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Algemeen 
 
De Stichting is opgericht vijf februari negentienhonderd 
drieënzeventig.(05-02-1973) 
Het algemeen bestuur van de Stichting heeft in de vergadering 
gehouden op 30 maart 2005, met inachtneming van artikel 11 van 
de vigerende statuten besloten de statuten van de stichting algeheel 
te wijzigen. 
Het bestuur van de Stichting heeft in de vergadering van 30 maart 
2005 de comparanten gemachtigd daartoe het nodige te verrichten, 
waaronder begrepen het tekenen van de notariële akte van 
statutenwijziging. 
Van deze besluiten blijkt uit een door de voorzitter en de secretaris 
van het bestuur van de Stichting getekend en aan deze minuutakte 
vastgehecht uittreksel uit de notulen en besluit van gemelde 
bestuursvergaderingen. 
 

Statutenwijziging 
Ter uitvoering van meergemelde besluiten van het bestuur van de 
Stichting verklaarde(n) de comparant(en), handelende als gemeld, 
de statuten van de Stichting algeheel te wijzigen en opnieuw vast te 
stellen als volgt: 

Naam, zetel en duur 
 
Artikel 1 

1. De Stichting draagt de naam: Stichting Dierenbelang Hoeksche 
Waard. Zij heeft haar zetel in de gemeente Cromstrijen 
(Numansdorp). 

2. De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. 

 

Doel 
 
Artikel 2. 
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De Stichting heeft ten doel het exploiteren en instandhouden van 
een dierenopvangcentrum in de Hoeksche Waard en al datgene te 
doen wat wenselijk en nodig is in het belang der dieren, alsmede 
het op zich nemen van de verantwoordelijkheid en het uitoefenen 
van de taak die de burgerlijke gemeenten op het gebied van de 
dierenbescherming hebben, dit alles in de meest ruime zin van het 
woord; hieronder is begrepen de gemeentelijke taak op het gebied 
van de dierenbescherming welke hen is opgelegd bij de wet. 
 

Artikel 3. 
 
De Stichting zal het in artikel 2 omschreven doel financieren middels 
haar geldmiddelen verkregen uit: 

A. donaties;  
B. giften;  
C. erfrechtelijke schenkingen;  
D. gemeentelijke bijdragen voortvloeiend uit de wet (art.2); 
E. subsidies; en  
F. alle andere geoorloofde bronnen. 

 

Bestuur 

 
Artikel 4. 

1. Het algemeen bestuur bestaat uit minimaal vijf en ten hoogste 
zevenentwintig personen, zijnde geen familieleden of 
bloedverwanten van elkaar, dit tot in c.q. tot en met de 2e 
graad. 

2. De leden van het algemeen bestuur worden voor de tijd van 
twee jaren benoemd als volgt: 

A. één bestuurslid per vierduizend inwoners (per hele vier 
duizend tallen) uit iedere gemeente uit de Hoeksche 
Waard, op voordracht van een evt. ter plaatse aanwezige 
kerngroep; voor de bepaling van het inwonertal van een 
gemeente wordt aangehouden het aantal inwoners per 
één januari van enig jaar, zoals dit jaarlijks door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek wordt vastgesteld; 
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B. twee bestuursleden op voordracht van de Hoeksche 
Waardse gemeentebesturen; 

C. C. de overige bestuursleden (bijv. de DB-leden) door het 
algemeen bestuur zelf. 

3. De benoeming van de leden van het algemeen bestuur geschiedt in 
een bestuursvergadering door het algemeen bestuur van de stichting. 

4. Het algemeen bestuur is het hoogste orgaan van de stichting. 
5. Het algemeen bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten 

tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot 
het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of 
hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of 
zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, 
mits het besluit daartoe wordt genomen met twee/derde van het 
aantal aanwezige leden in een vergadering, waarin tenminste 
vier/vijfde van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig is. 
Indien niet voldoende leden aanwezig zijn om een besluit als in dit 
artikel bedoeld te nemen, wordt het nemen van een besluit uitgesteld 
tot een volgende vergadering waarin wel de vereiste meerderheid 
aanwezig is. 

6. Indien één of meer van de hiervoor bedoelde instanties niet binnen 
twee maanden nadat om een voordracht ter voorziening in de 
vacature is verzocht, een voordracht heeft/hebben opgemaakt, is het 
bestuur bevoegd zelf in de vacature te voorzien. 

7. Behalve door vrijwillig of volgens rooster aftreden, houdt een 
bestuurslid van rechtswege op bestuurslid te zijn: 

A. door zijn overlijden; 
B.  op eigen verzoek van het bestuurslid; 
C. indien hij bij in kracht van gewijsde gegane rechterlijke 

uitspraak onder curatele is geplaatst, of afhankelijk van 
de bestuursfunctie, in staat van faillissement is verklaard 
en/of indien hij surséance van betaling heeft 
aangevraagd. 

D. indien een bestuurder door een eenstemmig besluit van 
alle andere bestuurders door het algemeen bestuur 
wordt ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet 
binnen zes maanden gevolgd wordt door een ontslag, 
eindigt door verloop van die termijn. 
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8. Het algemeen bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een 
secretaris en een penningmeester. Deze treden als zodanig eveneens 
op in het dagelijks bestuur 

 

Dagelijks Bestuur 
 
Artikel 5 
 
1. Het dagelijks bestuur heeft tot taak de dagelijkse leiding en het 

uitwerken van het beleid van de stichting en het onder haar 
hoede zijnde dierenopvangcentrum. Voorts draagt het 
dagelijks bestuur er zorg voor dat de jaarrekening, begroting, 
werkplannen en het jaarverslag steeds tijdig ter goedkeuring 
aan het algemeen bestuur worden voorgelegd. 

2. Het dagelijks bestuur bestaat uit ten minste drie en ten 
hoogste zeven leden, zijnde ook geen familieleden of 
bloedverwanten (tot in de 2e graad) van elkaar. De leden van 
het dagelijks bestuur worden met inachtneming van het in 
artikel 4 lid 8 bepaalde door het algemeen bestuur uit zijn 
midden benoemd, met dien verstande dat zo mogelijk tot het 
dagelijks bestuur ook moet behoren een gedelegeerde 
namens de bijdragende/subsidiërende gemeenten uit de 
Hoeksche Waard. 

 

Bestuursvergaderingen 
 
Artikel 6 

1. Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur vergaderen 
ieder tenminste drie keer per jaar. De vergaderingen worden 
minstens acht dagen van tevoren bijeengeroepen door de 
secretaris onder gelijktijdige opgave van de zaken die aan de 
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orde zullen komen. De vergaderingen van het algemeen 
bestuur zijn openbaar. 

2. Rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen in een 
vergadering waarin tenminste de helft van het aantal leden ter 
vergadering aanwezig is. 

3. Besluiten worden genomen bij volstrekte gewone meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen, tenzij deze statuten een grotere 
meerderheid voorschrijven. Stemming over zaken geschiedt 
mondeling; stemming over personen geschiedt schriftelijk, 
tenzij alle aanwezigen akkoord gaan met mondelinge 
stemming. 

4. Indien in een vergadering, als bedoeld in het tweede lid, niet 
voldoende bestuursleden aanwezig zijn, wordt het voorstel 
opnieuw behandeld in een binnen een maand daarna te 
houden vergadering, welke vergadering, ongeacht het aantal 
aanwezige bestuursleden, rechtsgeldig besluiten kan nemen. 
Indien bepaalde zaken echter voor bepaalde tijd behandeld 
dienen te worden kan het bestuur tijd winnen door, duidelijk 
vooraf in geschrift aan een ieder bestuurslid aangekondigd, op 
dezelfde plaats, datum en tijd een tweede vergadering uit te 
schrijven welke na sluiting van de eerste vergadering als 
nieuwe vergadering met rechtsgeldige besluitvorming, 
ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden, gezien mag 
worden. 
 

Vertegenwoordiging 
 
Artikel 7. 

1. De Stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door 
de voorzitter en de secretaris tezamen dan wel hun 
plaatsvervangers of speciaal door de algemeen 
bestuursvergadering daartoe aangewezene(n). 

2. Uitgaande brieven worden door de secretaris getekend, voor 
zover de bevoegdheid daartoe door het algemeen bestuur niet 



Stichting Dierenbelang Hoeksche Waard 2013 
 

tevens is gegeven aan enig lid van het personeel van de 
Stichting of daartoe gedelegeerde bestuursleden. 

 
Personeel 
 
Artikel 8. 
 
Het dagelijks bestuur benoemt en ontslaat het personeel en stelt de 
arbeidsvoorwaarden vast. 

 

Boekjaar, balans en jaarrekening 

 
Artikel 9. 

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. 
2. Jaarlijks vóór één april wordt de balans per de laatste dag van 

het afgelopen boekjaar en de jaarrekening over dat boekjaar 
door het algemeen bestuur vastgesteld. 
 

Reglementen 

Artikel 10. 

Het algemeen bestuur stelt ter uitvoering en nadere uitwerking van 
deze statuten een huishoudelijk reglement vast. De reglementen 
mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. 
Tevens draagt het bestuur zorg voor deelneming aan keurmerken 
en erkenningsregelingen voor stichtingen, charitatieve instellingen, 
dierenasiels e.d. zoals bijv. het CBF keurmerk, de DB 
erkenningsregeling asielen enz. 
 

Statutenwijziging en ontbinding 

Artikel 11. 
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De statuten kunnen worden gewijzigd en de stichting kan worden 
ontbonden op grond van een besluit van het algemeen bestuur in 
een speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering, welk besluit 
moet zijn genomen met een meerderheid van twee/derde der 
stemmen van alle bestuursleden in een vergadering waarin 
tenminste de helft van het aantal leden ter vergadering aanwezig is. 

 
Artikel 12. 

De liquidatie geschiedt door het algemeen bestuur. Aan een 
eventueel batig saldo zal het algemeen bestuur een bestemming 
geven zoveel mogelijk overeenkomend met het doel van de 
stichting. 

 
Artikel 13. 

In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het 
dagelijks bestuur, in overleg met het algemeen bestuur.  

 

Vastgesteld bij oprichting 05-02-1973, 1e wijziging 01-06-
1979, 2e wijziging 19-03-1987, 3e wijziging 30-03-2005. 

 


