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JSC/2018.2163

AKTE VAN PROCES-VERBAAL

Vandaag, zesentwintig oktober tweeduizend achttien, verklaar ik, mr. HENK-STEVEN
KLEINBURINK, notaris gevestigd te Doetinchem:
1. De stichting "Stichting Parkmanagement Bedrijventerrein Akkermansweide",
statutair gevestigd te Doetinchem, kantoorhoudende Meidoornstraat 2, 7061 XR
Terborg, gemeente Oude IJsselstreek, handelsregisternummer 57885915, hierna te
noemen: "de stichting", heeft mij, notaris, te kennen gegeven dat zij voornemens is
tot instelling van een ondernemersfonds bedrijventerreinen op de
"Akkermansweide" te Terborg en deze te vullen met inkomsten uit reclameheffing
ten einde de activiteiten van de stichting mogelijk te maken.
2. Alvorens te (kunnen) starten met de instelling van het ondernemersfonds heeft de
stichting in samenspraak met de Gemeente Oude IJsselstreek middels een
draagvlakmeting geïnventariseerd of er voldoende draagvlak is onder de beoogde
deelnemers aan het ondernemersfonds, zijnde de gebruikers van de panden op het
bedrijventerrein "Akkermansweide" te Terborg. De stichting heeft mij, notaris,
verzocht voor de vaststelling van de uitslag van de draagvlakmeting zorg te dragen op
de wijze zoals hierna is verwoord.
In tweeduizend zeventien is reeds eenzelfde draagvlakmeting georganiseerd. Destijds
heeft een meerderheid tegen de instelling van het ondernemingsfonds gestemd.
3. De (nieuwe) draagvlakmeting heeft als volgt plaatsgevonden:
I. de stichting heeft mij, notaris, te kennen gegeven dat de stichting op elf mei
tweeduizend zeventien een informatieve bijeenkomst voor de gebruikers van de
panden op bedrijventerrein "Akkermansweide" te Terborg heeft georganiseerd
bij de "Terborgse Wijncentrale", aan de Ettensestraat 19 te Terborg.
II. namens de stichting zijn op vijf oktober tweeduizend achttien diverse
stemkaarten bij mij, notaris, op kantoor te Doetinchem bezorgd.
Op deze stemkaarten kan voor of tegen instelling van het ondernemersfonds
worden gestemd. Deze stemkaarten zijn door mij, notaris, middels een paraaf en
een stempel gewaarmerkt;
III. deze gewaarmerkte stemkaarten zijn op acht oktober daarna door (een
medewerker van) de stichting opgehaald en op diezelfde dag is een gesloten en
verzegelde stembus aan (een medewerker van) de stichting meegegeven;
IV. de stichting heeft mij, notaris, te kennen gegeven dat haar voorzitter en
secretaris tezamen met twee adviseurs op acht oktober tweeduizend achttien
persoonlijk een stemkaart alsmede een informatieblad hebben bezorgd bij ieder
van de gebruikers van de panden op bedrijventerrein "Akkermansweide" te
Terborg. Een exemplaar van het bedoelde informatieblad wordt aan deze akte
gehecht.
V. de stichting heeft mij, notaris, te kennen gegeven dat de gebruikers van de
panden op het bedrijventerrein aan de hand van het adressenbestand van de
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5.

6.
7.

stichting zijn vastgesteld. Het adressenbestand is opgenomen in een aan deze
akte gehechte lijst;
VI. de stichting heeft blijkens vorenbedoelde, aan deze akte te hechten lijst, te
kennen gegeven dat bij het bezorgen van de stemkaarten zesendertig (36)
stemkaarten zijn verstrekt, genummerd 1 tot en met 36. Omdat drie (3)
stemkaarten, genummerd 6, 22 en 29, na verstrekking aan de betreffende
gebruikers zijn kwijtgeraakt, zijn aanvullend drie (3) extra stemkaarten,
genummerd 37, 38 en 39, aan diezelfde drie gebruikers verstrekt. In totaal zijn
derhalve negenendertig (39) stemkaarten verstrekt, genummerd 1 tot en met
39.
VII. de stichting heeft mij, notaris, te kennen gegeven dat de stemkaarten op vijftien
en achttien oktober tweeduizend achttien persoonlijk door de secretaris van de
stichting bij de gebruikers van de panden op bedrijventerrein "Akkermansweide"
te Terborg zijn opgehaald. De stichting heeft mij, notaris, voorts te kennen
gegeven dat op vijftien oktober tweeduizend achttien enkele
medebestuursleden van de stichting de secretaris hebben geholpen bij het
ophalen van de stemkaarten.
Bij het ophalen is de gesloten en verzegelde stembus gebruikt;
VIII. op achttien oktober tweeduizend achttien is de gesloten en verzegelde stembus
aan mij, notaris, retour gegeven.
IX. na ontvangst van de stembus door mij, notaris, is door de heer mr. Jorrit
Schotsman, kandidaat-notaris op mijn kantoor te Doetinchem, een e-mailbericht
ontvangen van de secretaris van de stichting waarin te kennen wordt gegeven
dat twee van de gebruikers alsnog hun stem hebben uitgebracht dan wel
hebben gewijzigd aangezien de stem in eerste instantie door een niet daartoe
bevoegde persoon was uitgebracht. Het betreffende e-mailbericht (met bijlagen)
wordt aan deze akte gehecht. Hieruit blijkt dat de stemming ziet op de
stemkaarten met de nummers 33 en 34. Overigens zijn de in het genoemde emailbericht genoemde nummers 33 en 34 naar het kennelijk oordeel van mij,
notaris, per abuis door elkaar gehaald. Waar in het e-mailbericht wordt
gesproken over het nummer 33 moet hiervoor worden gelezen 34 en vice versa.
Door mij, notaris, is uitdrukkelijk geen toezicht gehouden op de procedure van afgifte
en inontvangstneming van de stemkaarten en identificering van de gebruikers van de
panden op het bedrijventerrein, noch heb ik, notaris, hier enige betrokkenheid bij
gehad.
De stichting heeft mij, notaris, te kennen gegeven dat vorenbedoelde onder sub 4.
genoemde procedure namens de stichting is uitgevoerd door de secretaris van de
stichting, zijnde de heer Wouter Buizert, geboren te Wisch op zeven februari
negentienhonderd negenenveertig, wonende Meidoornstraat 2, 7061 XR Terborg,
gemeente Oude IJsselstreek, waarbij de secretaris is geholpen door enkele
medebestuursleden en anderen, zoals hiervoor genoemd.
Deze akte dient enkel om de waarnemingen van mij, notaris, bij de opening van de
gesloten en verzegelde stembus vast te leggen.
Heden is de stembus door mij, notaris, geopend en ik heb daarin zesentwintig (26)
stemkaarten aangetroffen. Aan een deel van deze stemkaarten is een kopie van een
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legitimatiebewijs gehecht. De in de stembus aangetroffen stemkaarten zijn allen
ingevuld en zijn tevens allen aan deze akte gehecht.
8. Blijkens de in de stembus gedeponeerde stemkaarten en gelet op het e-mailbericht
hiervoor onder sub IX genoemd is:
eenentwintig (21) maal vóór instelling van het ondernemersfonds gestemd;
zes (6) maal tegen instelling van het ondernemersfonds gestemd.
AANGEHECHTE STUKKEN
gemeld informatieblad;
gemelde lijst;
gemeld e-mailbericht (met bijlagen);
gemelde stemkaarten (met kopie legitimatiebewijs).
Waarvan dit proces-verbaal is opgemaakt en verleden te Doetinchem op de datum in het
hoofd van deze akte vermeld.
(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

