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Coöperatieve Stoomzuivellabriek ,, Sint-Antonius Abt"» te Ayen, gemeente 

Bergen (Limburg). Voor Antonius Gerhardus Berendsen, candidaat-notaris, 

wonende te Vierlingsbeek, plaatsvervanger voor den aldaar standplaats 

hebbenden notaris Petrus Johannes Brabers, verschenen de heeren: 1. Johannes 

Mathijs Joosten, landbouwer, wonende te Ayen, gemeente Bergen (Limburg); 2. 

Josephus Hendrikus Huybers, landbouwer, wonende te Bergen (Limburg); 3. 

Gerhardus Johannes Josten, landbouwer, wonende te Ayen, gemeente Bergen 

(Limburg); 4. Antonius Frenken, landbouwer, wonende te Bergen (Limburg); 5. 

Willem Swemers, landbouwer, wonende te Wellerlooi,. gemeente Bergen 

(Limburg); 6. Gerardus Johannes Daemen, landbouwer, wonende te Well, 

gemeente Bergen (Limburg); 7. Peter Johannes Hofmans, landbouwer, wonende 

te gezegd Well; 8. Willem Laarakker, landbouwer, wonende te Afferden, 

gemeente Bergen (Limburg); 9. Johannes Boskamp, landbouwer, wonende 

aldaar; 10. Johannes Joseph van Stiphout, landbouwer, wonende te 

Siebengewald, gemeente Bergen (Limburg); 11. Peter Holtermans, landbouwer, 

wonende te Siebengewald, gemeente Bergen (Limburg), ten deze handelende 

respectievelijk in hoedanigheid van voorzitter, ondervoorzitter en bestuursleden 

van en te zamen vormende het bestuur van de vereeniging: Coöperatieve 

Stoomzuivelfabriek ,, Sint-Antonius Abt", gevestigd te Ayen, gemeente Bergen 

(Limburg) en als zoodanig deze vereeniging overeenkomstig haar statuten 

vertegenwoordigende . De comparanten verklaarden: dat /in de algemeene 

vergadering van gemelde coöperatieve vereeniging, de dato l.Mei 1932, werd 

besloten: a. tot de hierna gemelde wijziging van lid 1 van art. 20 der statuten van 

gemelde coöperatieve vereeniging, zooals gemeld artikel werd vastgesteld bij 

akte van algeheele wijziging der statuten, verschenen voor den notaris Brabers te 

Vierlingsbeek, 15 Juli 1927, en b. voormeld bestuur te machtigen tot uitvoering 

van evengemeld besluit; dat zij thans ter uitvoering van voormeld besluit bepalen, 

dat m lid 1 van gemeld art. 20 worden aangebracht de navolgende wijzigingen: a. 

achter het woord „heeft" wordt een punt gesteld; b. de woorden, volgende achter 

het woord „heeft ', luidende: „en die, welke door leden van andere gezinnen voor 

eigen huishoudelijk gebruik op het bedrijf van het lid wordt afgehaald. Het bestuur 

is echter bevoegd, in bijzondere gevallen toe te staan, dat de voor andere 

gezinnen bestemde melk door derden wordt afgehaald of aan de woningen der 



gezinnen wordt bezorgd", vervallen en worden vervangen door de woorden: 

„Verkoop of aflevering van melk, anders dan aan de vereeniging, mag alleen met 

uitdrukkelijke — al of niet onder bepaalde voorwaarden verleende — toestemming 

van het bestuur plaats hebben", zoodat art. 20, lid 1, alsdan in zijn geheel luidt als 

volgt: „Ieder lid is verplicht, eiken dag, waarop de fabriek in werking is, al de melk 

van zijn gezonde koeien aan de vereeniging ter verwerking te geven, met 

uitzondering van de melk, die hij voor eigen huishoudelijk gebruik of voor zijn 

bedrijf noodig heeft. Verkoop of aflevering van melk, anders dan aan de 

vereeniging, mag alleen met uitdrukkelijke — al of niet onder bepaalde 

voorwaarden verleende — toestemming van het bestuur plaats hebben." De 

comparanten zijn aan mij, plaatsvervangend notaris, bekend. Waarvan akte in 

minuut. Verleden te Ayen, gemeente Bergen, op heden, 21 Juni 1932, in 

tegenwoordigheid van Petrus Albertus Vervoort, botermaker, wonende te 

Afferden, gemeente Bergen, en Petrus Gerardus Jansen, notarisklerk, wonende 

te Vierlingsbeek, als getuigen, aan mij, plaatsvervangend notaris, bekend. 

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte is dezelve door de comparanten, de 

getuigen en mij, plaatsvervangend notaris, onderteekend. (Geteekend:) J. M. 

Joosten, J. H. Huybers, G. J. Josten. A. Frenken, W. Swemers, G. J. Daemen, P. 

J. Hofmans, W. Laarakker, J. Boskamp, Joh. v. Stiphout, P. Holtermans; P. A. 

Vervoort, P. Jansen, A. G. Berendsen. 

 


