
VERSLAG VERGADERINGLIQUIDATEURS

½ ondergetekenden:

C. STCFFER, R.R. ERHARDTen J. MARTENS

,

overwegende,

- dat zij op 15 april 1989 unaniem zijn benoemd door de leden
der vereniging van ~e “ridderlijke orde der Zwaardbroeders
van Lijtland in de lage landen’t tot liquidateurs van deze
per die datum ontbonden vereniging;

- dat zij deze benoeming hebben aanvaard;

dat zij in (lie functie op 8 juni 1989 bijeen zijn gekomen in

vergadering te Blaricum;
- dat zij de notulen van de vergadering van 15 april 1989 te

Kudelstaart van opgenoemde vereniging accoord bevinden;

- dat zij hebben behandeld de brief d.d. 21 april 1989 van J.
Martens aan Mr G.A. van Straten, in welke brief is aange-
drongen op het doen van opgave van de financi~le en ver-
mogenspositie der vereniging op het moment van liquidatie;

- dat moet worden gecorlstdteerd, dat op bedoeld verzoek geen
enkele reactie is binnengekomen;

- dat de liquidateurs van oordeel zijn, dat de in staat van
]Aquidatie verkerende vereniging geen crediteuren heeft,
aithans dat er op grand van door de vereniging rechtsgeldig
genomen besluiten geen financi~1e verplichtingen achter-
hi ijven;

- dat near het gevoel v~n de liquidateurs de vereniging ook
geen substanti~le vermogensbestanddelen heeft, noch kas-
bank of girosaldi van enige omvang.

Stellen zij vast en komen overeen,

1. Conform artikel 50 lid 1 onder b Poek II Titel 2 van het 8W,
is op 15 april 1989 te Kudel.staart te opgenoemde vereniging
ontbonden.
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2. Zijn zij heden in opdracht van de aan hen verstrekte en door
hen aanvaarde last gekomen tot vereffening van opgenoemde
‘/eren ig ing.

3. Geven opdracht om het aan deze akte gehechte uittreksel ult
de notulen van 1.5 april 1989 in te doen schrijven in het
register, zoals bedoeld in artikel 29 Boek II Titel 2
afdeling I van het E3W,
gehouden door de Karner van Koophandel en Fabrieken te
Utrecht.

Nadat deze inschrijving heeft plaats gehad, zijn de werkzaaxnheden
van de liquidateurs be~iridigd en verkiaren zij, dat zij de door
hen aanvaarde opdracht naar eer en geweten en beste kunnen hebben
ye rvu Id.

Hiaricr#n, d d. 8 juni 1989

C. Stoffer J.
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