tl I Jutt tooo

&

KAMEH VAN KOOPH.

dossier: 1000199 ve/sv

?

B

JULI

VOOH UTHECHT&

SÏAÏUTENWIJZIGING

Heden, zeven juli tweeduizend, verschenen voor mij, mr Adolf Leonard VAn -*Elten, notaris te Weesp:_1. de heer FRANK LIKEL HENDRIK BOS,
l, geboren te Delft op zes november negentienhonderd(06-1
1-1951), ongohuwd en niet als partner geregistreerd,één en vijftig
zich legitimorend met een
2. de heer ERIC PETER BLAAUW,
geboren te Haarlemmermeer op zev€nfebruari negentienhonderd vier en veertig (07-02-1944l,, gehuwd, zich
legitimerend met een Europese identiteitskaart, nurnrn
volgens hun verklarinq
híer respectievelíik handeÍende als voorzitter en secretarís van de verenigingLANDELIJKE WOONBOTEN OHGANISATIE, statutair gevestigd te Vreeland,
feitelijk gevestigd aan het adres Keulsekade 6C,3531 JV Utrecht, hierna te-

noemen..devereniging..,endezevereniging,ingevolgeartikel19hier-

vruv'
vertegenwoordigende
, rv vvr
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden het volgende:

INLEIDING

-

De vereniging werd opgericht bíj akte op zestien april negentienhonderd drie
en negentig verleden voor mr J.H, Smeets, destijds notaris te Delft.- De vereniging is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van **
Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder dossiernummer 40482494.
- Het bestuur van de vereniging heeÍt voorgesteld de statuten te wijzigen;hiertoe is een tweetal algemene vergaderingen gehouden op respectievelijkzestien april tweeduÍzend en eenentwintig mei tweeduízend.
ln deze vergaderingen is besloten de statuten te wijzigen, en geheel
opnieuw vast te stellen. ----:-Gemeld besluit is genomen met inachtneming van alle door do statuten en de Wet vereiste bePalingen.
Van hetgeen in die vergadering met betrekking tot deze statutenwijziging is
behandeld blijkt uit een uittreksel uit de notulen van die vergaderingen dieaan deze akte is gehecht.
WIJZIGING
De comparantqn., handelend als gemeld, ]r-erklaarden vervolgens
dat, ter ultvoering van gemeld besluit, de statutÉn van de vereniging met ingang
van heden geheel worden gewijzigd en kornen te luiden als volgt:
STATUTEN
NAAM EN ZETEL

Artikel

1

De vereniging oraagt de naam: LANDELIJKE WOONBOTEN
en is gevestigd te Utrecht.*-

ORGAIIISAÏIE-

DOEI

Artikel 2

1

De vereniging heeft ten doel:
a. het bevorderen van het wonen op het Water als een volwaardige

b.
c.
d.

het nastreven van een gelijkwaardige behandeling van die woonvormten opzichte van wonen aan de waí;
het behartigen van de belangen van woonbootbewoners in Nederland;met al hetgeen daaronder wordt begrepen, alles in de ruimste zin van het woord;
het bevorderen van het behoud van historische vaartuigen, alsmede,aanrneervoorzieningen, kunstwerken, werven en gebouwen die een
relatie hebben met het gebruik, onderhoud Van en het wonen op het__

'water.#

Zij tracht dit doel te bereiken door:
u. 'fr*t aanwenden Van de deskundigheid van de leden van de vereniging-en anderen inzake het wonen op het water ten behoeve van d*-- --

b.
c,
d.
e.

f.

g.

puuB

het verstrekken van informatie aan de leden over de besluitvorming
rond hun sPeciÍieke woonvorm;
het
doel__
waarbinnen
activiteiten,
van
begeleiden
het
opzetten
en
het
van de vereniging nagestreefd;
het organiseren van bijeenkomsten, congre§sen en symposia op hetgebied van de specifieke woonvormi
Éet onderhouden van contacten met overheids- en andere instanties;-*
het bijstaan bU (iuridische)procedures van woonbootbewoners als het doel vatt binnen de doelstellingen van da Landelijke woonbote
Organisatie:
hei aanwenden van alle andere zinvolle middelen die tot het gesteldedoel kunnen leiden.

Artikel 3

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 4

kent aspirant-leden, gewone leden en ereleden. Waar in deze
statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of
genomen besluiten sprake is van lid of leden worden daaronder de gewone
iowel ats de aspirant-ledén en de ereleden begrepen , tenzii uitdrukkeliik

ïl"lureniging

2.
,
.
3.
.
4.

andersisbepaaldofkennelijkandersisbedoeld._

-

Gewone leden zijn natuurtijke personen die een woonboot bewonefi in_Nederland die zich schriftelijk als lid bii het bestuur hebben aangerneld endoor het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten'
lngeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering
'
alsnog tot toelating besluiten '
vereniging,
de
voor
EreleJen ziin zij die, op grond van bijzondere verdiensten
als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd en hun benoeminghebben aanvaard. Ereleden behoeven niet op een woonboot te wongfi'Aspirant-leden zijn natuurlijke personen die zich schriftellik als lid bii he1-bestuur hebben aangemeld, niet op een woonboot wonen en door het-
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bestuur als aspirant-leden tot de verenigÍng zijn toegelaten.
lngeval van niet-toelatíng door het bestuur kan de aÍgemene vergaderíng
alsnog tot toelating besluiten.
Artikel 5
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid
b. door opzegging door het lid
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting,
Z. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van eenopzeggingstermijn van ten minste vier weken.
Niettemin is onmiddellijke beëindiglng van het lidmaatschap door oPzegging
mogelijk:
a. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidrnaatschap te latenvoortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen ziln verzwaard, aan een lid bekend isgeworden of medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de
geldelijke rechten en verplichtin$enf ;
'binnen
een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzëtting
c.
van de vereniging in een andere rechtsvorm oÍ tot fusie,
lndien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het
lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneen§ slechtsgeschieden tegen het einde van een boekjaar.
ó* oprugging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtnemingvan Éen bpzeggingstermiln van ten minste vier weken. Opzegging van hetÍidmaatschap door de vereníging kan slechts plaatsvinden wanneer-.redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschapll
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lndien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschapdoor tot het eínde van het eerstvolgende verenígingsiaar'
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneereen lid initrilo met de §tatuten, reglementen of besluiten van de vereniging
handelt, zoals ondermeer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de
jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de'-...--De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid
spoedigste van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt' Debetrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgevlng

inberoeptegaanbijdealgemenevergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst'De algernene vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door B€h-_
daartàe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten minste-

twee/derdeVanhetaantaluitgebrachtestemmen.#
5.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijftdesniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.
Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of
besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wiize benadeelt,

r'

schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal
{6) maanden. Tegen de schorsing is beroep mogeliik bij de algemene
vergadering. Het in lld 4 bepaalde aangaande "beroep" is van
overeenkomstige toePassing. #
DONATEURS

zes-

Artikel 6
flonateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig ziin toegelaten. Het bestuuris bevoegd het donateurschap door schrifteliike opzegging te doen eindigen'Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage teverlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
GELDMIDDELEN
Artikel 7
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarliikse bijdragen van de
' aspirant-leden, gewone leden en de donateurs, erfstellingen, legaten,
schenkingen en andere inkomsten.
2. teder aspirant lid en gewoon lid is iaarliiks een bedrag verschuldigd, welk -

bedragwordtvastgestelddoordealgernenevergadering,-Behoudens het geval dat de algemene vergadering uitdrukkelijk bepaalt dat
ook de ereleden bovenvermetde bijdrageplicht hebben, ziin zii daarvan
vrijgesteld.

BESTUUR

'Artikel
I

r
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bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijkep€ÍSoÍ1en, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris €Íl €ëtlpenningmeéster aanwijzen.
De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de-
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.

4.

5.
6.
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De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de_'-.--.
algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Terzak€ vflíl-schorsing of ontslag besluit de aÍgemene vergadering met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemrnen.
Indien irrgeval van schorsing van een bestuurslid de algemene vergaderingniet binnen drie maanden daarna tot zÍjn ontslag heeft besloten, eindigt deschorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zichin de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarbii door eenraadsman doen bijstaan.
Bestuursleden worden benoernd voor een periode van drie jaar.
Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen tweeopeenvolgende jaarliikse algemene vergaderingen.
Bestuursleden zijn herkiesbaar.
!n bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een nietvoltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.

Artjkel

I

L H;i bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan,. tot wederopzegging,.taken en bevoegdheden delegeren aan een eventueeldagelijks bestuur. -r '2, Hei bestuur.is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, rnede
;

bevoegd te besluiten tot het aangaan van over€enkomsten tot verkrijging,-

Éb
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3.

vervreemding of bewaring van registergoederen en tot het aangaan Van
overeenkomsten waarbii de vereniging zich als borg of hoofdeliik- medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot_-zekerheidsstelting voor een schuld Van een ander verbindt.
Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voorbesluiten tot het aangaan van overeenkomsten, hiervoor in lid 2
omschreven.
Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging terzake van dezerechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.

Artikel 1O
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging'
2.Devertegenwoordigingsbevoegdheidkomtmedetoeaandevoorzitt
tezarnen met de secretaris of de penningmeesteí, dan wel de Secretaris

tezarnen met de Pennlngmeester'
alsookmeer
bestuursleden
of
één
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan
aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen.
-DE ALGEMENE VEBGADEB!T\IG
Artikel 1 1
f . -ïo.gung tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorstzijn, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene-

n

L.

3.
4,
5.

I

I

I
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vergadering zijn uitgenodigd.
een geschorst lid fràeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot sclroising wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren' Stemgeràchtigd in de algemene vergadering ziin uoormelde leden, ieder van
hen heeft een stem. Aspirant-leden hebben geen stemrecht.
leder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde schrifteliik
votmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stamgerechtigdekan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden'Een eenstemmig Éesluit van al degenen, die in de algemene vergaderingstemgerechtigd zijn, ook al ziin zij niet in vergadering bi.ieen, heeft, mits met
voorkennis van het bestuur genomen, de zelfde kracht als een besluit vande algemene vergadering.
De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algeme
vergadering worden gehouden'
Alle bestuiten waaromtrent bij de wet of bij deze §tatuten geen groteftmeerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid
van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is hat*
voorstel verworpen. Staken de stemmen bii verkiezing van personen, dan
beslist het lot. lndien bii verkiezing tussen meer dan twee personen doorniemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee persgnen, die het grootste aantal Stemmen kregen, zo nodig na
tussenstemming.
gemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter oÍ, bij diensafweiigheid, door een door het bestuur voorgedragen (bestuur-llid, of door-

t.

Oe

2,

Zijn geen bestuursteden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haarleiding.
Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel-

af

omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd
gestemd over een niet schriÍtelijk vastgelegd voorstel.
Wordt achter onmiddelliik na het uitspreken van het oordeel van de
voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemmin
plaats, indien de meerderheid der vergadering oÍ, indien de oorspronkelijkestemming niet hoofdelijk of schriÍtelijk geschiedde, een stemgerechtigde
aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemrning vervallen de rechtsgevolgen van de--..oorspronkelijke stemming.
3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehoudendoor de Se6retaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.
Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene
vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de
secretaris van die vergaderÍng ondertekend.
Artikel 13
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarliiks wordt
ten minste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden
na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termiin door dealgemene vergadering. ln deze atgemene vergadering brengt het bestuur zijn
jaarverslag uit over: de gang van zaken in de vereniging en over het""gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een
toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken wordenondertekend door de voorzitter, penningmeester en secretaris. '
2, Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan
. de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring af komstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek,dan benoemt de algemene vergadering, jaarlijks, een cornmissie van ten-minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
3. Het bestuur doet de in lid,1 bedoelde stukken ten minste één maand voorde dag waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze' zulten worden behandeld,.toekomen aan de commissie
De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene
.vergaderingverslagvanhaarbevindingenuit.
4, Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoekalle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst dekas en de waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden deÍvereniging
v 9. st rrYrl rY te
Lv geven
l,
5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissie bilzonde
boekhoudkundige kennis, dan kan zii zich op kosten van de vereniging door
, een deskurrdige doen bijstaan..
Artikel 14
1. Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, wordenaÍgemene,vergaderingen bíjeengeroepen door het bestuur zo díkwíils het dit
wenselijk oordeelt.
2: Op schriftelijÉ verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd
is.tot het uitbrengen van.een tiende gedeelte van de Stemmen in eenvoltallige algemene vergadering, oÍ van vijftig {50} stemgerechtigde leden,is het bestuur verplicht tot het biieenroepen van een algem ene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.

.i:r

ln overeenstemming met de Verzoekers kan een langere tëímijn

3.

4.

wÖrden-

aangehouden.
l,ndierr aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,en geen overeenstemming wordt bereikt over een langere termijn, kunnen..-.---de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering
overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten
met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen'
De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door schriftelijk
mededeling aan de leden op een termiin van ten rninste zeven dagen.
Bij de oproeping woíden de te behandeten onderwerpen vermeld
lndien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene vergaderingplaatsvond, kan de algemene vergadering niettemÍn rechtsgeldige besluitennemen, mits ten minste een zodanig aantal stemgerechtigden tervergadering aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de hstflvan het aantal stemmen dat in een Voltallige vergadering kan worden
uitgebracht en geen van hen, noch het bestuur, zich tegen besluitvorming-

lndien bijeenroeping van de algamene vergadering geschiedde op korteredan de voorgeschreven termijn, kan de algemene vergadering nietteminrechtsgeldige besluiten nemen, t€nzij een zodanig aantal der aanwezigen als
gerechtigd ir tot het uitbrengen in die vergadering van één/tiende gedeelteder stemmen zich daartegen verzet.
Het bepaalde in de eerste zin van dit líd is van overeenkomstige toepassingop besluitvorming door de algemene vergaderingen inzake onderwerpen die
niet op de agenda werden vermeld.
STATUTENWIJZIGINS
Artikel 15
de
l.- Wiiriging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van
algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar

2.

3.

4.

5.

6.

wiizigingvandestatUtenzalwordenvoorgesteld,-

Zii, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen
voor de dag der vergadering een afschrift van dat v69rstel, waarin de-

voorgestelJe wijziging woordelijk is opgenomen, op Éen daartoe ge§chikte ptaati voor dÉ leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waaropde vergadering werd gehouden.
fot wilziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechtsworden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen'
De statutànwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariëleakte is opgemaakt.
leder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging tedoen verlijden'Het bepaatde in de leden 1 en ? van dit artiket is niet van toepa§sing, indien
in de algemene vergadering alle st€mgerechtigden aanwezig of --._--._u".t"gun*oordigd zijn en het bestuit tot statutenwiiziging met algemene
stemmen wordt genoffiëÍl'--' ' -:
De bestuursteden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van
statutenwijzigÍng en een voltedige doorlopendo t€kst Van de statuten, zoalshet
de-_
door
Van
kantore
deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten

--

Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden handelsregister.
ING EN VEREFFENING
16
Artikel
1 . Het bepaalde in artikel 15 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige
toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding vande vereniging.
2. De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit debestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in-overeenstemming met het doel van de vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur,
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit totvereffening van haar vermogen nodig is, Gedurende de vereffening blijvende bepalingen van de statuten zoveel mogelljk van kracht'
ln stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie '
5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar,dan wel aan dE vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. DevereÍfenaar(s) doet{n} van de beëindiging opgave aan het in lid 6 van artikel
15 vermelde register.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging rnoeten worden
bewaard gedurende zeven iaren na afloop van de vereffening. Bewaarder- is
degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen'
HEGLEMENTEN

De algemene vergadering kan een of meer reglementen Vaststellen en -wijzigen, waarin onderwerpen worde n geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorz
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die striidig zijn met de wet of
met deze statuten,
Op
besluiten tot vaststetling en tot wiiziging van een reglement is het3.
bepaatde in artikel 15 leden 1, 2 en 5 van overeenkom§tige toepassing'
SLOT
akte
deze
hoofd
van
WÀÀnVnfq AKTE is verleden te Weesp op de datum in het

a

vermeld.

::

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend, De zakeliike inhoud van de*
akte is aan hen opgegeven en toegelicht, De verschenen personen hebbenhet
verklaard op volledlgÀ voorlezing van de akte geen prijs te stBllen, tijdig voor
verlijden van de akte van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen ente zijn gewezen op de gevolgen die voor hen uit de akte voortvloeie
door
Oezó a[te is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst
de verschenen per§onen en vervolgens door mii, notoÍis'-

(Volgt ondertekening)
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Fax: 030 * 28 17 561 Website: www.lwoorg.nl

Aan de heer B. Veltman,
Van Diemenstraat 5a
1013 CRAmsterdam.

Datum
Onderwerp
Kenmerk

Per e-mail :piuallegro vaart.net
Ook per gewone post

:2-3-2014
: archief LWO
: LWOl4}Z-archief

Beste heer B. Veltman,

Aangezien U uw bestuursfunctie van de LWO beëindigde verzoek ik u de nog in uw bezit
zijnde relevante stukken in het kader van uw bestuursuitoefening terecht te laten komen bij de
LWO ter opname in ons archief.

Marijke Dinnissen beheert het digitale archief en ik verzoek u eventueel nog bij u aanwezige
ook niet digitale stukken en de sleutel van de kantoorboot in Utrecht bij haar terecht te laten
komen.
Zo mogelijk voor 15 maart zodat we ze eventueel nog kunnen meenemen voor het jaarverslag.
over 2013.

Bvd

E.P. Bladuw
Secrfiaris LWO

ffi

LRruoelrrrE'\fooNBorEN Oncarutserte

Postbus 8't92
3503 RD Utrecht
Tel: 030 - 29 67 698
Fax: 030 - 28 17 561

Aan de heer F. Bos,
Westerdok 89,
10ï3AZ Amsterdam.

Datum
Onderwerp
Kenmerk

KvK: 404 82 494
Postbank: 39 g9 739
E-mail: lwo@lwoorg.nl
Website: www. lwoorg.n

Per e-mail : IJstroom.bos@hccnet.nl
Ook per gewone post

:2-3-2014
: archief LWO
: LW0l401-archief

Beste heer F. Bos,

Aangezien U uw bestuursfunctie van de LWO beëindigde verzoek ik u de nog in uw bezit
zijnde relevante stukken in het kader van uw bestuursuitoefening terecht te laten komen bij de
LWO ter opname in ons archief.

Marijke Dinnissen beheert het digitale archief en ik verzoek u eventueel nog bij u aanwezige
ook niet digitale stukken en de sleutel van de kantoorboot in Utrecht bij haar terecht te laten
komen.
Zo mogelijk voor 15 maart zodat we ze eventueel nog kunnen meenemen voor het jaarverslag.
over 2013.

Bvd

Metvieffikegroeten

I

