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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

2006/K/GG/JV/10501.stw

Heden, veertien november tweeduizend zes verscheen voor mij, mr Gerardus Erwin Alphonsius
Kienhuis, notaris te Haarlem: _______________________________________________________________________________________
de heer dr. ing. Paulus Arnoldus Maria Overgaauw, geboren te Haarlem op drie en twintig september negentienhonderd zeven en vijftig, gehuwd, wonende te 3772 LJ Barneveld, Molecaten
57, legitimatie middels rijbewijs met nummer 3330252720, afgegeven te Barneveld op acht en
twintig april tweeduizend zes, ______________________________________________________________________________________
te dezen handelende als de daartoe aangewezen persoon in na te noemen bestuursvergadering van
de stichting STICHTING VOOR GEZELSCHAPSDIEREN, statutair gevestigd te Barneveld,
kantoorhoudende te 3771 PC Barneveld, Wesselseweg 32, ingeschreven in het handelsregister bij
de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor De Veluwe en Twente onder dossiernummer
41040566, _______________________________________________________________________________________________________________
hierna toe noemen: “de Stichting”. ________________________________________________________________________________
De comparant, handelend als gemeld, verklaart bij deze akte te willen overgaan tot wijziging van
de statuten van de Stichting, waartoe hij vooraf te kennen gaf: _____________________________________________
-

dat de Stichting is opgericht bij akte op tien januari negentienhonderd negen en tachtig verleden voor H.J. Nagtzaam, destijds notaris ter standplaats gemeente De Bilt;________________________

-

dat de statuten laatstelijk gewijzigd zijn bij akte op zeven en twintig juli negentienhonderd
negen en negentig, verleden voor mr H.C. de Wit, notaris ter standplaats de Gemeente Sneek;

-

dat in de bestuursvergadering de dato vier en twintig april tweeduizend zes in overleg met de
adviseurs is besloten tot wijziging van de statuten, welk besluit tot stand is gekomen conform
de wettelijke en statutaire eisen;

-

____________________________________________________________________________

dat het uittreksel van de notulen van die vergadering aan deze akte is gehecht. ___________________

Vervolgens verklaarde de comparant, handelende als gemeld, ter uitvoering van voormeld besluit
de statuten van de Stichting te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt: ____________________________
BEGRIPPEN __________________________________________________________________________________________________________
Raad van Toezicht: vertegenwoordigers van landelijk opererende koepelorganisaties (artikel 9). __
Adviseur: vertegenwoordiger van een landelijk werkende organisatie ter ondersteuning van het
Algemeen bestuur (artikel 9). _______________________________________________________________________________________
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Waarnemer: vertegenwoordiger van een organisatie die bijeenkomsten bijwoont van de Stichting
en geen verantwoordelijkheid draagt voor het beleid van de Stichting. ____________________________________
Werkgroep: groep van deskundigen per diersoortgroep die het Algemeen bestuur ondersteunt (artikel 6 lid 2 en artikel 16). ___________________________________________________________________________________________
Projectgroep: groep van deskundigen die een specifiek probleem en/of een begrensd thema (in het
algemeen diersoortoverschrijdend) behandelt. __________________________________________________________________
Dagelijks Bestuur: voorzitter, secretaris, penningmeester en evt. een plaatsvervangend voorzitter.
Algemeen Bestuur: Dagelijks Bestuur plus de Werkgroepvoorzitters. ____________________________________
Bureau: ondersteunend en administratief orgaan van de Stichting (artikel 17). _________________________
NAAM EN ZETEL __________________________________________________________________________________________________
Artikel 1 _________________________________________________________________________________________________________________
1.

De Stichting draagt de naam: “STICHTING PLATFORM VERANTWOORD HUISDIERENBEZIT”. _____________________________________________________________________________________________________

2.

Zij is gevestigd te BARNEVELD en wordt in deze statuten verder aangeduid als “de Stichting”. _______________________________________________________________________________________________________________

DOEL ___________________________________________________________________________________________________________________
Artikel 2 _________________________________________________________________________________________________________________
De Stichting heeft ten doel: _________________________________________________________________________________________
1.

de bevordering van een verantwoorde relatie tussen de mens en het gezelschapsdier alsmede
het stimuleren van het op verantwoorde wijze houden van gezelschapsdieren; ____________________

2.

het, met het oog op het welzijn en belang van het gezelschapsdier in en voor de samenleving,
in de meest brede zin des woords behartigen van belangen van houders van gezelschapsdieren en organisaties op het gebied van gezelschapsdieren, mits niet in tegenspraak met het eerste lid van dit artikel, waaronder mede dient te worden begrepen het instellen van juridische
procedures en rechtsgedingen.________________________________________________________________________________

MIDDELEN ___________________________________________________________________________________________________________
Artikel 3 _________________________________________________________________________________________________________________
De Stichting tracht haar doel te bereiken door: _________________________________________________________________
a.

Het verzamelen en het verspreiden van kennis op het gebied van gezelschapsdieren. ____________

b.

Het uitbrengen van adviezen over wets- en beleidsvoorstellen van de overheid met betrekking
tot gezelschapsdieren. __________________________________________________________________________________________
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c.

Het coördineren van contacten tussen de overheid en organisaties op het gebied van het houden van gezelschapsdieren.

___________________________________________________________________________________

PRIMAAT _____________________________________________________________________________________________________________
Artikel 4 _________________________________________________________________________________________________________________
1.

De Stichting zal geen activiteiten ondernemen die op het interne organisatorische terrein van
een der in artikel 9 lid 1 en lid 5 genoemde organisaties liggen, tenzij de betreffende organisatie daarom vraagt.

2.

____________________________________________________________________________________________

Bepalingen betreffende advisering, voorlichting en uitvoering van taken worden vastgelegd
in het huishoudelijk reglement._______________________________________________________________________________

GELDMIDDELEN __________________________________________________________________________________________________
Artikel 5 _________________________________________________________________________________________________________________
1.

De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit:____________________________________________________________
a.

jaarlijkse bijdragen van organisaties die leden van de Raad van Toezicht bindend voordragen;

2.

______________________________________________________________________________________________________

b.

jaarlijkse bijdragen van organisaties die adviseurs benoemen; __________________________________

c.

bijdragen van andere organisaties, die deelnemen aan de Werkgroepen; _____________________

d.

sponsorgelden; _____________________________________________________________________________________________

e.

subsidies; ___________________________________________________________________________________________________

f.

bijdragen van donateurs;_________________________________________________________________________________

g.

erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen; ________________________________________________________

h.

alle overige bijdragen.

___________________________________________________________________________________

Nalatenschappen worden door de Stichting slechts aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.______________________________________________________________________________________________________

BESTUUR _____________________________________________________________________________________________________________
Artikel 6 _________________________________________________________________________________________________________________
1.

De Stichting wordt bestuurd door een Algemeen bestuur bestaande uit tenminste drie en ten
hoogste elf leden, niet zijnde een bestuurslid van een van de in artikel 9 lid 1 en lid 5 genoemde organisaties. Tevens kent de Stichting een Dagelijks bestuur dat tenminste drie en
ten hoogste vier leden kent. ___________________________________________________________________________________

2.

Het Algemeen bestuur bestaat uit de leden van het Dagelijks bestuur en de voorzitters van de
Werkgroepen Kleine Zoogdieren, Honden, Katten, Vogels, Reptielen en Amfibieën en Vis-
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sen en Ongewervelde dieren. _________________________________________________________________________________
3.

Indien het aantal leden van het Algemeen bestuur minder dan drie bedraagt blijft het bestuur
niettemin bevoegd om rechtsgeldig besluiten te nemen, met de uitdrukkelijke opdracht om
deze vacatures uiterlijk binnen drie maanden na het ontstaan daarvan te vervullen. ______________

4.

De leden van het Algemeen bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht voor een
periode van drie jaar. Jaarlijks treedt eenderde van de leden van het Algemeen bestuur af
volgens een daartoe door het Algemeen bestuur op te maken rooster. Bestuursleden kunnen
ten hoogste twee maal voor een aaneensluitende periode worden herbenoemd. __________________

VOORDRACHT BESTUURSLEDEN _________________________________________________________________________
Artikel 7 _________________________________________________________________________________________________________________
De Raad van Toezicht benoemt op voordracht van het Algemeen bestuur de voorzitter, secretaris,
penningmeester en eventueel plaatsvervangend voorzitter van het Dagelijks bestuur. _________________
De Raad van Toezicht benoemt op voordracht van het Algemeen bestuur de Werkgroepvoorzitters. Er kunnen geen leden van de Raad van Toezicht zitting nemen in het Dagelijks bestuur. _______
EINDE LIDMAATSCHAP _______________________________________________________________________________________
Artikel 8 _________________________________________________________________________________________________________________
1.

Het lidmaatschap van het Algemeen bestuur en/of het Dagelijks bestuur eindigt door: __________
a.

aftreden volgens rooster; ________________________________________________________________________________

b.

ontslag op eigen verzoek van het bestuurslid; _______________________________________________________

c.

overlijden; __________________________________________________________________________________________________

d.

ontslag als bedoeld in artikel 8 lid 2;__________________________________________________________________

e.

ontslag krachtens rechtelijke beslissing als bedoeld in artikel 298 van boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek; ______________________________________________________________________________________

f.

bestuurslid worden van een organisatie zoals vermeld in artikel 9 lid 1 en lid 5;____________

g.

het uittreden van een organisatie ingevolge artikel 10 lid 6 die de betreffende bestuurder
heeft benoemd. ____________________________________________________________________________________________

2.

Ieder lid van het Algemeen bestuur en/of het Dagelijks bestuur kan te allen tijde door de
Raad van Toezicht uit zijn functie worden geschorst of ontslagen op basis van een gemotiveerd besluit van het Algemeen bestuur van de Stichting, mits dat besluit is genomen in een
vergadering van het Algemeen bestuur, waarin tenminste tweederde deel van de bestuursleden aanwezig zijn met een meerderheid van tenminste tweederde van de in die vergadering
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geldig uitgebrachte stemmen. Artikel 13 lid 1, 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing. _____
3.

Het bestuurslidmaatschap eindigt tevens indien een Werkgroep, waarvan het bestuurslid
voorzitter is, wordt opgeheven of waarvan de voorzitter wordt vervangen._________________________

RAAD VAN TOEZICHT EN ADVISEURS __________________________________________________________________
Artikel 9 _________________________________________________________________________________________________________________
1.

De Raad van Toezicht bestaat uit de bindend voorgedragen vertegenwoordigers van landelijk
opererende samenwerkingsverbanden op het gebied van het houden van gezelschapsdieren.
Een landelijk opererend samenwerkingsverband kan te allen tijde een andere vertegenwoordiger bindend voordragen, die daardoor de oorspronkelijk aangewezen persoon per direct
vervangt. De navolgende samenwerkingsverbanden hebben thans zitting in de Raad van Toezicht: _______________________________________________________________________________________________________________
a.

de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland; _____________________________________

b.

de Nederlandse Federatie voor Kleindierenteelt; ___________________________________________________

c.

de afdeling Nederland van de Confederation Ornithologique Mondial; _______________________

d.

de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie; ___________________________________________________

e.

de Samenwerkende Aquarium- en Terrarium Organisaties; ______________________________________

f.

een landelijk werkende overkoepelende organisatie op het gebied van katten. ______________

De organisaties zoals genoemd in artikel 9 lid 1 kunnen elk een plaatsvervanger voor de Raad
van Toezicht benoemen die het lid bij ontstentenis kan vervangen ___________________________________
2.

De Raad van Toezicht benoemt uit haar midden een voorzitter. ______________________________________

3.

De Raad van Toezicht heeft als taken: ______________________________________________________________________
a.

werkt nieuwe leden, afkomstig uit de Koepelorganisaties, op de materie in; _________________

b.

bepaalt in goed overleg een vergaderschema; _______________________________________________________

c.

bepaalt een rooster van aftreden voor haar leden; __________________________________________________

d.

communiceert met haar adviezen primair naar het Dagelijks bestuur en de directeur van
het Bureau van de Stichting; ____________________________________________________________________________

e.

toetst het gevoerde beleid aan de doelstellingen van de Stichting; _____________________________

f.

adviseert bij het opstellen van wijzigingen in de statuten en huishoudelijk reglement; ____

g.

levert gevraagd en ongevraagd advies; _______________________________________________________________

h.

benoemt en ontslaat ingevolge artikel 7 en 8 de leden van het Algemeen bestuur (Dagelijks bestuur en de Werkgroepvoorzitters). __________________________________________________________
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4.

Het Algemeen bestuur van de Stichting kan zich laten bijstaan door adviseurs casu quo waarnemers die in het kader van de doelstellingen van de Stichting een belangrijke bijdrage kunnen leveren. De adviseurs casu quo waarnemers worden benoemd, geschorst of ontslagen
door het Algemeen bestuur van de Stichting. _____________________________________________________________

5.

Adviseurs casu quo waarnemers worden voorgedragen door landelijk werkende organisaties
op het gebied van het houden van gezelschapsdieren. ___________________________________________________
De navolgende organisaties zijn thans adviseur:
a.

de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde; ____________________________

b.

de landelijke brancheorganisatie DIBEVO; _________________________________________________________

c.

Practical Training Centre PTC+;

d.

de Faculteit der Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht; _________________________________

e.

het Van Hall instituut. ____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

De navolgende organisatie is thans waarnemer:
a.
6.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Directie Landbouw. ___________

Het adviseurschap casu quo waarnemerschap eindigt op eigen verzoek van betrokkene alsmede door intrekking door de organisatie die de betrokkene als adviseur casu quo waarnemer
heeft voorgedragen. Het adviseurschap eindigt tevens door uittreding van (een) organisatie(s)
met ingang van de datum waarop de betreffende organisatie(s) jegens de Stichting geen financiële verplichtingen ex artikel 5 meer heeft/hebben. ________________________________________________

TOETREDING/UITTREDING EN REGISTRATIE _________________________________
Artikel 10 _______________________________________________________________________________________________________________
1.

Landelijk werkende overkoepelende organisaties op het gebied van het houden van gezelschapsdieren kunnen toetreden tot de Raad van Toezicht.______________________________________________
De Raad van Toezicht beslist over de toetreding. ________________________________________________________

2.

De in het eerste lid bedoelde organisatie die toetreedt tot de Stichting, verplicht zich om de
bijdrage als bedoeld in artikel 5 lid 1 sub a te voldoen en heeft het recht om een lid voor de
Raad van Toezicht bindend voor te dragen. _______________________________________________________________

3.

Landelijk werkende organisaties op het gebied van het houden van gezelschapsdieren, die
niet onder een koepelorganisatie vallen, kunnen als lid van een Werkgroep toetreden tot de
Stichting. Het Algemeen bestuur en de Raad van Toezicht besluiten over de toetreding. _______

4.

De in het derde lid bedoelde organisatie, die toetreedt tot de Stichting, verplicht zich om de

7

bijdrage als bedoeld in artikel 5 lid 1 sub c te voldoen. _________________________________________________
5.

Landelijk werkende organisaties wier activiteiten zich mede uitstrekken tot het houden van
gezelschapdieren kunnen als adviseur casu quo waarnemer toetreden tot de Stichting. Het
Algemeen bestuur beslist over de toetreding. _____________________________________________________________

6.

De in het vijfde lid bedoelde organisatie die als adviseur toetreedt tot de Stichting verplicht
zich de bijdrage als bedoeld in artikel 5 lid 1 sub b te voldoen en heeft het recht om een adviseur voor te dragen. _____________________________________________________________________________________________

7.

Het Algemeen bestuur kan aan een adviseur benoemende organisatie, als bedoeld in lid 5 van
dit artikel, vrijstelling verlenen van het betalen van de bijdrage als bedoeld in artikel 5 lid 1
sub b._______________________________________________________________________________________________________________

8.

Een tot de Stichting toegetreden organisatie kan te allen tijde besluiten uit de Stichting te treden. Het uittredingsbesluit dient schriftelijk aan het bestuur van de Stichting te worden medegedeeld. ________________________________________________________________________________________________________

9.

Een uittredende organisatie zoals omschreven in het achtste lid van dit artikel is verplicht om
de financiële bijdrage als bedoeld in artikel 5 te blijven voldoen gedurende het lopende boekjaar mits uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken ervan het besluit tot uittreding aan het Algemeen bestuur is medegedeeld. Wanneer na één oktober van een boekjaar uittreding aan het
Algemeen bestuur is medegedeeld, is tevens de bijdrage voor het daaropvolgende volle boekjaar verschuldigd. _______________________________________________________________________________________________

10. De uittredende organisatie zoals omschreven in artikel 9 lid 5 sub a, b, c en e is verplicht om
de financiële bijdrage als bedoeld in artikel 5 lid 1 sub b te blijven voldoen gedurende het lopende boekjaar mits uiterlijk drie maanden voor het verstrijken ervan het besluit tot uittreding aan het Algemeen bestuur is medegedeeld. Wanneer na één oktober van een boekjaar
uittreding aan het Algemeen bestuur is medegedeeld, tevens de bijdrage voor het daaropvolgende volle boekjaar. ___________________________________________________________________________________________
11. Het Algemeen bestuur houdt een lijst bij van de tot de Stichting toegetreden organisaties. _____
BESTUURSTAAK __________________________________________________________________________________________________
Artikel 11 _______________________________________________________________________________________________________________
1.

Het Algemeen bestuur is belast met het besturen van de Stichting en is met inachtneming van
het bepaalde in artikel 21 dezer statuten bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking,
welke het in het belang van de Stichting nuttig of nodig oordeelt.____________________________________
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2.

Mede behoort tot de bevoegdheden van het Algemeen bestuur het verrichten van de in artikel
291, lid 2, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek omschreven rechtshandelingen. ___________________

BESTUURSVERGADERINGEN _______________________________________________________________________________
Artikel 12 _______________________________________________________________________________________________________________
1.

Het Algemeen bestuur komt tenminste vier maal per jaar bijeen en voorts zo dikwijls als de
voorzitter bepaalt of ten minste twee andere bestuursleden dit verzoeken. _________________________

2.

Het Algemeen bestuur komt tenminste twee maal per jaar bijeen met de Raad van Toezicht
en de adviseurs casu quo waarnemers, of zoveel vaker als de Raad van Toezicht, dan wel het
Algemeen bestuur dan wel ten minste vier adviseurs casu zulks nodig achten. ____________________

3.

Bijeenroeping van een vergadering van het Algemeen bestuur geschiedt door schriftelijke
convocatie aan het adres van de bestuursleden onder gelijktijdige toezending van de agenda. _

4.

De adviseurs casu quo waarnemers ontvangen ter kennisneming afschriften van de agenda en
notulen van de vergaderingen van het Algemeen bestuur. ______________________________________________

5.

Voor de vergaderingen Algemeen bestuur die samen met de adviseurs casu quo waarnemers
worden gehouden worden de deelnemers aan deze vergaderingen op dezelfde wijze uitgenodigd als onder lid 3 beschreven is. ___________________________________________________________________________

BESLUITVORMING BESTUUR _______________________________________________________________________________
Artikel 13 _______________________________________________________________________________________________________________
1.

Aan elk lid van het Algemeen bestuur komt ter bestuursvergadering één stem toe. _______________

2.

Voorzover bij deze statuten niet anders is bepaald worden over op de agenda geplaatste onderwerpen, besluiten genomen bij gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen in
een vergadering, waarin tenminste de helft van de leden van het Algemeen bestuur aanwezig
is of schriftelijk bij de voorzitter kenbaar gemaakt heeft volmacht te verlenen aan een van de
andere bestuursleden. Behoudens de gevallen waarin dit in deze statuten wordt uitgesloten
kan een lid van het Algemeen bestuur per stemming naast zijn/haar eigen stem één stem bij
volmacht uitbrengen. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.___

3.

Indien aan de quorum-eis als omschreven in het vorige lid niet wordt voldaan, worden de op
de agenda geplaatste onderwerpen ter besluitvorming aangehouden tot een volgende vergadering. In deze volgende, ten minste drie weken later te houden, vergadering kunnen over de
aangehouden onderwerpen rechtsgeldige besluiten worden genomen ongeacht het aantal ter
vergadering aanwezige leden van het Algemeen bestuur. ______________________________________________
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4.

Stemming over zaken geschiedt mondeling. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. _________________________________________________________________________________________

5.

Stemming over (keuze of benoeming van) personen geschiedt schriftelijk bij ongetekende
briefjes. Om gekozen of benoemd te kunnen worden is de meerderheid van stemmen vereist.
Voldoet daaraan bij eerste stemming niemand dan vindt herstemming plaats tussen de twee
kandidaten, die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich verenigd hebben. Om gekozen of benoemd te kunnen worden is bij herstemming eveneens een meerderheid van
stemmen vereist. Stemming over personen kan op voorstel van de voorzitter ook bij acclamatie geschieden als geen der aanwezigen zich daartegen verzet. ________________________________________

6.

In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, kan het Algemeen bestuur
buiten de vergadering besluiten nemen door schriftelijke raadpleging, tenzij drie of meer bestuursleden zich tegen het gebruik maken van die mogelijkheid verzetten. _________________________

VERGOEDING BESTUURSLEDEN EN ADVISEURS __________________________________________________
Artikel 14 _______________________________________________________________________________________________________________
De leden van de Raad van Toezicht, het Algemeen bestuur en de als zodanig benoemde adviseurs
genieten geen vacatiegeld of geldelijke vergoeding voor verrichte diensten, anders dan een in het
huishoudelijk reglement nader te regelen tegemoetkoming in de door hen gemaakte onkosten. _____
VERTEGENWOORDIGING ____________________________________________________________________________________
Artikel 15 _______________________________________________________________________________________________________________
1.

De Stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het Algemeen bestuur. __________

2.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt tevens toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het Dagelijks bestuur.________________________________________________________________________________

WERK- EN PROJECTGROEPEN _____________________________________________________________________________
Artikel 16 _______________________________________________________________________________________________________________
1.

Het Algemeen bestuur kan besluiten ten behoeve van de behartiging van bepaalde taken
Werk- en/of Projectgroepen in te stellen. __________________________________________________________________

2.

De samenstelling, taak, alsmede de bevoegdheden van de in het eerste bedoelde Werk- en/of
Projectgroepen worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement dat wordt vastgesteld door
het Algemeen bestuur.

3.

_________________________________________________________________________________________

Het is leden van de Raad van Toezicht, leden van het Algemeen bestuur alsmede adviseurs
casu quo waarnemers toegestaan vergaderingen van Werk- en/of Projectgroepen als toehoor-
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der bij te wonen. _________________________________________________________________________________________________
STICHTINGSBUREAU

__________________________________________________________________________________________

Artikel 17 _______________________________________________________________________________________________________________
1.

De Stichting wordt ondersteund door een Stichtingsbureau, aan het hoofd waarvan een directeur is aangesteld. _______________________________________________________________________________________________

2.

De directeur woont de bestuursvergaderingen bij doch heeft geen stemrecht. De taken en bevoegdheden van de directeur worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement dat wordt
vastgesteld door het Algemeen bestuur. ____________________________________________________________________

BOEKJAAR, BEGROTING, BELEIDSPLAN, REKENING EN VERANTWOORDING,
JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER EN SECRETARIS _______________________________
Artikel 18 _______________________________________________________________________________________________________________
1.

Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. __________________________________________

2.

Het Algemeen bestuur stelt vast: _____________________________________________________________________________
-

de jaarstukken (jaarrekening bestaande uit de balans, de exploitatierekening en de toelichting daarop, alsmede het beredeneerd jaarverslag) over het afgelopen boekjaar; _______

3.

-

het meerjarig beleidsplan respectievelijk belangrijke wijziging van dat plan; _______________

-

de begroting en toelichting voor het komend boekjaar. ___________________________________________

Vaststelling van de jaarstukken geschiedt niet dan nadat de jaarrekening aan externe controle
is onderworpen en is voorzien van een verklaring van een terzake bevoegd persoon. ____________

BEGROTING _________________________________________________________________________________________________________
Artikel 19 _______________________________________________________________________________________________________________
1.

Het Algemeen bestuur brengt voor één december van het jaar voorafgaande aan het jaar
waarvoor de begroting moet gelden een ontwerp-begroting met toelichting voor het daaropvolgende kalenderjaar en een voorstel over de hoogte van de in artikel 5 lid 1 sub a en 5 lid 1
sub b genoemde jaarlijkse bijdrage voor het kalenderjaar dat volgt op het eerstvolgende kalenderjaar, ter kennis van de in artikel 10 genoemde organisaties. ___________________________________

2.

De in het vorige lid bedoelde organisaties kunnen voor één januari daaropvolgende bij het
Algemeen bestuur gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-begroting en/of de hoogte van
de voorgestelde jaarlijkse bijdrage indienen. ______________________________________________________________

3.

Het Algemeen bestuur stelt voor één februari daarop volgende in overleg met de Raad van
Toezicht de begroting van het daaropvolgende kalenderjaar vast alsmede de hoogte van de
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jaarlijkse bijdragen voor het kalenderjaar dat volgt op het eerstvolgende kalenderjaar, met
dien verstande dat: ______________________________________________________________________________________________
a.

voor de vaststelling van de hoogte van de jaarlijkse bijdrage als bedoeld in artikel 5 lid 1
sub a de meerderheid van stemmen van het Algemeen bestuur vereist is; ____________________

b.

een besluit als bedoeld in het vorige lid kan pas worden genomen nadat over het daartoe
strekkende voorstel advies is gevraagd aan de vergadering als bedoeld in artikel 12 lid 2;

4.

De vastgestelde begroting wordt zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht van de in het eerste
lid bedoelde organisaties. ______________________________________________________________________________________

5.

Het lid van de Raad van Toezicht, de adviseur of een lid van een Werkgroep die buiten een
koepelorganisatie valt is verplicht de overeenkomstig het derde lid van dit artikel vastgestelde jaarlijkse bijdrage voor één maart van het betreffende begrotingsjaar aan de Stichting over
te maken. Deze bepaling geldt niet voor de Faculteit der Diergeneeskunde. _______________________

JAARSTUKKEN EN BELEIDSPLAN ________________________________________________________________________
Artikel 20 _______________________________________________________________________________________________________________
De door het Algemeen bestuur vastgestelde jaarstukken (jaarrekening en beredeneerd jaarverslag)
over het afgelopen boekjaar alsmede het (bijgestelde) meerjarig beleidsplan worden, voor één juli,
ter kennis gebracht van de Raad van Toezicht en de in artikel 10 bedoelde organisaties.

_____________

STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING ___________________________________________________________________
Artikel 21 _______________________________________________________________________________________________________________
1.

Besluit tot wijziging der statuten of tot ontbinding van de Stichting kunnen slechts worden
genomen in een vergadering van het Algemeen bestuur, waarin tenminste tweederde deel van
de bestuursleden aanwezig is met een meerderheid van tenminste tweederde van de in die
vergadering geldig uitgebrachte stemmen. _________________________________________________________________

2.

Een besluit als bedoeld in het vorige lid kan pas worden genomen nadat over het daartoe
strekkende voorstel advies is gevraagd aan de vergadering als bedoeld in artikel 12 lid 2.______

3.

Over wijziging van de statuten of ontbinding van de Stichting kan niet bij volmacht worden
gestemd. ___________________________________________________________________________________________________________

4.

Indien in de vergadering als bedoeld in het eerste lid het vereiste aantal leden niet aanwezig
is, wordt binnen één maand, doch niet eerder dan één week na de eerste vergadering, een
tweede vergadering met dezelfde voorstellen uitgeschreven, die ongeacht het aantal aanwezige leden bevoegd is omtrent statutenwijziging of ontbinding van de Stichting te beslissen met
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een meerderheid van tenminste tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. ________
5.

Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. ______________________________

6.

Een statutenwijziging wordt eerst van kracht, nadat de statuten overeenkomstig vorenbedoeld
bestuursbesluit bij notariële akte zijn gewijzigd. _________________________________________________________

VEREFFENING _____________________________________________________________________________________________________
Artikel 22 _______________________________________________________________________________________________________________
1.

Na ontbinding van de Stichting is het Algemeen bestuur belast met de vereffening van haar
vermogen. Resterende gelden afkomstig uit beschikbaar gestelde middelen en bijdragen worden pro rata geretourneerd aan de deelnemende organisaties. Aan hetgeen na de vereffening
van het vermogen van de Stichting resteert wordt door het Algemeen bestuur een bestemming
gegeven welke zoveel mogelijk overeenkomt met het doel der Stichting, doch wordt in ieder
geval bestemd ten behoeve van een instelling van algemeen nut als bedoeld in artikel 24 Successiewet. _________________________________________________________________________________________________________

2.

Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting
gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar. ________________________________________

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ____________________________________________________________________________
Artikel 23 _______________________________________________________________________________________________________________
Het Algemeen bestuur stelt een huishoudelijk reglement vast ter regeling van de in deze statuten
vermelde onderwerpen en van onderwerpen welke naar het oordeel van het Algemeen bestuur nadere voorziening behoeven. Het huishoudelijk reglement zal geen voorschriften mogen bevatten,
welke afwijken van of in strijd zijn met de bepalingen van deze statuten. ________________________________
Het huishoudelijk reglement kan gewijzigd worden na besluit door het Algemeen bestuur bij
meerderheid van stemmen en na overleg met de Raad van Toezicht. ______________________________________
SLOTBEPALING ___________________________________________________________________________________________________
Artikel 24 _______________________________________________________________________________________________________________
In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het Algemeen bestuur. _____________________
De comparant is mij, notaris, bekend _____________________________________________________________________________
WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Haarlem op de datum in het hoofd dezer
akte vermeld. ___________________________________________________________________________________________________________
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant en na de inhoud van deze akte
aan hem te hebben toegelicht, hebben deze verklaard dat hij tijdig voor het verlijden een ontwerp
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van de akte heeft ontvangen, dat hij van de inhoud van deze akte heeft kennis genomen en met de
inhoud daarvan instemt, dat hem voldoende is gewezen op de gevolgen die uit deze akte voortvloeien en dat hij op volledige voorlezing daarvan geen prijs stelt. ________________________________________
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparant en mij ondertekend. _____________________________________________________________________________________________________________________

