VERKLARING
De ondergetekende, Meester Jacob Wilhelmus van der Hammen, notaris te Zevenhuizen (gemeente

Zuidplas) verklaart het navolgende.
Op verzoek van Roderick Noordhoek van het Nederlands Compliance lnstituut B.V. (hierna aangeduid

met N.C.l.) gevestigd te Nieuwerkerk aan den lJssel (gemeente Zuidplas), kantoorhoudende aan de:
Cypresbaan 79,2908 LTte Capelle aan den lJssel, handelsregisternummer: 24328172, heb ik, notaris,
mede toezicht gehouden op de aanmeldingen voor de uitreiking van de Nationale Compliance

Award, zoals deze is uitgereikt door N.C.l. op 4 februari 20L6.
Kandidaten moesten voorgesteld worden door derden en aangemeld worden bij het N.C.l. en
Notariskantoor Van der Hammen, volgens de procedure zoals blijkt uit de aan deze verklaring
gehechte bijlage, welke wordt geacht deel uit te maken van deze verklaring.
De jury leden zijn door N.C.l. vervolgens aangemeld bij het gemeld Notariskantoor en per e-mail
bekend gemaakt.

Vervolgens heeft de medewerker van Notariskantoor Van der Hammen digitaal (via de e-mail) de
stemmen ontvangen op de personen die waren aangemeld en waarop gestemd kon worden. Na het
verstrijken van de aanmeldingstermijn zijn de ontvangen stemmen geteld door de medewerkers van
het kantoor van mij, notaris.
Het aantal stemmen dat per mail op mijn kantoor is ontvangen werd als doorslaggevend aangemerkt
voor de uitslag van het publiek, zoals in de procedure is bedoeld.
De uitslag en beslissing van de jury is als doorslaggevend aangemerkt.
De

jury

is

vervolgens unaniem tot een besluit gekomen dat mevrouw Sylvie Bleker-Van Eyk tot

winnaar van de award is aangewezen, hetgeen blijkt uit de aan deze verklaring gehechte e-mails.
Op het kantoor van mij, notaris, is gebleken dat ook vanuit het publiek de meeste stemmen op

mevrouw Sylvie Bleker-van Eyk waren gevallen.
Het jury rapport is aan deze verklaring gehecht en het rapport wordt geacht deel uit te maken van dit
verslag. De genoemde stemmen zoals digitaal binnen gekomen bij het kantoor van mij, notaris, zijn
eveneens digitaal opgeslagen. Hierbij is een enkele keer geconstateerd dat iemand meermalen had

gestemd op dezelfde persoon, doch dit had geen doorslaggevende invloed op het stemresultaat

en/of de beslissing van genoemde jury
Als bijlagen zijn aan deze verklaring gehecht:

o
.
o

Procedure
Jury uitslag (3 pagina's)
Jury rapport

Het vorenstaande is aldus vastgesteld door mij notaris.

Getekend te Zevenhuizen (gemeente Zuidplas), de dato 3 maart 2016
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