
I
o{
Þ

blad 1

STATUTENWIJZIGING

47930 MVD/RMK
Heden, zes en twÍntig julitweeduizend negentien verschenen voor mij, mr. ------
Gerrit Schilperoort, notaris te Hoeksche Waard:
1. mevrouw Johanna Gerardina Gieszen, geboren te Rotterdam op negen -----

maart negentienhonderd een en zeventig (09-03-1971), wonende te

nummer: sehuwd; --i':ITl:i::-g:3:T111--:-::2. mevrouw Mvlene Brigitte Francoise Maaskant, geboren te Rotterdam op ---
twee en twintig april negentienhonderd drie en zestig (22-04-1963), --------
wonende te
Nederlandse identiteitskaart, nummer:

, zich legitimerende met --
gehuwd,

te dezen handelend als respectievelijk voorzitter en secretaris van de stichting:
Stichting Dierenbelang Hoeksche Waard, gevestigd te Binnenmaas, feitelijk -
gevestigd te 3281 KB Numansdorp, Groene Kruisweg 14a, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder nummer 41119249, --
hierna te noemen: de Stichtíng en als zodanig bevoegd op grond van artikel 7 -
lid 1 van de statuten van de Stichting de statutenwijziging bij notariële akte vast
te leggen.
De verschenen personen hebben mrj, notaris, het volgende verklaard'---------
INLEIDING
1. De stichting is opgericht op vijf februari negentienhonderd drie en zeventig

(05-02-1e73).
2. De statuten van de Stichting zrjn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte -

op negentien maart negentienhonderd zeven en tachtig (19-03-1987) ------
verleden voor mr. M.F. van der Straaten, destijds notaris te 

------Mijnsheerenland, gemeente Binnenmaas.
3. Het bestuur van de Stichting heeft op zeven mei tweeduizend negentien ---

(07-05-2019) besloten de statuten te wijzigen
Het stuk waaruit d¡t blükt, is aan deze akte gehecht.

STATUTENWIJZIGING ----.
Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden de statuten met ----------
onmiddellijke ingang als volgt:
"Artikel I - Naam, zetel en duur
1. De stichting is genaamd: stichting Dierenbelang Hoeksche waard.
2. Zij is gevestigd te Numansdorp, gemeente Hoeksche Waard
Artikel 2 - Doel
1. De stichting stelt zich ten doel

a. de opvang van zwerf- en afstandsdieren en het herplaatsen hiervan;---
b. het verlenen van preventieve dienstverlening, voorlichting, educatie ---

alsmede het nastreven van maatschappelijke en sociale doeleinden op
het gebied van dierenopvang.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het exploiteren --
van een dierenopvangcentrum en draagt hiermee bij aan het dierenwelzijn. -

3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doer.-
Artikel 3 - Vermogen



blad 2

Het vermogen van de stichting zalworden gevormd door:
1. het stichtingskapitaal; --------2. subsidies en donaties; -------
3. erfstellingen, legaten en schenkingen;
4. eventuele andere verkrijgingen en baten.
5. Alle overige geoorloofde bronnen.----------
Artikel 4 - Bestuur ---------
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vijf leden, maar bestaat -

altijd uit een oneven aantal leden. Het aantal leden wordt - met
inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met
algemene stemmen vastgesteld.
Geen van de bestuurders mag met een andere bestuurder een familieband
hebben. Onder familieband wordt verstaan bloed- of aanvenryantschap tot -
en met de vierde graad en de hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd -
partner of andere levensgezel. ------2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester.

3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar, waarbij
het bestuur een rooster van aftreden opstelt.

4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de ----
overblijvende bestuursleden er naar streven met algemene stemmen -------
binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin te ------
voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s). ------5. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden
ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige -
overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.

6. Het bestuur kan aan een of meer bestuurders vacatiegelden toekennen als
beloning.
Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij
redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.

7. Niet tot bestuurslid benoembaar z$n personen die in dienst zt¡n ot
werkzaam zijn ten behoeve van de stichting

8. Een nieuw te benoemen bestuurslid dient een VOG (Verklaring Omtrent ---
Gedrag) te overleggen voor hij als bestuurslid kan worden benoemd

Artikel 5 - Bestuursvergadering en bestuursbestuiten
1 De bestuursvergaderingen worden gehouden te Numansdo rp, of indien alle

bestuursleden daarmee instemmen elders.
2. leder kalenderkwartaalworden tenminste twee vergaderingen gehouden. -3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de --voorzitter dit wenselijk vindt of indien één der andere bestuursleden daartoe

schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandeten punten aan
de voorzitter het verzoek richt. lndien de voorzitter aan een dergelrjk ------
vezoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden --gehouden binnen drie weken na het vezoek, is de vezoeker bevoegd zelf -
een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formali-
teiten.



à
o-l

blad 3

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in l¡d 3 -----------
bepaalde - door de voorzitter, voor zover mogelijk tenminste zeven dagen --
tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet
meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
De bestuurder die voor dit doel een adres aan de stichting bekend heeft --
gemaakt, kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen ---
door een langs elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en -
reprod uceerbaar bericht.

5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de
vergadering, de te behandelen onderwerpen.

6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden ----
aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de
orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de --
door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van --
vergaderingen niet in acht genomen

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; b¡j -----
diens añruezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door --
de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter -----
daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door --degenen, die in de vergadering als voozitter en secretaris hebben
gefungeerd

9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien
de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering ----
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een bestuurslid kan zich tijdens een .-
vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen onder ----
overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der
vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor -
één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden

10. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten
nemen, als alle bestuurders schriftelijk hun stem uitbrengen. Een bestuit is -
dan genomen als alle bestuurders zich vóór het voorstel hebben verklaard. -
Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs
elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan -
het adres dat het bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle ------
bestuurders bekend heeft gemaakt.-----

1 1. leder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover
deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle -------
bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig
uitgebrachte stemmen. -----12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter
een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden d¡t --
vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt btj -----
ongetekende, gesloten briefes.

13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.-----------
14. ln alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist -

de voorzitter.-------
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Artikel 6 - Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordi gtng
1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting
2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overee nkomsten, tot het kopen,

vervreemden of bezwaren van registergoederen.
3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de

stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor --
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van ----
een derde verbindt.

4. Erfstellingen mogen alleen onder het voorrecht van boedetbeschrijving ----
worden aanvaard.

Artikel 7 - Vertegenwoordiging -.---
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. De vertegen-----
woordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de ---
secretaris, of de voorzitter tezamen met de penningmeester, en bij hun belet of
ontstentenis hun daartoe door het bestuur uit zijn midden aangewezen --------
Plaatsvervanger(s).-
Artikel I - Einde bestuurslidmaatschap
Het bestuurslidmaatschap eindigt:

door overlijden van een bestuurslid;---
bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
bij sch riftelijke ontslag nemin g (beda nken) ; ----alsmede bij ontslag op grond van artikel2gS Boek 2van het Burgerl¡jk -_--
Wetboek.

1.

2.
3.
4.

5. bij aflopen van gekozen termijn en
6. bij aflopen van gekozen termijn en

Gedrag) niet kan worden overlegd;
7. door zijn ontslag gegeven door de gezamenlijke overige bestuurders, ten --

minste twee in getal.---
Artikel 9 - Boekjaar en jaarstukken ------
1 Het boekjaar van de stichting

december van het zelÍde jaar
loopt van één januaritot en met eenendertig -

2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het -_-
boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te -
maken en op papier te stellen.-
De penningmeester zendt deze stukken vóór het einde van de in de -----
voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuurders.
Het bestuur maakt een jaarrekening en een jaarverslag op ats bedoeld in --
artikel 2:300 Burgerlijk Wetboek als dat op grond van de wet verplicht is. ln
dat geval legt het bestuur een exemplaar daarvan voor het bestuur ter ----
inzage op het kantoor van de stichting met de op grond van de wet toe te --
voegen gegevens.

3. Het bestuur kan, voordat tot de vaststelling van de balans en de staat van --
baten en lasten wordt overgegaan, deze stukken laten onderzoeken door --
een door hem aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 l¡d 1 ----
Burgerlijk Wetboek. Deze accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit
aan het bestuur. Hij geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een -------
verklaring over de getrouwheid van de stukken

indien niet herkozen of herkiesbaar.------
indien een VOG (Verklaring Omtrent ---
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4. De balans en de staat van baten en lasten van de stichting of de ---
jaarrekening wordt vastgesteld door het bestuur binnen een maand na het -
opmaken van de stukken als bedoeld in lid 2.----------
De vastgestelde stukken worden ondertekend door alle bestuurders. Als --
een handtekening van een van hen ontbreekt wordt de reden daarvan op --
de stukken vermeld.

5. De in lid 2 vermelde termijn kan door het bestuur worden verlengd met ten -
hoogste vijf maanden op grond van bijzondere omstandigheden. -----------

Artikel l0 - Reglement
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die --------

ondenruerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn ye¡y¿[.----
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. -----3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te

heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde

in artikel 11 l¡d I van toepassing.
Artikel ll - Statutenwijziging
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet -

worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle -
dan in functie zijnde bestuursleden aanwezlg of vertegenwoordigd zijn.---

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand
komen.

Artikel l2 - Ontbinding en vereffening---
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen

besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.
2. De stichting bl¡jft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffe -

ning van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel --

mogelijk van
5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk

besteed aan een Algemeen Nut Beogende lnstelling met een soortgelijk --
doel of een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend -het algemeen nut beoogt en een soortgel'rjke doelstelling heeft.

Artikel l3 - Slotbepalingen
ln alle gevallen, waarin zowelde wet als deze statuten niet voorzien, beslist het
bestuur."--
BIJLAGEN
Aan deze akte zijn de volgende stukken vastgemaakt
- notulen vergadering bestuur
sLoT----
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.-
WAARVAN AKTE is verleden in de gemeente Hoeksche Waard op de datum in
het hoofd van deze akte vermeld.----
De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen personen opgegeven en
toegelicht
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De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte
geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te ---hebben kennis genomen.-
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst ---
door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.---------

(Volgt ondertekening)

VOOR AFSCHRIFT:
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