
p 
Infunctietreding :20-05- 3014 
Bevoegdheid :GczantenlijX bevoegd (met andere bestuurder(o), 

zie statuten) 

Dossiernummer 41239815 Blad 3 





Bericht van Registratie 

Rechtspersoon: 
Rechtsvorm 
Statutaire naam 

Verkorte naam 
Statutaire zetel 
Adres 
Correspondentieadres 
Telefoonnummer(s] 
Faxnummer 
Domeinnaam 
E-mailadres 
Akte van oprichting 
Akte laatste statuten
wijziging 

A c t i v i t e i t 

:Stichting 
:Stichting Lokale Onroepstichting "Oen Helder" 
L.O.S. 
:Lokale Qmroepstichting "Don Helder" L.O.S. 
:Den Helder 
:Kerkstraat 15 A, 1781GB Den Helder 
:Postbus 940, 1780AX Den Helder 
:0223684609 
;0223622410 
: www. losdenhelder.nl 
:infoAloadenhelder.nl 
: 10-10-1986 

:03-07-3003 
:Omroeporganisaties 

Bestuurder[s): 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Infunctietreding 
T i t e l 
Bevoegdheid 

iSnel, Albert •ïacóbua Pieter 
:16-01-1960, Den Helder 
:ül-07-3C09 
:Penningmeester 
:Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder ( s ) , 
Mie statuten) 

Naam 
Geboortedatum en 
Infuncti e treding 
T i t e l 
Bevoegdheid 

:van Heek, jahan&es Cnmel i a 
plaats :24-05-1963. Den Helder 

:12-01 2013 
ivoorwitter 
:Gezamenlijk bevoegd [met andere bestuurder(s), 
zi e statutenJ 

Naam 
Seboortedatum en -plaats 
Infunc t i etreding 
T i t e l 
Bevoegdheid 

:Terpstra, Gerard Fonger 
:14-08-1947, Alkmaar 
:01-05-2014 
:Secretaris 
:Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder[a], 
z i e statuten} 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Infunc t ietreding 
Bevoegdheid 

:Warmerdam, Koenraad Karl Wilhelmus 
:13-07-1967, Den Kelder 
:2D-05-2014 
:Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder[s). 
z i e statuten) 

Haam 
Geboortedatum en -plaats 

:Volder, G e r r i t Simon 
:17-11-1942, Zijpe 

Dossiernummer 41239815 Blad 2 





1 

CONCEPT 
m p Notarissencombinatie d . d . 18-08-2014 
^^^T DEN HELDER I n d i e n er o n j u i s t h e d e n 

voorkomen i n uw 
p e r s o n a l i a o f e l d e r s i n 
de t e k s t graag t i j d i g 
voor h e t passeren der 

T e l : 0223-672100 akte c o n t a c t op t e 
info@notarissencombinatie.nl nemen 

STATUTENWIJZIGING 

62354 

Heden, ** tweeduizend veertien, verschenen voor mij, Mr Gregory Henri Peul. — 
notaris, gevestigd te Den Helder: 
1. de heer Johannes Cornells VAN REEK, geboren te Den Helder op 

vierentwintig mei negentienhonderd drieënzestig, wonende 1785 GN Den -
Helder, Dirk Abbesteelaan 24, van Nederlandse nationaliteit, (nationaal — 
paspoort nummer: NU60H2LL0, uitgegeven te Den Helder op acht april — 
tweeduizend veertien), ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin 
van het geregistreerd partnerschap of als zodanig geregistreerd geweest; -

2. de heer Gerard Fonger TERPSTRA, geboren te Alkmaar op veertien 
augustus negentienhonderd zevenenveertig, wonende 1788 CR 
Julianadorp, gemeente Den Helder, Middelzand 2912, van Nederlandse -¬
nationaliteit, (Nederlandse identiteitskaart nummer: IVJJHD4D2, 
uitgegeven te Den Helder op zeven mei tweeduizend veertien), in algehele 
gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw Catharina Cornelia — 
Lientje Thedinga; 

ten deze handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en 
secretaris van stichting STICHTING LOKALE OMROEPSTICHTING "DEN 
HELDER" L.O.S., statutair gevestigd te Den Helder, kantoorhoudende aan de — 
Kerkstraat 15 A, te Den Helder, (postcode 1781 GB), welke stichting is 
ingeschreven in het handelsregister berustende bij de Kamer van Koophandel — 
voor Noord-Holland te Amsterdam onder nummer 41239815, en als zodanig — 
gezamenlijk bevoegd om deze stichting rechtsgeldig te vertegenwoordigen 
ingevolge het bepaalde in artikel 8 (vertegenwoordiging) van de statuten, na — 
verkregen machtiging van het bestuur van de stichting ingevolge een besluit — 
genomen in de hierna genoemde bestuursvergadering, gehouden te * op *. 
De comparanten, handelend in hun gemelde hoedanigheid, verklaarden: 
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dat in een op * te * gehouden vergadering van het bestuur van de stichting 
met algemene stemmen en met inachtneming van het bepaalde in artikel -
16 (statutenwijziging) der statuten is genomen het besluit tot wijziging van -
de statuten, zoals deze laatstelijk werden gewijzigd bij akte verleden voor -
op drie juli tweeduizend drie voor Mr E.M.T Arrindell, notaris te Den Helder; 
dat genoemde bestuursvergadering hen, comparanten, heeft gemachtigd -
de gewijzigde statuten neer te leggen in een notariële akte, de betreffende 
akte te ondertekenen en voorts terzake al datgene te verrichten hetgeen — 
hen nuttig of noodzakelijk voorkomt; 
dat van genoemd besluit en de verleende machtiging blijkt uit een door de -
voorzitter en secretaris gewaarmerkt uittreksel uit de notulen van gemelde -
bestuursvergadering, dat aan deze akte is gehecht; 
dat van de toestemming van de gemeente Den Helder tot onderhavige — 
statutenwijziging blijkt uit een aan deze akte gehecht schrijven. 

Thans overgaande tot de uitvoering van voormeld besluit verklaarde de 
comparanten, handelend als gemeld, de statuten te wijzigen en vast te stellen als 
volgt: 
Artikel 1. 
NAAM 
De stichting draagt de naam: LOKALE OMROEP STICHTING DEN HELDER.— 
Artikel 2. 
ZETEL 
Zij heeft haar zetel te Den Helder. 
Artikel 3. 
DOEL 
1. De stichting heeft tot doel: 

1.1. het verzorgen van media-aanbod bestemd voor de gemeente Den — 
Helder, hierna te noemen: "de gemeente"; 

1.2. het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door -
het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van 
maatschappelijke behoeften die in de gemeente waarop de instelling 
zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn — 
om daarmee een publieke taak te vervullen; 

1.3. het verzorgen en het doen verspreiden van radio-en TV 
programma's via diverse media die in het bijzonder betrekking 
hebben op de gemeente, dan wel in belangrijke mate van betekenis -
kunnen zijn voor de gemeente; 

1.4. door middel van diverse media voorzien in de behoefte aan 
informatie, voorlichting en ontspanning op maatschappelijk, politiek, -
cultureel en sociaal gebied, zodanig dat de stichting geacht kan 
worden een instelling van algemeen nut te zijn; 

1.5. in haar programmabeleid evenwichtig, veelzijdig en onpartijdig te zijn; 
1.6. indien wenselijk, het onder behoud van eigen gezicht en 

verantwoording samenwerken met andere omroeporganisaties; 
1.7. het inrichten, in standhouden, beheren en het regelen van het gebruik 

van organen, diensten en hulpmiddelen, die nodig zijn voor een 
goede verzorging van de programma's en uitzendingen. 
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2. Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te 
verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke -
voor de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn. 

Artikel 4. 
BEGUNSTIGERS 
1. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de stichting financieel 

te steunen. 
2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van begunstigers. 
3. De rechten en plichten van een begunstiger kunnen ten allen tijde 

wederzijds door opzegging worden beëindigd. 
4. De begunstigers zijn gehouden tot het betalen van de bijdrage, die door het 

bestuur is vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld 
die een verschillende bijdrage betalen. 

Artikel 5. 
GELDMIDDELEN 
1. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit overheidsfinanciën, 

reclameverkoop, sponsoring, verhuur en andere aan de omroep 
gerelateerde nevenactiviteiten, de bijdragen van de begunstigers, uit de — 
eventuele uitgifte van een programmablad, uit eventuele verkrijging 
ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit eventuele -
overige geoorloofde baten. 

2. De stichting is niet dienstbaar aan het maken van winst door derden. 
Artikel 6. 
BESTUUR 
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie (3) personen. Het aantal leden wordt 

door het bestuur vastgesteld. 
2. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd. — 
3. Bij huishoudelijk reglement worden nadere regelen aangaande de 

bestuurssamenstelling gegeven. De bestuurders worden benoemd voor — 
een maximale periode van drie (3) jaar, daarna zijn zij steeds voor een — 
driejarige periode herkiesbaar. 

4 De bestuurders worden door het bestuur benoemd uit een of meer 
voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 5. Tot het opmaken van zulk -
een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als leden van het bestuur. — 

5 Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een -
met meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van het -
bestuur, genomen in een vergadering waarin tenminste een meerderheid -
van de bestuursleden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. 

6. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit het bestuur overeenkomstig het ~ 
voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te 
ontnemen, dan is het bestuur vrij in de keus. 

7. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming -
uit die voordrachten. 
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8. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de — 
overblijvende bestuursleden (of zal het enig overblijvende bestuurslid) zo -
spoedig mogelijk na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door -
de benoeming van één (of meer) opvolger(s). 

Artikel 7. 
BESTUURSVERGADERINGEN EN BESLUITVORMING IN HET BESTUUR 
1. leder kalenderjaar worden tenminste vier vergaderingen gehouden. 
2. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien 

de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of 
vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een — 
medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een 
schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, -
volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als 
gevolmachtigde optreden. 

3. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij — 
diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. 

4. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door -
de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter 
daartoe verzocht. De notulen worden vastgesteld. 

5. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle 
bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld hun mening te uiten. Van een 
aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat 
na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.— 

6. leder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor 
zover deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven worden alle — 
bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig 
uitgebrachte stemmen. 

7. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter 
een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit — 
vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij 
ongetekende, gesloten briefjes. 

8. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 
9. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist 

de voorzitter. 
10. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun 

werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen 
gemaakte kosten. 

Artikel 8. 
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP 
1. Het bestuurslidmaatschap eindigt: 

1.1. door ontslag op grond van artikel 298 boek 2 van het Burgerlijk 
wetboek; 

1.2. door bedanken; 
1.3. door ontslag, verleend door de gezamenlijke overige bestuurders;— 
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1.4. door overlijden. 
2. Elk lid van het bestuur treedt uiterlijk drie (3) jaren na zijn benoeming af, — 

volgens een door het bestuur te maken rooster van aftreding. De 
aftredende is terstond herbenoembaar voor ten hoogste eenmaal de 
maximale benoemingstermijn. 

Artikel 9. 
BESTUURSTAAK/VERTEGENWOORDIGING 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 
2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde 

onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door andere organen van de — 
stichting. 

3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, -
vervreemden of bezwaren van registergoederen. 

4. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten 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 
derde verbindt. 

5. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd: 
5.1. hetzij door het bestuur; 
5.2. hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuursleden; 
5.3. hetzij door een verleende volmacht aan één of meerdere bestuurders, 

alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die 
volmacht te vertegenwoordigen. 

Artikel 10. 
PROGRAMMABELEID BEPALEND ORGAAN (PBO) 
1. De stichting kent een Programmabeleid Bepalend Orgaan (hierna ook te — 

noemen "PBO"). Dit heeft tot taak: 
1.1. het bepalen van het beleid voor het media-aanbod; 
1.2. toetsing van de in het programmabeleid verwoorde uitgangspunten; -
1.3. het geven van adviezen, gevraagd en ongevraagd, aan het bestuur;-
1.4. het opstellen van een jaarlijkse rapportage aangaande het gevoerde 

en gerealiseerde programmabeleid. 
2. Het aantal leden wordt door het Programmabeleid Bepalend Orgaan, met -

in achtneming van lid 3 vastgesteld. 
3. Het PBO dient zodanig te zijn samengesteld, dat het representatief is voor 

de in de gemeente voorkomende maatschappelijke-, culturele-, 
godsdienstige- en geestelijke stromingen. Het PBO bestaat uit tenminste -
vijf leden die een stroming vertegenwoordigen. Bij huishoudelijk reglement 
worden nadere regelen aangaande de samenstelling van het PBO 
gegeven. 

4. Het PBO wijst uit haar midden een voorzitter en secretaris aan. Zij kan voor 
elk hunner een vervanger aanwijzen. 

5. De vergaderingen van het PBO, die minimaal drie (3) keer per jaar 
plaatsvinden, worden bijgewoond door een vertegenwoordiger van het — 
bestuur en de hoofdredacteur. Deze hebben een adviserende stem. 
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6. De leden van het PBO worden door het PBO benoemd uit een of meer — 
voordrachten, overeenkomstig het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van -
zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur, leden van het PBO als 
bij huishoudelijk reglement aan te wijzen organisaties of groepen van 
organisaties. 

7. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een -
met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit -
van het PBO, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde — 
van de leden van het PBO vertegenwoordigd is. 

8. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit het PBO overeenkomstig het — 
voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te 
ontnemen, dan is het PBO vrij in de keus. 

9. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming -
uit die voordrachten. 

10. Voordrachten en benoemingen geschieden onverminderd het bepaalde in -
lid 3. 

11. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het PBO, zullen de 
overblijvende leden (of zal het enig overblijvende lid) binnen zes maanden 
na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van 
een (of meer) opvolger(s). 

12. Mocht(en) in het PBO om welke reden dan ook één of meer leden 
ontbreken, dan vormen de overblijvende leden, of vormt het enige 
overblijvende lid niettemin een wettig Programmabeleid Bepalende Orgaan. 

Artikel 11. 
EINDE LIDMAATSCHAP PROGRAMMABELEID BEPALEND ORGAAN (PBO) 
1. Het lidmaatschap van het PBO eindigt: 

1.1. indien het lid van het PBO heeft opgehouden vertegenwoordiger te -
zijn van een stroming; 

1.2. door bedanken; 
1.3. door ontslag, verleend door de gezamenlijke overige bestuurders;— 
1.4. door overlijden. 

2. Elk lid van het PBO treedt uiterlijk vijf (5) jaren na zijn benoeming af, 
volgens een door het PBO te maken rooster van aftreding. De aftredende is 
terstond herbenoembaar voor ten hoogste eenmaal de maximale 
benoemingstermijn. 

Artikel 12. 
HOOFDREDACTEUR 
1. De hoofdredacteur wordt door het bestuur aangesteld. De hoofdredacteur — 

kan uitsluitend op voordracht van het bestuur worden ontslagen. 
2. Het bestuur kan de hoofdredacteur in de uitoefening van zijn functie voor — 

onbepaalde tijd schorsen. 
3. Voor de inhoud van alle uitzendingen en voor alle daar mee samenhangende 

werkzaamheden is de hoofdredacteur verantwoordelijk en jegens het PBO -
verantwoording verschuldigd. 

4. De hoofdredacteur is belast met benoeming, schorsing, ontslag van 
individuele programmamedewerkers. Indien een individuele 
programmamedewerker het niet eens is met een schorsing of ontslag, kan — 
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hij/zij zich wenden tot het bestuur, dat de mogelijkheid heeft een 
onafhankelijke commissie samen te stellen om te oordelen over de 
schorsing/het ontslag. In deze commissie zit in elk geval een bestuurslid, de 
hoofdredacteur en een gezamenlijk aan te wijzen derde persoon. 

Artikel 13. 
WERKGROEPEN 
1. Het bestuur kan werkgroepen instellen. 
2. Bij huishoudelijk reglement worden taak en werkwijze van de werkgroepen 

vastgesteld. 
Artikel 14. 
JAARVERSLAG - RAPPORTAGE PROGRAMMABELEID BEPALEND 
ORGAAN - REKENING EN VERANTWOORDING 
1. Het stichtingsjaar tevens boekjaar loopt van één januari tot en met 

eenendertig december. 
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting 

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

3. Het bestuur stelt binnen zes maanden na afloop van het stichtingsjaar zijn -
jaarverslag op en de penningmeester doet, onder overlegging van een — 
balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over 
zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. De jaarrekening wordt 
opgesteld conform de eisen die het Commissariaat voor de Media stelt en -
die zijn opgenomen in het Handboek Financiële Verantwoording Publieke -
Lokale Media-instellingen. 

4. Het Programmabeleid Bepalend Orgaan stelt binnen zes maanden na 
afloop van het stichtingsjaar de jaarlijkse rapportage aangaande het 
gevoerde en gerealiseerde programmabeleid, zoals vernoemd in artikel 3, -
lid 1.4, vast. 

5. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. 
6. Na vaststelling kan door een ieder kennis worden genomen van het 

jaarverslag, de rapportage van het Programmabeleid Bepalend Orgaan en 
de jaarstukken. 

7. Het bestuur is verplicht bescheiden bedoeld in lid 3 en 4 volgens de 
wettelijk geldende termijnen te bewaren. 

Artikel 15. 
STATUTENWIJZIGING 
1. In de statuten van de stichting kan geen verandering worden gebracht dan 

door een besluit van het bestuur, waartoe is opgeroepen met de 
mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.— 

2. Zij die de oproeping tot een vergadering van het bestuur ter behandeling — 
van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste ~ 
vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de — 
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte 
plaats ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering -
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wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan -
alle leden van het bestuur toegezonden. 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de 
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde — 
van de bestuursleden tegenwoordig is. Is niet twee/derde van de leden — 
tegenwoordig, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede 
vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals -
dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal ~ 
tegenwoordige bestuursleden, kan worden besloten, mits met een 
meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 

4. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een -
notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte zijn 
tenminste twee bestuursleden gezamenlijk bevoegd. 

Artikel 16. 
ONTBINDING 
1. De stichting kan worden ontbonden door een besluit van het bestuur. Het -

bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van 
overeenkomstige toepassing. 

2. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed aan -
een kwalificerende liefdadigheidsinstelling, dan wel op enige andere wijze -
die het algemeen belang dient. 

Artikel 17. 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
1 Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement vast. 
2 Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die 

geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. 
3 Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het 

bepaalde in artikel 15 lid 1 en lid 2 van toepassing. 
Artikel 18. 
SLOTBEPALING 
In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. 
AAN TE HECHTEN STUKKEN 
Aan deze akte wordt gehecht: notulen van de bestuursvergadering waarin de — 
concept-statuten zijn vastgesteld, het huishoudelijk reglement "Lokale Omroep — 
Stichting Den Helder" en het programmastatuut "Lokale Omroep Stichting Den — 
Helder. 
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De identiteit van de bij deze akte 
betrokken comparanten/partijen is aan de hand van de hiervoor gemelde en 
daartoe bestemde documenten vastgesteld, danwel is reeds eerder op deze — 
wijze vastgesteld, door mij, notaris. 
WAARVAN AKTE in minuut is opgemaakt en verleden te Den Helder op de 
datum als in het hoofd van deze akte vermeld. 
De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht. 
De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs 
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te stellen, tijdig, voor het verlijden, van de inhoud van de akte te hebben kennis — 
genomen en met de inhoud in te stemmen. 
De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door -
de comparanten en vervolgens door mij, notaris. 




