
BEROEPSVERENIGING DE RODE DRAAD	 CElLCK!9517/3 

• 

Heden achtentwintig juni ---------------- ---------- ---- -------------~--- -------- --

tweeduizcnd twee. ve rschenen voor mij, ------- --------- ----- -------- ------------ 

mr. Lau rina Christina KLei n, notaris te Amsterdam: - ------- ---------------------- 

• _ ::J _ •• _ ...... ..., I ~ '-I .... ~ I~"l eel u tJd I lll~t ------------------------- --- ------ ---- ---

De comparanten verklaarden dat zij bij deze een vereniging oprichten en daar

voor de volgende statuten vaststellen: --------------,,-----------------------------

Naam en zetel. ------- ---- ---- ------------------------------------- --------- ------ 

Artikel 1. ------------------------------------------------------------------------- 

1.	 0 e veren iging draagt de naam: ------------------------ ---------- --- ----------- 

befoepsvereniqing De Rode Uraad. u	 - - u_u_ u __ u u __ u __ -- n __ u n 

Bij afkorting genaarnd: VRD. -------------------------------------------------- 

2. Dc vereniging heeft haar zetel te Amsterdam. ---------------------------------

Doel. ----------------------------------------------------------------------------- 


Artikel 2 ----------- --------- -------------- --------- -------- ------ ---------- ---- ---

1. Dc vereniging heeft ten doel: ---------------------------------------------------

Kleiminnenkade
 
& 



. ".P-.-;, _ 

de behnrtiging van de sociale, maatschappclijke. economische en andere be

It:lngen van werkneemsters in een prostitutiebedrijf of cen ander onderdeet 

van de seksuele dienstvertening en zelfstandigen zander personeel werkzaarr. 

in de prostitutie of een ander deel van de seksueLe dienstverlening en VQorts 

van voormalige bedoelde werkneemsters en zelfstandigen zander personeet 

alles ongeacht geslacht, gender en seksuele orientatie. ---------------------- 

2.	 De vereniging kan in naam van haar leden rechten bedingen en in hun n<lam 

verplichtingen aangaan, alsmede namens de leden tot handhaving van de be

dongen rechten in rechte aptrcden, waaronder begrepen het vorderen van 

schad evergoed ing. ------ - ---------- --- -------------------- -- ------------------ 

Duur.------------------------------------------------------------------------------
Artikel 3. ---- --------------- .. -- ----- ---------------------------------------------- 

De vereniging is aangegaan voar onbepaalde tijd. ---------------------------------

Leden.---------------------------------------------------------------------------- 

Artikel 4. --- ------ ----------- -- ---------------- ----- --- -- --- --- --------- ---------- 

1.	 Het vereiste van het gewone lidmaatschap ;5 het zijn van [voormaligJ werk

neemster in een prostit utiebedrijf of een ander onderdeel van seksuele 

dienstverlening af het als zelfstandige zander personeel werken of voorheen 

gewerkt hebben in de prostitutie of een ander onderdeel van de seksuele 

dienstverlening aUes ongeacht gcslacht, gender en seksuele orientatie. ----- 

2.	 Degene, die lid wil worden, geeft zich daartoe schriftelijk op bij de secretaris. 

Het bestuur beslist in eerste instantie of een kandidaat al of [liet als lid wordt 

toeg~latcn. --------------------------------------------------------------------_ 

De secretaris geeft van een beslissing tot het al of njet toelaten onverwijld 
r 

schriftelijk kennis aan de kandidaat. --------------- _ 

Indien een kandidaat in eerste instantie niet is toegelaten, kan deze binnen 

veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving beroep docn op de ulgemene 

vergadering.------------------------------------------------------------------- 

Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de secretaris.-------------- 

Terzake van het beroep wordt op de eerstvolgende rllgemen~ vergadering Ult· 



spraak gedaan. -- - ----- -- ~ --- -- ---- --- ------------------- --- -----------------.- 

3.	 Erelid is deg(~ne die door de algemene vergadering met algemene stemmen 

als zodanig is benoernd op grond van de omstandigheid dat deze zich bijzonder 

verdienstelijk voor de vereniging heeft gemaakL -------------------------------

Arti kel 5. --- ---- -- --- ---- ---- ------ ------ ---- ----- -- ----- -- ---- -- ---------------- -

De vereniging kent voorts begunstigers. ----------- - --- ------ ------ -- -- --- ------- 

Begunstiger is de lrechtslpersoon die zich als lodanig bij het bestuur heeft aan

gemetd en door het bestuur is toeg etaten. ------ ----- -.------- ------------------- 

Hij/zij steunt de vereniging met een financiele bijdrage. waarvan het minimum 

wordt vastgesteld door de algemene vergadering. ------------------------------- 

Einde van het lidmaatschap. ---- ----- ----- --- ---- - ------------------ ------ --------

Artikel 6. ---------- -- ----- -------- ---------- ---- -.-- -- -- -- ----- -- -- ----- -- --------- 

1.	 Het lidmCJatschap eindigt: .. ----- .. ---- ---- ------ ---- ----- -- --- ------ -- ---- --- ---

a.	 door het ave rlijden van het lid; -- -... ------- ----------- ----------- ---- --- ----

b.	 door schriftdijke opzegging door het lid; ----------------------------------- 

deze opzegging kan stechts geschieden met een opzegtermijn van drie ka

le nde rmaa rid en; -- -- -- -- ---- ---- ----------- -.---- --- -- -------- -- ------- -- ---- 

c.	 door schriftetijke opzegging door de vereniging; --------------------------- 

deze opzegging kan te allen tijde en zander inachtneming van een opzeg

glogstermijn door het hestuur geschieden wanneer een lid herdt opgehou

den aan de vereisten door de statu ten voor het lidmaatschap gesteld te vot

doen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan 

worden het lidmaatschap te laten voortduren; ------.----------------------- 

d.	 door ontzettinq; --- -.-- ----- -- ---------- ----- ----- ---------- ----.------------ 

deze ontzetting Js.an alleen door het bestuur worden uitgesproken, wanneer 

een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging 

handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeett. ------------------- 

~	 Ie aanzlen van een bestuurslid geschieden zowd de opzegging namens de 

ereniging als de ontzetting krachlens besluit van de atgemene vergadering. 

e Ihaar staat geen beroep open als h,erna is bedoeld.•- ---------- .. -------- 



'--

3.	 Degene, ten aanzien ven wie een besluit tot ontzetting is genomen, wordt ten 

spoediyste schriftetijk van het besluit met opgave van rcdenen in kennis ge

stcld. -------------.-.--.----.-------------------------------------------------- 

Hem/haar staat binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving beroep 
, 

op de atg em ene vergadering open. ------------ ------- --- -------- ----- ----- ---. 

Het beroep moet schriftetijk bij de secretaris worden ingediend.--------------

4.	 Gedurende de beroepstermijn en hanqende het beroep is dE! betrokkene ge

schorst, evenwel met dien verstande dJt hij/zij bevoegd is de algemene verga

denng, waann op hp.t beroep wordt beslist tijdcns de behandeling van het be

roep bij te wonen en daar het woord te voeren-------------------------------- 

Hij/zij heeft ec ht er daann gee n ste mrecht. -- ---- --- ---------------------- --- ---

Schorsing.------------------------------------------------------------------------ 

Artikel 7 --------- ----- ---- -- -------- --- -------- -- -- ---- --------------------------- 

1.	 In de gevallen. genoemd in artikel 6 lid 1 onder d, kan het bestuur ecn lid als 

zodanig schorsen voor ten hoogste drie maanden, indien het bestuur niet vol

doende termen <lanWezlg acht am tot ont:?etting te be5luiten .. ---------------- 

2.	 Het bepaalde in artikel 6 leden 2 tot ell met I. is van ovcreenkomstige toepas

5Ing.--------------------------------------------------------------------------- 

3.	 Schorsing van een bestuurstid als lid van de vereniging, houdt tevens in de 

schorsing als best uurs!id. -- -------- --------- -.- --------- ----- -- --- ---- ---- ----

Het einde van het lidmaatschap houdt tevens in het einde van het bestuurslid

maatschap. ----- ---- ------- ----------- ----- --- - ---- --- ------ --- ---- ---- -- -.. ----

Verplichtingen. ------- --------- -- ------ --- -- --- --- --- ----- ----- -- ----- --- --- ---- --

Artikel 8. -- -------- ---- ------ ------ -- ------- --- ------- --- ---- - .. -.- -.-- ---- -.---- -.. 

1.	 De door de leden verschuldigde contributies en overige bijdragen worden 

vnstgestetd door de algernene vergadering. --------------------.-------------- 

Tevens kan de algemene vergadering bes!uiten dat bij de aanvClng van het lid

maatschap een door haar vast te stelten inschrijfgeld versc:huldigd worut. --- 

2.	 Het bestuur bepaalt op welke wtjze en op welke datum uiterlijk aan de finan

ciete verplichtingen moet lijn volda"n. ---------------- .. --------------- .. ------- 

£ 
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3.	 Personen, van wie het lidmi3atschap een aanvang heeft genomen of is geein


digd of die zijn geschorst. zijn over het jaar, waarin de aanvang. het einde of de
 

schorsing heeft plaatsgevonden, de contributie voor het geheel verschuldigd,
 

tenzij het bestuur anders besluit. - - --- - - - -- -- -- - -------- --------------- ------- 

4.	 De algemene vergadering is bevoegd andere verplichtingen aan de leden op te
 

lcggen. ---- -- - - -- -- - --'- ---- - -- --- -- ---- --- ------ ------ -- -------- --------- ------ 


Bestuu~--------------------------------------------------------------------------

Artikel 9. --- ------ -- -- ------- ---- ----- ---- -- ----- ---- ------- ----- ----- ------- --- --

1.	 De leiding van de vereniging en het beheer harer vermogen berusten bij het
 

bestuur.. ---------------------------------------------------------------------- 

2.	 Het bestuur is - na vooraf verkregen goedkeuring van de algemene verga

dering - bevoegd te beslulten tot het r.langaan van overeenkomsten tot verknj

ging. vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan 

van overeenkomsten. wa<:lrbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede

schuldenaar verbindt. zich voor een ander sterk maakt of zich tot zekerheid

stelting voor een schuld van een ander verbindt. ------------------------------ 

3.	 De bestuursleden kunnen voor hun werkzaamheden als zodanig een door de 

algemene vergadering vast te stellen redeLijke vergoeding ontvangen, al of 

niet or basis van een arbeidsovereenkomst rnet de vereniging. ----------------

Artikel 10. -.-- _., -- -- -- -----.-. --------- ------- --- ---- ------ -- --. -- ---- --- ---- --- --- --.

1.	 Het bestuur bestaat uit tenmlOste drie personen; ook niet-leden zijn benoem

baar als bestuurslid. - -., - - --- - - -- - -- ------ -- - - --- -- ----- -------- --------- ---- --

Het aantal bestuursleden wordt vastgestf:(d door de algemene vergadering. -

De functies van voof'zitter. secretaris en penningmeester worden in onderling 

overleg door het bestuur verdee ld. -.. ---- -- -- - -- - -., ---- --- - ----- -- -- •.. - -------- 

De bestuursleden werden benoemd. geschorst en onts(agen bij bes(uit van de 

algemene vergadering. - - - --- - - -.. -- ---"'- - ------- ---- -- -- - --- ---- --- ----------- 

2.	 Jaarlijks. onmiddetlijk na afteop van de jaarvergadering, treedt elk hestuurslid 

at. - .----- --- ---..---.--- ----- --.-- ---------.- .... -.---- -- --- -- --- -.. - .----- --. ---. -- --- ----. 

Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. -.. ------------------- 

http:bestuurverdeeld.-..-------------.,-----------------�


"--

3.	 Nieuw uf herbenoernde bestuursleden aanvaarden hun functie terstond na ai· 

loop van dc ve rga dering wac rin zij zijn benoemd. ------- -------- --------- - --- -. 

De algernene vergadering kan voor de <lanvaarding echter een ander tijds:.= 

vastst ellen. --- -- ------ --- -- ----- --- -; ------- --- --- -------- ------------.- ------ .. 

4.	 Een bestuurslid kan te allen tijde zelf ontslag nemen. ------------------------ 

5.	 Bij eel) vacature in het bestuur wordt binnen twee maanden een algemer.E 

vergadering gehouden ter vervuHing da~rvan, tenzij het bestuur besluit met CE 

vervulling te wachten tot de eerstvolyende door het bestuur voorgenomE: 

alg ern ene verga derin g. ----.. ----------- --- ------------------- --- -- -------------

Gedurende het bestaan van een uf meer vacatures blijft het bestuur een bE

voeg<.J co llege vo rm en. --- ---- ------ -- -------- --- ----- -- --- ----- ---- --- ------ ---

Artike l 11. ---------- -- -- ----- ---- -- ------ ------------------------------- --------- -

1.	 De voorzitter bepaatt waar en wanneer een bestuursvergadering wordt gehol.

den... ---------------------------------------------------------------------------

Een bestuursvergaderlng wordt bijeengeroepen door de voofzitter of namer-:: 

tJeze. door de secretaris. ------------------------------------------------------ 

2.	 De voorzitter ste It de <3g enda vast. ------- ---------- ---- ------- ---- -- --- -- ---- -. 

De voorzittcr is verplrcht een bepaatd onderwerp op de agenda te ptaatsen c: 

verzoek van tenminste twee andere bestuursleden. ------------.-------------- 

3.	 Geldige be~lulten worden genomen rnet volstrekte meerderheid lmcer dan CC': 

helftJ van de getdig uitgebrachte sternmen. ----------------------------------- 

Elk bestuur"slid heeft recht op het uitbrengen van cen stern. ---- -------------- 

Bij staken van stern men heeft de voorzitter een beslissende stem. ----------- 

/L	 De secretaris of een ander door de voorzitter aangewezen persoon houdt ne

tulen tlij.-------··---------------------------------------------------------------
De notulen worden door het bestuur vastgesteld en ten blijke daarvan door CE 

voorl.itter en de lIotullst van de vergadering ondertekend. ---------------------

Vertegenwoordigin g. ---- ----- -----.-- ----- -- ----------------- ----- ---- ------- -----

Artikel 12, --- ----- --------- ------- ---.--- ----- ---------- --- -- --- --- ----- ------- ---

1.	 Het bestuur vel tegenwoordigt de vereniging, voor zover de wet niet anders bE-

KleirE innenkade
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paaU. -------------------------------------------------------------------------- 

2.	 De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt tevens toe aan twee gezamenlij~ 

handelende bestuursleden, waaronder hetzij de voorzitter, hetzij de secrete

ris. hetzij de pe nn ing meester. ---- ------- ---------------------- ------- -- ------- 

3.	 Het bestuur kan aan een bestuurslid en/of een of meer derden volmacht ver

lenen om de vereniging in bepaalde opzichten te vertegenwoordigen. -------- 

Deze volmac ht dient schrift eLijk te zijn vastg eLegd. ------------- ---------- ----- 

Algemene vergaderingen. ------ --------- ------ ------ ---- -- ---- ----- ---- -----------

Artikel 13. ------.- ---- ------ ------ ------------ ----- ---- --------- ------ ------- ----- 

1.	 Tenminste eenmaiJl per jaar wordt binnen zes maanden na afloap van he: 

boekjaar een algemene vergadering gehouden ljaarvergaderingl. ------------ 

De algemene vergadering kan evenwel de genoemde termijn voor ieder jae, 

afzo nderlijk ve rLeng en. ------ ------- ----- .. --- ----- ---- ----------- ------- ----- --

2.	 Een algemene vergadenng wordt voorts gehouden wanncer de voorzitter dl' 

bepaa It of krachte ns bes luit va n het bestuur. ------ --- ------------------------ 

De voorzitter is tot blJeenroeping van een algemene vergadcring verplicht in

dien tenminste zoveel leden als telomen bevoegd zijn een/tiende gedeelte van 

de sternmen in een algemene vergadering uit tc brengen onder nauwkeurige 

opgave van de te behandelen onderwerpen schriftetijk aan het bestLJur verzoe

ken een vergadering Ie beleggen. --------------------------------------------- 

lndien noch de voorzitter, noch het bestuur aan een dergelijk verzoel< een zo

danig gevolg geeft dat de vergadering binnen vier weken plaatsvindt, zijn de 

verzockers bevoegd zelf tot bijeenroeping over te gaan, daartoe het Ledenre

gister te raadplegen, een agenda vast te stellen cn de voorzitter en notulist 

van de verg ad eri n9 aar~ te wlj ze n. --------- --- --- ---- ---.- ------ ------ --------- 

3.	 De vergaderingen worden geleld door de voorzitter van het bestuur. --.------ 

Bij ontstentenis of belet van de voorzitter. wijst het bestuur uit zijn midden een 

persoon aan die de vergadering zolleiden. ------------------------.----------- 

Een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artlkel. ----- 

4.	 led er lid, dat f1 iet is 9esc horst, be h()u de ns het bepa ald e in <3 rt Ike! 6 lid 4. heett 



toegang tot de algemene vergadering en heeft de bevoE'gdheid aldaar he: 

woord te voeren en voorstellen te doe n. - --- ------------ --------- ------- --- ---- 

5.	 Ieder tid heeft een stem. --- ----- -- --- ---- ----- -------------- -------------- ---- 

Een stern kan nict door een gemachtigde worden uitgebracht.---------------- 

6.	 De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.------

7.	 In aUe gevallen waarin de Wet, deze statuten of een eventueel huishoudelij~ 

reglement n;et voorz;en, beslist de algemene vergadering. --------------------

Art ikel 14. -------- -- ---- ------ -- -------- --- --- ----- ------ ---- ----- --- --------- ----

1.	 De agenda van de jaarvergadering bevat tenminste de volgende punten: ----- 

a.	 ve rkiezi ng van bestuu rsteden; -- ------ -- ----- ---- ---- ------- --- ------------ -

b.	 behandeling van het door het bestuur uitgebrachte jaarverslag over de 

gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid; --.---------------- 

c.	 goedkeuring van de door het bestuur opgemaakte balans en staat V2" 

baten en last en met toelichting. welke stukken ondertekend dienen te zijr. 

door alle bestuursleden; --- -~ ------- --- ----- --- -------- ---- ---- --- -- --- -- --

ontbreekt de ondertekenlng van een of meer hunner, dun wordt daarvol: 

onder opgave van redencn melding gemaakt; ------------------------------ 

d.	 jaarlijksc benoeming van een kascommissie, bestaande uit tenminste twe: 

leden, die gcen deel rnogen uitmaken van het bestuur; -------------------- 

e.	 verslag von de bevindingen van de kascommissie. ----~---------------------

2.	 Indien jaarlijks aan df' algemene vergadering een accountantsverklarins. 

waaruit blijkt van de getrouwheid van de jaarstukkcn, wordt overgelegd ver

va{(en de hiervoor sub d en e genoemde agendapunten. - 4 _ 

3.	 De agenda van cell .~lgemene vergi'ldering wordt overigens door het bestuur 

vastgesteld. met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepJold.-----------

Art ikel 15. ---- ---------- --." ---- --- --- -- -- -- ---- ---- --- ----------- --- --- ----- --- --. 

1.	 De algemene vergaderingen worden door de lorg van de secretaris bijecnge· 

roepen door middet van een schrifte{jjke kennisgeving, welke aan de leder; 

wordt toegezonden, tenrninste vijftien dagen tevoren. de dag van oproeping e, 

van de vergadenng nlet meegerekend. ----------------~------------------------



2.	 Dp. kennisgcvingcn bevatten de verrnclding van tijd en plaats van de te houde:

vergadering, alsmede de agenda. ------ -- ~ --- -- ----- ---------- --- ---- ------ ----

Artikel 16. ------ -- -- ---- --------- ----- ------- -- --------- -- ------ -- ------- --------- 

1.	 Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekt: 

rneerderheid [meer dan de helft) van de geldig uitgebrachte stemm en. tenz:. 

in dezp. statuten ecn grotere meerderheid wordt voorgeschreven. ---------.-- 

Ongeldiy uitgebrachte en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitge

bracht. ---- .. ---------------------------------.--------------------------------- 

2.	 Over personen wordt schriftelijk gestcmd, over zaken mondeling. tenzij dE 

voorzitt er of de vergadering anders bcsluit. --------------- -- ------ ------------ 

3.	 8ij staking von sternmen is het voorstel verworpen.--------------------------- 

Heeft bij stf'mmlng over pcrsonen niemand de volstrekte meerderhcid verkre

gen, dan vindt een tweede stemming plaats tussen de twee personen. die de 

meeste stemrnen op zich verenigden. ---------------------------~---------.---

Indien hij de tweede stemming de stemmen staken, dan beslist het lot. ------ 

8 0 ekj aar..----------------------------------------------.------------------------- -

Artikel 17. --- ----- -------- ---- ----- --- -- ----- --- ------- ---.------- ------ --- --- ---- 

Het boekjaar van de vereniging loopt gelijk met het kalenderjaar. --------------- 

Statutenwijzig in9. -------- --------------- ------- ---- -------------- ------ ---- --- ----

Artike I 18. -- - - ----- ---- - --------------- -------- ---- - - -- ---- -- - - --- ---- -- --- -- -- --- 

1.	 Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de algemene vergade

ring, gp.nomp.o met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldi~ 

uitye brachte st ernm en. ------ ----- ------ ---.- -.-- ----~------------------- ----- 

2.	 Tp.nminste vijt dagen veer de ver gadering moet een afschrift van dat voorste~_ 

waarin de voorgesteldc wijziying woordelijk is opgenomen. op cen daartoe ge

schikte plaats voor de leden ter in/age liggen tot na afloop van de dag waaro~ 

dp. vergadering wordt gehouden. ---------------------------------------------- 

3.	 De wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariiHe akte is 

opgernaa kt. -- -- ------ -.- ---- ---------- ---- ---- ------- --- -- ------- ----- -- -- ------ 

Tot het doen verlljden van die akte is ieder bestuurslld bevoegd.-------------- 



~. De bestuurders zijn verplicht elke van belang zijnde wijziging aan het handels

register door tc geven. -- - -------- -- -- -- ------ -- --------------------------------

Ontbinding.----------------------------------------------------------------------- 

Artikel 19. --- ------ - - --- -- ------ --- -------- --.- ----- ---- ------------------------.- 

1.	 De algemcnp. vergadering is bevoegd tot ontbinding van de vereniging. ------- 

Op een besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 18 leden 1, 2 en 3 var, 

overeenkomstige toepass ing. -----------: - -- -- - -- -- --------------------- ------- 

2.	 De bestemming van het overschot na vereffening van de vereniging ingcva~ 

van ontbinding wordt vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering. --- 

Op dit besluit is het bepaalde in artikel 18 leden 1, 2 en 3 eveneens van over

c en komstige toepassing. --------- --- ---- -- ----------. ----------- ---- --------- --

Slotbepalingen.------------------------------------------------------------------- 

A.	 Voor de eerste maal bestaat het bestuur uit de volgende personen: ----------. 

- mevrouw G.E.P. Mauer, voornoemd, als voorzitter; ----------~--------------

- mevrouw J. Sieling. voornoemd. als secretaris; --------------~-------.------

- mevrouw M.G.M.H. Blaak, voornocmd, als penningmeester. --------------- 

B. Het eerste boekjaar van de vercniging cindigt ultimo tweeduizcnd twee.------

Of' ze akte is heden verled 12 n te Amsterdam. -- ------- --- ----- ----- -- --- ------- ---

De Inhoud van deze akte is aan de verschcnen personen zakelijk meegedeeld er 

toegelicht.------------------------------------------------------------------------ 

De verschenen personen verklaardcn geen voUcdige voorlezing te verlangen. var, 

de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen. --- 

Dele akte is vervolgens beperkl voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekenc 

door de verschencn personf'n en mij, notaris, om ~ _.....:~ ~. ~.V\ 

~. \ ~A~-~ ~ k1 "-v-,; ~v~"_lt.~~ 
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