---------------------------------------------------------------------  

2. Buitengewone leden kunnen zijn:  -----------------------------------------------------------------  
 a. die medisch specialisten en daarmee gelijkgestelde universitair opgeleide -------  

beroepsbeoefenaren, die bij de medisch specialistische hulpverlening  ------------  
betrokken zijn, maar hun praktijk, respectievelijk werkzaamheden ten behoeve   
van dr. Horacio E. Oduber Hospitaal uitoefenen krachtens een  ---------------------  
toelatingsovereenkomst of krachtens een arbeidsovereenkomst voor bepaalde   
duur (korter dan of gelijk aan één jaar) met Stichting Ziekenverpleging Aruba; ---  

 b. de medisch specialisten en daarmee gelijkgestelde beroepsbeoefenaren van  --  
buiten dr. Horacio E. Oduber Hospitaal die op voordracht van de vereniging  ----  
door de Raad van Bestuur van Stichting Ziekenverpleging Aruba tot dr. Horacio  
E. Oduber Hospitaal zijn toegelaten omdat zij regelmatig door de gewone leden  
in consult worden geroepen en/of incidenteel in dr. Horacio E. Oduber  -----------  
Hospitaal hun praktijk of werkzaamheden uitoefenen;  ---------------------------------  

 c. de medisch specialisten en daarmee gelijkgestelde beroepsbeoefenaren, die in  
dienst zijn van het Land Aruba en die hun praktijk mede in en ten behoeve van   
dr. Horacio E. Oduber Hospitaal uitoefenen.  ---------------------------------------------  

3. Ereleden zijn zij, die wegens hun bijzondere verdiensten als zodanig worden  --------  
benoemd. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Toelating Leden  -------------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 7  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Het bestuur bevestigt de toelating als lid.  -------------------------------------------------------  
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2. Het bestuur houdt een ledenregister bij en de leden zijn verplicht om actuele  ---------  
gegevens aan het bestuur kenbaar te maken. --------------------------------------------------  

3. Over de benoeming van ereleden beslist de algemene ledenvergadering op  ----------  
voordracht van het bestuur. -------------------------------------------------------------------------  

4. Het stafbestuur geeft mutaties in het ledenregister binnen vier weken door aan de  --  
Raad van Bestuur van Stichting Ziekenverpleging Aruba. -----------------------------------  

Beëindiging lidmaatschap  -----------------------------------------------------------------------------  
Artikel 8 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Het lidmaatschap eindigt:  ---------------------------------------------------------------------------  
 - door overlijden;  ----------------------------------------------------------------------------------  
 - door opzegging door het lid;  ------------------------------------------------------------------  
 - door opzegging namens de vereniging; of -------------------------------------------------  
 - door ontzetting.  ----------------------------------------------------------------------------------  
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan onder andere geschieden in geval  

de in artikel 6 lid 1 of lid 2 bedoelde overeenkomst eindigt. Het lidmaatschap eindigt  
alsdan op het tijdstip van het eindigen van die overeenkomst. Zij geschiedt door een  
schriftelijke kennisgeving aan de secretaris van het bestuur. Deze is verplicht de  ----  
ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen. Indien een lid het  --------------  
lidmaatschap opzegt, op de wijze zoals hiervoor vermeld, zonder dat de in artikel 6   
lid 1 of lid 2 bedoelde overeenkomst eindigt, onttrekt hij/zij zich aan het recht om ----  
geïnformeerd te worden over alle verenigingsaangelegenheden en - --------------------  
correspondentie. ---------------------------------------------------------------------------------------  

3. De opzegging met onmiddellijke ingang namens de vereniging geschiedt schriftelijk   
met vermelding van redenen door het bestuur in de volgende gevallen:  ----------------  

 - wanneer het lid niet meer voldoet aan de vereisten, voor het lidmaatschap  ------  
gesteld;  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 - wanneer de toelatings- of arbeidsovereenkomst met Stichting Ziekenverpleging  
Aruba is beëindigd; of ---------------------------------------------------------------------------  

 - wanneer redelijkerwijs de voortduring van het lidmaatschap niet langer van de  -  
vereniging kan worden gevergd.  -------------------------------------------------------------  

4. Ontzetting kan door het bestuur alleen worden uitgesproken wanneer een lid in  -----  
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de  ----  
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Het betrokken lid wordt ten spoedigste  --  
schriftelijk van het besluit met opgaaf van reden in kennis gesteld.  ----------------------  

5. Aan het betrokken lid staat binnen één maand na ontvangst van de opzegging of  ---  
kennisgeving van ontzetting beroep op de algemene ledenvergadering open. Het  ---  
besluit van de algemene ledenvergadering omtrent de opzegging of de ontzetting  --  
wordt genomen met een gewone meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte  ---  
stemmen, in een vergadering waarin ten minste een kwart van de gewone leden  ----  
aanwezig of vertegenwoordigd is. -----------------------------------------------------------------  

6. Wanneer het lidmaatschap eindigt in de loop van het boekjaar blijft de contributie  ---  
voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist. ---------------------------  

Verplichting van de leden  ------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 9  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. De leden dienen zich te gedragen naar de besluiten die door de algemene  -----------  

ledenvergadering worden genomen.  -------------------------------------------------------------  
2. Voorts zijn zij gehouden de belangen van de vereniging te behartigen en zich te  ----  

gedragen naar de bepalingen vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk  ---------  
reglement.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Nieuwe leden zijn gebonden aan de reeds bestaande verplichtingen als bedoeld in   
het vorige lid.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

4. De leden zijn verplicht jaarlijks een contributie te betalen. Zij zijn daartoe in  -----------  
categorieën ingedeeld, die een verschillende contributie betalen. Vaststelling en  ----  
wijziging van de contributie kan uitsluitend geschieden door een besluit van de  ------  
algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur waarbij ten minste een  -----  
kwart van de gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd is.  ----------------------------  
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5. De contributie van de gewone leden wordt jaarlijks door de algemene  ------------------  
ledenvergadering vastgesteld. ----------------------------------------------------------------------  

 De contributie van de buitengewone leden bedraagt de helft van de contributie van   
de gewone leden.  -------------------------------------------------------------------------------------  

 De contributie dient uiterlijk op 1 maart van het betreffende kalenderjaar te zijn  ------  
voldaan. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Bij wanbetaling van de contributie (in het geval achterstand van een jaar of langer)  -  
kan een incassoprocedure in gang worden gezet. Het betreffende lid is met ingang   
van het boekjaar volgend op dat waarin hij zijn contributie verplichting niet is  ---------  
nagekomen, uitgesloten van informatievoorziening door en vanuit de vereniging. ----  

7. Ingeval van de aanvang van het lidmaatschap in de eerste helft van een  --------------  
verenigingsjaar is de gehele jaarlijkse contributie verschuldigd; ingeval van de  -------  
aanvang van het lidmaatschap in de tweede helft van het verenigingsjaar, is de helft  
van de jaarlijkse contributie verschuldigd. -------------------------------------------------------  

8. De leden zijn, behoudens verhindering, gehouden de wetenschappelijke  --------------  
bijeenkomsten en algemene ledenvergaderingen, inclusief de jaarvergadering bij te   
wonen.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Wetenschappelijke bijeenkomsten  ------------------------------------------------------------------  
Artikel 10  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Wetenschappelijke bijeenkomsten worden tenminste eenmaal per drie maanden  ---  

gehouden. De oproeping geschiedt door de wetenschappelijke commissie. Het  -----  
bepaalde in artikel 11 lid 14 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande  
dat de wetenschappelijke commissie de uitnodiging kan doen uitgaan. ------------------  

2. Van de leden wordt een actieve bijdrage verwacht en elk specialisme dient  -----------  
tenminste eenmaal per twee jaar een presentatie te verzorgen. ---------------------------  

Algemene ledenvergadering ---------------------------------------------------------------------------  
Artikel 11  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. De algemene ledenvergadering wordt gevormd door de gewone leden, met dien  ----  

verstande dat iedere vakgroep ten minste een vaste vertegenwoordiger en een  -----  
vaste vervanger naar de algemene ledenvergadering afvaardigt. De  --------------------  
vertegenwoordiger en diens vervanger worden voor een periode van ten minste één  
jaar door hun vakgroep aangewezen.  ------------------------------------------------------------  

2. De afgevaardigde vertegenwoordigt zijn vakgroep. De afgevaardigde wordt geacht -  
regelmatig met de leden van de vakgroep die hij vertegenwoordigt overleg te plegen  
over geagendeerde aangelegenheden en te rapporteren over hetgeen in de  ---------  
algemene ledenvergadering aan de orde is geweest. Hij dient ter vergadering de  ---  
mening van de vakgroep uit te dragen, onverminderd het bepaalde in artikel 12. -----  

3. De algemene ledenvergaderingen vinden in de regel maandelijks plaats, met een  --  
minimum van tien maal per jaar. Verder vindt er een vergadering plaats indien tien  -  
procent (10%) van het totale aantal leden een verzoek daartoe indient bij het  --------  
bestuur.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.  ---------  
Oproeping op de vergadering geschiedt schriftelijk, onder vermelding van plaats,  ---  
datum en tijd van de vergadering en van de agenda van de op de vergadering te  ---  
behandelen onderwerpen, aan de adressen als door leden daartoe aan de  -----------  
secretaris opgegeven, zulks met inachtneming van een oproepingstermijn van ten  -  
minste vijf (5) dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet  -------  
meegerekend. In de algemene ledenvergaderingen kunnen slechts besluiten  --------  
genomen worden indien de leden tenminste vijf werkdagen tevoren opgeroepen zijn  
en daarbij de te behandelen onderwerpen zijn geagendeerd. Oproeping geschiedt  -  
per e-mail. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

5. De algemene ledenvergadering is belast met het bespreken, adviseren en ten  -------  
uitvoering brengen van:  -----------------------------------------------------------------------------  

 - de taken en verantwoordelijkheden van de vereniging die voortvloeien uit de  ---  
statuten;  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 - alle overige zaken die de vereniging regarderen.  ---------------------------------------  
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6.    Het bestuur van de vereniging bepaalt een standpunt over door de Raad van  --------  
Bestuur van Stichting Ziekenverpleging Aruba voorgelegde adviesaanvragen en  ----  
legt deze, voorzien van -het eigen standpunt- ter advisering voor aan de leden van  -  
de vereniging. -------------------------------------------------------------------------------------------  

7.    Een lid van het bestuur mag in beginsel niet optreden als afgevaardigde van zijn  ---  
eigen vakgroep. Indien echter een afgevaardigde en zijn vervanger bij gelegenheid   
niet in staat zijn de algemene ledenvergadering bij te wonen, kan niettemin een lid  -  
van het bestuur door zijn vakgroep gemachtigd worden om in de betreffende  --------  
algemene ledenvergadering de stem van zijn vakgroep uit te brengen. ------------------  

8. Het staat alle leden vrij de algemene ledenvergaderingen bij te wonen, deel te  ------  
nemen aan de discussies en, met inachtneming van het artikel 12 lid 1 bepaalde,  ---  
gebruik te maken van zijn/haar individuele stemrecht.  ---------------------------------------  

9. De voorzitter van het bestuur is tevens de voorzitter van de algemene  -----------------  
ledenvergadering.  -------------------------------------------------------------------------------------  

10. De agenda voor de algemene ledenvergadering wordt samengesteld door de  --------  
voorzitter en de secretaris van het bestuur. De Raad van Bestuur van Stichting ------  
Ziekenverpleging Aruba krijgt de mogelijkheid agendapunten in te dienen. -------------  

11. Van elke algemene ledenvergadering worden notulen en een presentielijst gemaakt.  
Deze notulen worden aan de leden ter goedkeuring voorgelegd in de eerstvolgende  
algemene ledenvergadering. De Raad van Bestuur ontvangt een exemplaar na  -----  
vaststelling. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

12. De Raad van Bestuur van Stichting Ziekenverpleging Aruba woont de algemene  ----  
ledenvergaderingen gedeeltelijk bij; zij heeft echter geen stemrecht. ---------------------  

13. De algemene ledenvergadering kan besluiten bepaalde delen van de vergadering  --  
zonder de Raad van Bestuur te laten plaatsvinden.  ------------------------------------------  

14. De voorzitter kan niet-leden als toehoorder of adviseur tot de algemene  ---------------  
ledenvergadering toelaten. --------------------------------------------------------------------------  

Besluitvormingsprocedure algemene ledenvergadering -------------------------------------  
Artikel 12  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. In de algemene ledenvergadering hebben slechts de gewone leden stemrecht.  ------  

Buitengewone leden, ereleden en de Raad van Bestuur hebben een adviserende  --  
stem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Een afgevaardigde van leden brengt in de algemene ledenvergadering evenveel  ---  
stemmen uit als zijn vakgroep gewone leden telt, tenzij een lid zelf aanwezig is in de  
algemene ledenvergadering of een ander lid heeft gemachtigd. ---------------------------  

3. Bestuursleden en andere in de algemene ledenvergadering op het moment van -----  
stemming aanwezige gewone leden worden niet vertegenwoordigd door hun  --------  
afgevaardigde. Ieder van hen heeft zelf in de vergadering één stem. Hun stem  ------  
wordt in mindering gebracht op het aantal stemmen van hun afgevaardigde.  ---------  

4. Ieder individueel lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk  ----  
daartoe gemachtigd ander gewoon lid. De schriftelijke volmacht dient voorafgaand  -  
aan de stemming aan het bestuur overlegd te worden. De gemachtigde dient bij de   
stemming persoonlijk aanwezig te zijn. Een machtiging is geldig gedurende één  ----  
algemene ledenvergadering en omvat slechts machtiging tot stemmen over de in de  
machtiging concreet aangeduide onderwerpen. Voor het quorum wordt de  ------------  
volmachtgever meegeteld. Het aantal schriftelijke volmachten per gemachtigde  -----  
bedraagt ten hoogste vijf. ----------------------------------------------------------------------------  

5. Voor zover niet elders in deze statuten anders is bepaald, kan besluitvorming  -------  
slechts plaatsvinden indien tenminste een kwart van het totale aantal gewone leden  
in de algemene ledenvergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij gebreke van  
het quorum wordt de stemming tot de volgende algemene ledenvergadering  ---------  
uitgesteld, welke dient te worden gehouden niet eerder dan een week en niet later  -  
dan twee weken na de eerste vergadering. Een besluit kan dan worden genomen  --  
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde gewone leden. -------------------  



! 6!

  

 

 

6 

 

6. Alle besluiten van de algemene ledenvergadering worden genomen met gewone  ---  
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, voor zover niet elders in deze  ---  
statuten anders is bepaald. --------------------------------------------------------------------------  

7. Bij stemming conformeert de afgevaardigde zich aan de stemverhouding onder de  -  
gewone leden van zijn vakgroep die hij vertegenwoordigt. Dat kan betekenen dat hij  
stemmen pro, stemmen contra en blanco stemmen uitbrengt. Blanco stemmen  ------  
tellen niet mee voor de bepaling van de meerderheid. ---------------------------------------  

8. Stemming over zaken geschiedt mondeling; bij staking van de stemmen wordt in de  
volgende vergadering opnieuw gestemd. Indien dan de stemmen nogmaals staken   
wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.  ---------------------------------------------------  

9. Verkiezing en benoeming van personen geschiedt schriftelijk en is geheim. De door   
de algemene ledenvergadering genomen besluiten van algemene strekking worden   
ter kennis gebracht van alle leden en voorts gebundeld in een besluitenlijst, die  -----  
wordt beheerd door de secretaris van het bestuur.  -------------------------------------------  

10. Alle geldig genomen besluiten zijn bindend voor alle leden. --------------------------------  
11. Het bestuur brengt besluiten en adviezen van de algemene ledenvergadering  -------  

onverwijld ter kennis van de Raad van Bestuur van Stichting Ziekenverpleging  ------  
Aruba. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Jaarvergadering --------------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Binnen zes maanden na afloop van elk verenigingsjaar wordt een algemene  ---------  

ledenvergadering, zijnde de jaarvergadering, gehouden. ------------------------------------  
2. In de jaarvergadering worden onder meer aan de orde gesteld:  --------------------------  
 - de goedkeuring van de jaarstukken; en  ----------------------------------------------------  
 - het voorstel voor vaststelling van de contributie voor het volgend jaar.  ------------  
3. Het bestuur brengt in deze jaarvergadering zijn jaarverslag uit en doet dit onder  -----  

overlegging van de nodige bescheiden, waaronder in ieder geval: ------------------------  
 -een balans en een staat van baten en lasten; -------------------------------------------------  
 -een overzicht van verrichte kwaliteitsactiviteiten; ---------------------------------------------  
 -een overzicht van de onderwijsactiviteiten; en -------------------------------------------------  
 -een overzicht van de commissie activiteiten.---------------------------------------------------  
4. Indien de algemene ledenvergadering dit wenst, kan een opdracht worden verleend  

aan een externe accountant of accountant-administratieconsulent om de  --------------  
jaarstukken te laten controleren. -------------------------------------------------------------------  

5. Het bestuur is verplicht aan de in lid 4 bedoelde accountant of accountant- ------------  
administratieconsulent alle nodige en gewenste inlichtingen te verschaffen, alle  -----  
boeken en bescheiden ter inzage te geven en de kas en verdere waarden van de  --  
vereniging te tonen. Het bestuur is verplicht alle medewerking te verlenen aan de  --  
controle. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. De opgemaakte jaarstukken wordt ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt  -  
de ondertekening van een of meer van hen dan wordt daarvan onder opgave van  --  
redenen melding gemaakt. Het bestuur legt de jaarstukken met het rapport van de  -  
accountant of accountant-administratieconsulent vanaf de oproep voor de  ------------  
jaarvergadering ter inzage in de stafkamer. -----------------------------------------------------  

7. De algemene ledenvergadering geeft in overleg met het bestuur bestemming aan  --  
een eventueel batig exploitatiesaldo. -------------------------------------------------------------  

8. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van de jaarstukken strekt het  ----  
bestuur tot decharge voor het door hem gevoerde financieel beheer en overig  -------  
bestuur.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Professionele aangelegenheden  ---------------------------------------------------------------------  
Artikel 14  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Elk lid dient zich in het openbaar of tegenover patiënten te onthouden van het uiten   

van kritiek op een ander lid.  ------------------------------------------------------------------------  
2. Indien een lid een professionele klacht heeft tegen een ander lid dient de vigerende   

procedure professionele aangelegenheden (mogelijk disfunctionerend staflid) te  ----  
worden aangewend.  ----------------------------------------------------------------------------------  
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3. Onder klachten, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, worden onder meer bedoeld: -----  
 - het, op min of meer structurele wijze, nalatig zijn in de uitoefening van zijn  ------  

beroep; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 - onjuist professioneel handelen en/of zich zodanig gedragen; -------------------------  
 - in strijd met de medische ethiek handelen; ------------------------------------------------  
 - in strijd met de reglementen van de vereniging handelen; of --------------------------  
 - bij voortduring een goede samenwerking binnen het ziekenhuis verstoren. -------  
Bestuur --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 15  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen, die  -  

door de algemene ledenvergadering worden gekozen uit de gewone leden, met  ----  
uitzondering echter van het eerste bestuur dat bij deze oprichtingsakte wordt  --------  
benoemd. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie (3) jaar en zijn slechts  ---  
eenmaal aansluitend herkiesbaar. -----------------------------------------------------------------  

2. Het bestuur en ieder gewoon lid is gerechtigd een voordracht te doen. Gestreefd  ---  
moet worden naar een evenwichtige samenstelling van het bestuur van zowel de  ---  
vrij gevestigde specialisten als de specialisten in dienstverband.  Een voordracht  ---  
door een gewoon lid dient schriftelijk te worden ondersteund door tenminste vier (4)   
andere gewone leden. --------------------------------------------------------------------------------  

3. Het bestuur wijst uit zijn midden een vice-voorzitter, een penningmeester en een  ---  
secretaris aan. De beleidsadviseur van het bestuur vervult de functie van ambtelijk  -  
secretaris. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 De functie van de overige bestuursleden kan gecombineerd worden met elke  --------  
andere functie behalve met die van penningmeester. ----------------------------------------  

4. Het bestuurslidmaatschap is onverenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur  -  
van een soortgelijke vereniging. Tevens is het lidmaatschap van het bestuur  ---------  
onverenigbaar met de functie van specialist-manager of een vergelijkbare functie. ---  

5. Het bestuur stelt voor zichzelf een rooster van aftreden op, daarbij de continuïteit  ---  
van bestuur waarborgend. Jaarlijks treden bij voorkeur niet meer dan twee leden  ---  
van het bestuur af.  ------------------------------------------------------------------------------------  

6. Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurslid zijn de overgebleven  ------------  
bestuursleden of is het enig overgebleven bestuurslid tijdelijk met het gehele  --------  
bestuur van de vereniging belast, terwijl bij ontstentenis of belet van alle  --------------  
bestuursleden de vereniging tijdelijk wordt bestuurd door de personen die daartoe  --  
elk jaar voor de tijd van één jaar door de algemene ledenvergadering wordt  ----------  
aangewezen. --------------------------------------------------------------------------------------------  

7. De algemene ledenvergadering kan ieder bestuurslid of het gehele bestuur ontslaan  
of schorsen indien zij daartoe termen aanwezig acht. Een besluit daartoe vereist ----  
een gewone meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een  --------  
vergadering waarin tenminste een kwart van de gewone leden aanwezig of  ----------  
vertegenwoordigd zijn.  -------------------------------------------------------------------------------  

 Voordat een zodanig besluit wordt genomen, krijgt betrokkene de gelegenheid zich   
staande de vergadering te verdedigen.  ----------------------------------------------------------  

8. Ingeval van schorsing wordt in de eerstvolgende algemene ledenvergadering  --------  
besloten of de schorsing wordt omgezet in ontslag of dat de schorsing wordt  ---------  
opgeheven.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

9. Gedurende de schorsing kan het bestuurslid zijn bestuurstaken niet uitoefenen.  -----  
10. In de algemene ledenvergadering waarin tot schorsing van het gehele bestuur of  ---  

het enig overgebleven bestuurslid wordt besloten, wordt een interim-bestuur van  ---  
vier leden benoemd onder de verplichting voor het bestuur om zo spoedig mogelijk   
een algemene ledenvergadering bijeen te roepen teneinde definitief in de  -------------  
vacature(s) te voorzien. ------------------------------------------------------------------------------  

Einde bestuurslidmaatschap  --------------------------------------------------------------------------  
Artikel 16  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Een bestuurslid verliest zijn functie door: --------------------------------------------------------  



! 8!

  

 

 

8 

 

 - aftreden volgens rooster, bedanken (opzegging) of het verliezen van het  --------  
gewone lidmaatschap; of -----------------------------------------------------------------------  

 - ontslag, verleend door de algemene ledenvergadering. --------------------------------  
2. Opzegging door het bestuurslid dient te geschieden in een bestuursvergadering dan  

wel schriftelijk op enig ander moment met dien verstande dat de beëindiging van  ---  
het bestuurslidmaatschap niet eerder dan met ingang van de eerstvolgende  ---------  
bestuursvergadering geschiedt. Wanneer voortduring van het bestuurslidmaatschap  
redelijkerwijze niet van het bestuurslid kan worden gevergd, kan de opzegging op  --  
ieder tijdstip geschieden met onmiddellijke ingang.  ------------------------------------------  

3. Voordat een besluit tot ontslag wordt genomen krijgt betrokkene de gelegenheid  ----  
zich staande de vergadering te verdedigen, behoudens in het geval ontslag volgt op  
een schorsing. ------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Jaarlijks treden één of meer bestuursleden af na verloop van een bestuurstermijn  --  
van drie jaar volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een tussentijdse ---  
opvolger van een bestuurder neemt op het rooster diens plaats in. -----------------------  

Bestuurstaak  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 17  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. ----------------------------------  
2. Het bestuur is belast met: ----------------------------------------------------------------------------  
 a. de leiding van de vereniging; ------------------------------------------------------------------  
 b. de behartiging van de functionele belangen van de leden; ----------------------------  
 c. het innen van de jaarlijkse contributie van de leden; ------------------------------------  
 d. de voorbereiding van de algemene ledenvergaderingen, waaronder de  ----------  

jaarvergadering; ----------------------------------------------------------------------------------  
 e. de uitvoering van besluiten van de algemene ledenvergadering, voor zover  -----  

zulks niet uitdrukkelijk aan anderen is opgedragen;  ------------------------------------  
 f. het coördineren van de werkzaamheden van de vereniging en de individuele  ---  

leden;  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 g. het zorgdragen voor goede onderlinge samenwerking en communicatie tussen   

de leden;  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 h. het zorgdragen voor goede onderlinge samenwerking en communicatie met  ----  

andere belangenbehartigende verbanden van specialisten. ---------------------------  
 i. het bevorderen van goede samenwerking en communicatie tussen de  -----------  

vereniging casu quo haar leden enerzijds en de medewerkers en diensten van   
Stichting Ziekenverpleging Aruba anderzijds;  --------------------------------------------  

 j. de beleidsparticipatie op het niveau van de Raad van Bestuur van Stichting  ----  
Ziekenverpleging Aruba; -----------------------------------------------------------------------  

 k. de bevordering en coördinatie van initiatieven tot handhaving en verbetering  ---  
van kwaliteit van het primaire proces van zorg in het algemeen en de medisch- -  
specialistische zorg in het bijzonder, zoals nader geregeld in artikel 19; -----------  

 l. het zorgdragen voor een jaarverslag van de vereniging; en ---------------------------  
 m. de afdoening van zaken in opdracht van de vereniging dan wel zaken die  -------  

blijkens overige reglementen of naar gebruik in redelijkheid geacht kunnen  -----  
worden tot de taak en bevoegdheden van het bestuur te behoren.  -----------------  

3. Elk bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling  -  
van de hem opgedragen taak.  ---------------------------------------------------------------------  

4. In alle taken en bevoegdheden van de vereniging is het bestuur bevoegd te  ----------  
besluiten, voor zover niet elders in de statuten is bepaald, zulks met inachtneming  -  
van haar verantwoordelijkheid jegens de algemene ledenvergadering.  -----------------  

5. Aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering zijn  -----------  
onderworpen de bestuursbesluiten omtrent:  ---------------------------------------------------  

 - het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van  
registergoederen, alsmede het sluiten van overeenkomsten waarbij de  -----------  
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, -------------------  

 - het aangaan van overeenkomsten die een belang van meer dan een  -------------  
totaalbedrag van tweeduizend vijfhonderd Arubaanse florin (Afl. 2.500,-) binnen  
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een jaar vertegenwoordigen, een en ander jaarlijks door de algemene  ------------  
ledenvergadering vast te stellen. -------------------------------------------------------------  

6. De penningmeester heeft het beheer over de kas.  -------------------------------------------  
7. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige  -----  

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

8. Het bestuur is verplicht alle in deze statuten vermelde bescheiden tien jaar lang te  -  
bewaren. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Zorg voor kwaliteit en veiligheid ----------------------------------------------------------------------  
Artikel 18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Het bestuur heeft mede tot taak nader inhoud te geven aan- en de naleving te  -------  

stimuleren van de verplichtingen die op het terrein van kwaliteitszorg en zorg voor  --  
veiligheid zijn neergelegd in de vigerende versie van de toelatingsovereenkomst en   
de eveneens vigerende arbeidsovereenkomst. -------------------------------------------------  

2. Het bestuur werkt, in afstemming met de Raad van Bestuur, mee aan de  --------------  
totstandkoming van het informatieprotocol als bedoeld in de vigerende versie van  --  
de toelatingsovereenkomst en bevordert de naleving daarvan. ----------------------------  

3. Het bestuur heeft voorts mede tot taak om de (intercollegiale) toetsing van het  ------  
medisch handelen te bevorderen. Daaronder wordt mede begrepen het tijdig  --------  
signaleren van mogelijk medisch disfunctioneren en het stimuleren van de  ------------  
deelname aan en de evaluatie van het individuele functioneren van de medisch  -----  
specialist. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vertegenwoordiging --------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 19  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. De vereniging  ------  

wordt tevens in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de vice- ----  
voorzitter tezamen of door de voorzitter en de penningmeester tezamen. ---------------  

2. Indien de in lid 1 vermelde vertegenwoordiging niet mogelijk is door ontstentenis of   
belet van genoemde functionarissen kunnen twee andere bestuursleden tezamen  --  
de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigen.  ---------------------------------------  

3. Het bestuur kan zich met in achtneming van de leden 1 en 2  van dit artikel door  ----  
een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. -----------------------------------  

Bestuursvergaderingen ----------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 20  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Het bestuur vergadert als regel wekelijks en voorts zo dikwijls als de voorzitter  of  --  

tenminste twee andere leden van het bestuur zulks nodig beoordelen. De oproeping  
tot een bestuursvergadering geschiedt door middel van een schriftelijke mededeling,  
die de agenda bevat, gericht aan elk bestuurslid afzonderlijk.  -----------------------------  

2. De voorzitter van het bestuur leidt de bestuursvergaderingen. Bij diens afwezigheid   
wordt hij vervangen door de vice-voorzitter. Is de vice-voorzitter ook afwezig dan  ---  
voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap. -------------------------------------------  

3. De secretaris of een namens hem toegelaten persoon maakt de notulen op, die  -----  
staande de vergadering of in de eerstkomende bestuursvergadering worden  ---------  
vastgesteld. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

4. In bestuursvergaderingen brengt elk bestuurslid één stem uit. Ongeldige stemmen  -  
en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Alle besluiten worden  ---  
genomen met een gewone meerderheid van stemmen in een vergadering waarin ---  
tenminste de helft van het totaal aantal bestuursleden aanwezig of  ----------------------  
vertegenwoordigd is.  ---------------------------------------------------------------------------------  

5. In geval van staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.  ------  
Indien een bestuurslid zulks verlangt, geschiedt de stemming schriftelijk bij gesloten  
ongetekende briefjes.  --------------------------------------------------------------------------------  

6. Het bestuur is bevoegd tot het nemen van besluiten buiten vergadering, mits  --------  
schriftelijk en mits geen van de bestuursleden zich tegen deze wijze van  --------------  
besluitvorming verzet. --------------------------------------------------------------------------------  
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7. De bescheiden waaruit van een zodanig genomen besluit blijkt, worden door of  -----  
namens de secretaris bij het notulenboek bewaard.  -----------------------------------------  

8. Indien in een vergadering alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn,  ---  
kan over alle onderwerpen rechtsgeldig worden besloten, ook al is niet aan de in lid   
1 van dit artikel vermelde voorschriften voldaan.  ----------------------------------------------  

Commissies  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 21  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van  --  

zijn taak te doen uitvoeren door één of meer commissies. De samenstelling,  ---------  
taakopdracht en bevoegdheden van een dergelijke commissie worden door het  -----  
bestuur vastgesteld.  ----------------------------------------------------------------------------------  

2. De algemene ledenvergadering zal voorts medewerking verlenen aan door de Raad  
van Bestuur van dr. Horacio E. Oduber Hospitaal ingestelde ziekenhuiscommissies.  

3. Het bestuur geeft van de instelling van commissies kennis aan de Raad van  ---------  
Bestuur van dr. Horacio E. Oduber Hospitaal onder vermelding van de  ----------------  
samenstelling en aan de commissie opgedragen taken en verantwoordelijkheden. --  
Dit is eveneens van toepassing bij opheffing van een commissie.-------------------------  

4. Ook de algemene ledenvergadering kan commissies instellen waaronder in ieder ---  
geval de wetenschappelijke commissie en de kascommissie. ------------------------------  

Geldmiddelen, geldelijke bijdrage --------------------------------------------------------------------  
Artikel 22  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: -----------------------------------------------  
 a. de contributie van de leden; -------------------------------------------------------------------  
 b. vergoedingen voor de door de vereniging verrichte diensten; -------------------------  
 c. verkrijgingen ingevolge schenkingen, erfstellingen en legaten; -----------------------  
 d. subsidies en bijdragen of uitkeringen al dan niet krachtens enigerlei  ---------------  

overeenkomst aan haar verschuldigd; ------------------------------------------------------  
 e. opbrengsten van vermogen; en ---------------------------------------------------------------  
 f. eventuele andere toevallige baten.  ---------------------------------------------------------  
2. Nalatenschappen kunnen uitsluitend onder het voorrecht van boedelbeschrijving  ---  

worden aanvaard.  -------------------------------------------------------------------------------------  
Reglementen ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. De algemene ledenvergadering kan – al dan niet op initiatief van het bestuur –  en  -  

gehoord hebbende het advies van de Raad van Bestuur van Stichting  -----------------  
Ziekenverpleging Aruba - bij reglement nadere regels stellen omtrent het --------------  
lidmaatschap, de geldelijke bijdragen, entreegelden, de vergaderingen, de  -----------  
werkzaamheden van het bestuur en alle verdere onderwerpen waarvan regeling  ----  
haar gewenst voorkomt. ------------------------------------------------------------------------------  

2. Een reglement wijkt niet af van de bepalingen van de wet of van de statuten;  --------  
eventuele strijdige bepalingen in een dergelijk reglement worden voor niet- ------------  
geschreven gehouden en worden onverwijld gewijzigd.--------------------------------------  

Statutenwijziging -------------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben na een besluit van de algemene  

ledenvergadering en na advies van de Raad van Bestuur van Stichting  ----------------  
ziekenverpleging Aruba. -----------------------------------------------------------------------------  
In de agenda wordt alsdan de letterlijke tekst van de statuten voor zover van belang  
en van de wijzigingsvoorstellen opgenomen.  --------------------------------------------------  

2. Besluiten tot wijziging van de statuten kunnen slechts worden genomen in een  ------  
vergadering, waarin ten minste de helft van het totale aantal gewone leden  -----------  
aanwezig of vertegenwoordigd is en met een meerderheid van drie vierde  van het  -  
aantal uitgebrachte stemmen. ----------------------------------------------------------------------  

3. Bij gebreke van het quorum wordt de stemming tot de volgende algemene  ------------  
ledenvergadering, te houden na twee weken doch binnen een maand na de eerste   
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vergadering, uitgesteld. De stemming kan dan plaatsvinden ongeacht het aantal  ----  
aanwezige of vertegenwoordigde gewone leden. ----------------------------------------------  

4. De statutenwijziging treedt pas in werking na het verlijden van de daarvan op te  ----  
maken notariële akte. Ieder lid van het bestuur is bevoegd de akte van  ----------------  
statutenwijziging te doen verlijden.  ---------------------------------------------------------------  

Ontbinding en vereffening  -----------------------------------------------------------------------------  
Artikel 25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. De vereniging wordt ontbonden door een besluit daartoe van de algemene  -----------  

ledenvergadering en na advies van de Raad van Bestuur. Op dit besluit is het  -------  
bepaalde in artikel 24 van overeenkomstige toepassing. De vereniging blijft na haar   
ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen is. Aan  ---  
haar naam wordt toegevoegd: “in liquidatie”. De wijze van liquidatie zal geschieden   
met inachtneming van het bepaalde bij artikel 7A:1680 van het Burgerlijk Wetboek  -  
van Aruba. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Zijn er bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars benoemd, dan treedt het  ------  
bestuur als zodanig op.  ------------------------------------------------------------------------------  

3. Op vereffenaars zijn van toepassing de bepalingen van statuten wat betreft de  ------  
benoeming, schorsing en ontslag, de bevoegdheden, de plichten en de ----------------  
aansprakelijkheid van bestuurders.  ---------------------------------------------------------------  

4. Een eventueel batig saldo wordt door de vereffenaars uitgekeerd met een nader  ----  
door de algemene ledenvergadering vast te stellen bestemming. -------------------------  

5. Na vereffening van de vereniging blijven de boeken en bescheiden gedurende tien  -  
jaar berusten bij de persoon, door de vereffenaars daartoe benoemd. -------------------  

Slotbepaling -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
In alle gevallen, waarin noch de statuten noch door het bepaalde in reglementen wordt  -  
voorzien, beslist het bestuur.  ----------------------------------------------------------------------------  
Het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizend vijftien. ------------------  
Tenslotte verklaarden de comparanten dat in afwijking van het bepaalde in artikel 15 en   
voor de eerste maal als bestuursleden optreden: ---------------------------------------------------  
1. mevrouw Maria Luisa Guillermina Wever voornoemd, als voorzitter; en -------------------  
2. de heer Alexander van Straten voornoemd, als secretaris.  -----------------------------------  
WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt is verleden in Aruba op de dag van in het hoofd  
van deze akte is vermeld, in tegenwoordigheid van mevrouw Aurea Janina Ras,  ----------  
notarieel secretaresse, geboren in Aruba op vierentwintig augustus negentienhonderd  --  
tweeënzeventig, ongehuwd, en mevrouw mr Sharona Seneca Sapuana, juriste, geboren  
in Wageningen (Nederland) op zesentwintig maart negentienhonderd zesenzeventig,  ---  
ongehuwd, beiden wonende in Aruba, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij,  
notaris, bekend zijn. -----------------------------------------------------------------------------------------  
Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij,  -------  
notaris, ondertekend.  --------------------------------------------------------------------------------------  
 


