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Fleden, eenentwintig februari tweeduizend zeventien,
verscheen voor mij, mr. Sjirk Albert Bijma, notaris te Ede, hierna te noemen: notaris,-
als waarnemer van mr. Derk Gerhardus Hoek, notaris te Wageningen:
de heer Gerar-dus lohannes loseph Nefkens, wonende te 6703 CS Wageniftg€ilr-
Hesselink van Suchtelenweg 9, geboren te Schiedam op twaalf juli negentienhonderd-
zevenenvijftig, paspoort met nurnm
De verschenen persoon verklaarde:

er NYCOB9KRS, gehuwd.-

in de bestuursvergadering
adres: Willebrordweg 5 te
onder nummer 64399648,
hierna te noemen: de stichting,
is besloten:
1. de statuten van de stichting na wijziging geheel opnieuw vast te stellen;
2.. de verschenen persoon, machtiging te verlenen tot het verrichten van alle-

handelingen, welke nodig zijn om de statutenwíjziqing tot stand te brengen
Van dit besluit is mij, notaris, genoegzaam gebleken uit een exemplaar van de.-
nstulenvandebetreffendevergaderingdataandezeaktewordtgehecht.-
In verband met het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon thans de-
statuten van de stichting als volgt gewijzigd vast te stellen:-
§TA

van de stichting: Stichting Dierenambulance Nederrijn,-
6871 ZR Renkum ingeschreven in het Handelsregister-

Artikel Í.
De stichting draagt de naarn:
Stichting Dierenzorg Nederrij
Zetel
Artikel
De stichting heeft haar zetel in de gerneente Renkum.

Artike!
L. De stichting stelt zich ten doel:

a. de bescherming van de inheemse fauna en in het bijzonder de bescherming-
van vogels

b. in het verkeer verongelukte dieren, of dieren die op andere wíjze gewond zijn'
of hulp nodig hebben, op te halen en te vervoeren naar een dierenarts of een-
daartoe bevoegd opvangadre§, alsínede het opsporen van de eigenaren van-
opgehaalde "zwerfdieren", eventueel in samenwerking met andere instanties-
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband
houdt of daartoe bevoegdelijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.*

2.DestichtingtrachthaardoeItebereikendoor:
a. het explolteren van een dierenambulance en een opvangcentrum voor het-

verzorgen en rehabiliteren van de dieren;
b. het bijhouden van een administratie voor vermiste en gevonden dieren;-
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c. het geven van educatie op het gebied van dieren- en natuurbescherrning;*
d. het propageren van de dieren- en natuurbeschermingsgedachte;
e. het onderhouden van contacten met overheden en relevante organisaties en-

personen;
f. het geven van voorlichting orntrent doel en werkwijze van de stichting;-
g. het verwerven van fondsen om te kunnen komen tot verwezenlijking van het-

doelvandestichting,enhetbeherenvandiefondsen;-
h. alle andere wettige middelen, welke voor het doel van de stichtin

bevorderlijk kunnen zijn ;

3'DestichtingbeoogtniethetmakenVanwinst.
4. De stichting beoogt te zijn een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in-

artikel 5b van de Algernene wet inzake rijksbelastingen (Awr) en beoogt als-
zodaniggerangschikttezijndoordeNederlandseBelastingdienSt.-

Geldmiddelen

-2

Aftikel
1. De geldmiddeien van de stichting kunnen bestaan uit:

bijdragen van hen, die
bijdragen van hen in w

met het doel van de stichting sympathiseren;-
ier belang de stichting werkzaam is;---

subsidies en donaties;
schenkingen, erfstellingen eÍ'l iegaten;
alle andere baten.

Nalatenschappen worden door de stichting slechts aanvaard onder het voorrecht-
van boedelbeschrijvin
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de*-
continuiteit van de voorziene werkzaamheden ten behpeve van haar doelstelling.-
ondervermogendatnodigisvoordecontinuïteitvandeyoorziene-
werkzaamheden wordt begrepen
a. vermsgen of bestanddelen daaruan die krachtens uiterste wilsbeschikking of-

schenking door de stíchting zijn verkregen, en die op grond \ran aan die-
uiterste wilsbeschikking of schenking verbonden voonrraarden, al dan niet in-
reële tenmen, in stand moeten worden gehouden;

b. vermogensbestanddelen voor zover de instandhouding daarvan voortvloeit uit
de doelstellinE van de stichting; en

C"activaenv00rdevoorzieneaanschafvanactivaaangehouden-
vermogensbestanddelen, vcor zover een instelling die activa redelijkerwijs-
nodig heeft ten behoeve van de doelstelling van de stichting.

Bestuurssamenstelling en benoerning
Artikel 5
1. a. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste vijf {5) personen.-

Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde -
doorhetbestuurmetalgemeneStemmenvastgesteld'-
Bij de samenstelling van het bestuur dÍent in acht te worden genomen dat-
minder dan de helft van het aantal bestuursleden in een onderlinge relatie met

7.
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elkaar mogen staan zoals bedoeld in de volgendezin.
Onder relatie wordt verstaan: een familierechtelfike betrekking lsf ts6--*=*
hoogsteindevierdegraad,eenhuwelijkofeensamenwoonrelatie.-

b. Ëen bestuurder rnag niet over het vermogen van de stichting kunnen-
beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

De bestuurders worden benoemd door het bestuur
Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, wëarvan de leden in futnctie.

worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een_-'-
penningmeester. De overige bestuursleden zijn algemeen bestuurslidr waarvan--
ten rninste één van de leden een vrijwilliger van de werkvloèr van de stichting is.-
Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.Lën be§tuurslld kan meer dan een tunctre bel(leden. ,,____'

Bestuursleden warden benoemd veor een pericde van maximaal drie jaar. De

bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een_
volgenshetroosteraftredendbestuurslidisonbeperktherbenoembaar.-
De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van_
aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.

5. lndien hei aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vernnelde nrinimum is

hierna voltalligheid wordt vereist voor het nemen van een bestuursbesluit._
6.BijhetontstaanVaneen(ofmeer)vacature(s}inhetbestuur,zullende-

overblijvendebestuursledenmetalgemenestemmen(ofzalheteniEe-
overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de_
vacature{s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s),_
tenzij -wanneer door de ontstane vacature(s) het aantal bestuursleden niet
minder dan drie is geworden* het bestuur besluit om niet in de vacature(s) te_
voorzien.

7. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun_
functie gemaakte kosten, voor zover deze naar redelijkheid zijn gemaakt en niet--
bovenmatige vacatiegelden

Bestu u rsvergacieri n g en
Artikel 6
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de_

oproeping is bepaald.
2.Iederkalenderkwartaalwordttenminsteéénvergaderinggehouden,-
3. a, Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de

voo;'zitter dit uienselijk acht of indien één of meer van Ce andere
bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van te
behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt(e

b. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft of daaraan_
weliswaar gevalg geeft maar op zodanige wijze dat de vergadering niet kan_
wcrden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is (z[n) de verzoeker(s).
bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtnerning van de_
vereiste formaliteiten.

4.

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 sub b

, .]

.',r:i:r'_ : ,r, :.. .:.r:,.,

x



20 1 6.0C636 1.01/SB1 -4-
bepaalde - door de voorzítter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de-
oproepingendievandevergaderingnietmedegerekend,doormiddel
oproepingsbrieven dan wel, índien de bestuurder daarmee instemt, door een-
langs elektranische weg tcegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan-
het adres dat door hem voor dlt doel aan de stichting is bekendgemaakt.-

5. Bij de oproeping wordën, behalve plaats en tijdstip van de vergaderin§, de tg--
behandelen onderwerpen verrneld.

5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Onibreekt de
voorzitter, dan treedt een van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te-
wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap-
voorzien, dan wordt de vergadering geleid dso!'de in leeftijd oudste aanwezÍge-
bestuurder!

7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de--
secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe-
aangezocht.
Deze notulen
en ten blijke
ondertekend.

worden in dezeifde of in cje eerstvolgende vergadering vastgesteld-
daarvan door de voorzitter en de secretaris van ciie vergaderin

2.

Bestuursbs5!nits6
Artikel
1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de-*

rneerderheid van de in functie zijnde bestuurders ter vergadering aanwezig af-
vertegenwoordigd is, tenzij in deze statuten anders is bepaald. Besluiten kunnen-
slechts worden genomen met betrekkÍng tot geagendeerde onderwerpen.-
Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders-
aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergaderin
bijeengeroepenr te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na--
de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal-
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de---
onderwenpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij-
de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom-
een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of-__''''--
vertegenwoordigde bestuu rders.
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besiuitvorrning indien hij
daarbij een direct cf indirect persoonlijk belang heeft dat stri;dig is met het-
belang van de stichting. De betreffende bestuurder is verplicht vafi c€r1-
tegenstrijdig belanE als in de vorige volzin bedoeld onverwijld mededeling te doen
aan de andere bestuurder(s). Wanneer alle bestuurders of de enige bestuurder-
een tegenstrijdig belang als in de vorige volzin bedoeld heeft, wordt het besluit-
alsnog genomen door het bestuur.

3. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten*-."..*---
vertegenwoordigen cnder overlegging van een sehriftelijke, ter beoordeling van-
de voorzitter van de vergadering voidoende, volmacht.

4. Indien zulks bij de oproeping is vermeld, is iedere bestuurder bevoegd oÍrt, in-
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persoon, doar middel van een elektronisch communicatiemiddel, rechtstreeks-
kennis te nemen van de verhandelingen tËr vergadering en het stemrecht uit te-
oefenen, rnits de betreffende bestuurder via het elektronisch communicatiemiddel
kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van d

verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Voor het-
houden van de in de vorige zin bedoelde vergadering is vereist dat de betreffende-
bestuurder via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aafi de-
beraadslaging.Hetbestuurisbevoegdinhethuishoudelijkreglement-
voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronisch cornmunicatiemiddel.
lndien het bestuur daarvan gebruik heeft gemaakt, worden de yoorwaarden bij---
de oproeping bekend gemaakt.

5. Indien de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden-
van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen toch geldige besluiten
worden genomen over
algemene stemmen en
vertegenwoord igd zij n.

6. Het bestuur kan ook buiten vergadering besiuiten nemen, mits alle bestuursleden-
in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk (waaronder begrepen alle vormen van-
geschreven tekstoverdracht), hun mening te uiten en zich voor het voorstel-
hebben uitgesproken.
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen
antvroorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat
mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

7 . Ieder niet geschorst bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.-
8. Vsorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle-

bestuursbesluitengenomenmetvolstrektemeerderheidvandegeldig-
uitgebrachte stemmen.

9. Indien bij een verkiezing van persgnen niemand de volstrekte rneerderheid heeft-
verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan weer niemand de-
volstrekte meerderheid verkregen dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij
één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee-
persoilen is gestemd en de stemmen staken.
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemmingi-
wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bU de voorafgaande stemming-
is gestemd, evenwel uitgezonderd de persaon, op wie bij die voorafgaande--
stemrning het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaands--

alle aan de orde komende onderwerpen mits met-
mits alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of-

stemming het geringste aantal
dan wordt door loting uitgemaa
stemming geen sternÍnen rneer

stemmen op meer dan één persoon uitgebracht-
rkt, op wie van die personen bij de nieuwe-
kunnen worden uitgebracht.

Ingeval bíj een stemming tussen iwee personen de stemmen staken, beslist hei-
iot wie van beiden is gekozen.
Bíj staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.

10. Alle stemrningen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij een of meer-
bestuurders vóór de stemming een schriftelijke sternming verlangen.
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Schriftelijke stemming geschiedt bíi ongetekende, gesloten briefjes.
11. Blanco en ongeldige stemmen worden beschauwd als niet te zijn uitEebracht.-

Voordebepatingvanhetquorumtellenblancoofongeldigestemmenof-
stemonthoudingen mee.

12. Het dosr de voor:itter ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag-
van de stemming is beslissend, Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen-

bestuit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.-
Wordt onrniddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan-
betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats. indien de meerderheid van de--
vergadering ef, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk-
is geschied, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieriwë-
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkeliike stemming.-

Einde bestuurslidmaatsch
Artikel
1. Het bestuurslidmaatschap van een bestuurder eindigt:

a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is dan eindigt-
haar bestuurslidmaatschap wanneer zij cphoudt te bestaan

b. door ontslag krachtens een besluit van het bestuur, zulks met inachtneming-
van in lid 2 en 3 bepaalde;
door aftreden van de bestuurder, zulks met inachtneming van het lid 4-
beFaaldei
door onts
Wetboek;

Iag door de rechtbank op grond van artikel 2:298 Burgerlijk-

e. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen-

Z. Een bestuurder kan te ailen tijde onder opgaaf van redenen door het bestuu

worden geschorst enlof ontslagen. De betrokken bestuurder neemt niet deel aan--

de beraadslaging en besluitvorming over zijn voorgestelde schorsing of ontslag.-
Een besluit tot schorsing of ontslag dient met algemene stemmen te word
genomen in een vergadering waarin alle overige bestuursleden teg€nwoordig of-
vertegenwoord igd zijn.

3. De schorsing eindigt wanneer het bestuur niet binnen drie maanden daarna tot-
ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt voorafgaand aan de--
bes|u!tvormingtctzijnontslagindegelegenheidgeSteldzichinde-
bestuursvergadering le verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman-
doen bijstaan,

4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf af te treden, mits dit schriftelijk-
geschiedtmeteenopzeggingstermijnvantenminstedriemaandëfi.-

Bestuursbevoegdheid
Antikel
1. Het bestuur is belast rnet het besturen van de siichting.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan vail overeenkornsten tot*

verkrijging, veryreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan-

van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdel$

medeschuldenaarverbindt,zichvooreenderdesterkmaaktofzichtÖt-

d.
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zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij daartoe besloten-
is met algernene stemmen in een vergaderíng waarin alle in functie zijnde-
bestuursIedenaanwezigofveÉegenwoordigdzijn.

3. Indien in een vergadering als in het vorige lid bedoeld niet alle in functie zijnde-
bestuursleden aanwezig af vertegenwoordigd zijn, zal, nlet eerder dan een week-
en niet later dan vier weken na de eerste vergaderingí een tweede vergadering-
worden gehouden waarin over het desbetreffende onderwerp kan worden-
besloten met aÍgemene stemmen mits ter vergadering ten minste de helft van het
aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordlgd is.--

4. a. Ingeval van belet van een bestuurder blijven de overige bestuurders met het-
bestuur belast

b. Onder beÍet als bedoeld in dit lid wordt verstaan de situatie dat een-
functie niet mag of kan uítoefenen, waaryan in ieder-bestuurder tijdel ijk zUn

geval sprake is, Índien:
- een bestuurder is geschorst;
- een onafhankelijk arts een schriftelijke verklaríng heeft afgelegd dat de-

desbetreffende bestuurder niet meer in staat is zijn wil te verklaren;-
- onrncgelijk is gebleken om binnen één week persoonlijk enlof elektronisch-

contact met de desbetreffende bestuurder te krijgen en wel op zodanige-
wijze dat een dialoog mogelijk is.

Ventegenwoord isi
Artikel 1O

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur alsmede door twee-
bestuursleden gezamentijk. Indien meer functies door dezelfde persoon worden-
veluld, heeft dat niet tot gevolg dat de stichting door die persoon alleen-'
vertegenwoordigd kan worden.
De beperking van de bestuursbevoegdheid in lid 2 van het vorig artikel geldt-
medevoordebevoegdheidtotvertegenwoordi9in9'
De in hei vorige lid vermelde beperking kan siechts door de stichting worden-*
ingeroepen

Boekjaar en jaarstukken-
A*ikel 1L
1. l-tet boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
Z, Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en alles-

betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien-
uit deze werkzaamheden, op zodanig wijze een administratie te voeren efi-
daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige-
wijze te bewaren, dat te allen t§de de rechten en verplichtingen van de stichting-
kunnen worden gekend,

3. De administratie van de stichting dient zodanig te worden ingericht dat daaruit-
duidelijk blijkt:
a. de aard en omvang van de aan de afzonderlijke leden van het §sslugr-

toekomende onkostenvergoed i n gen en vacatiegelden i-
b. de aard en omvang van de kosten die door de stichting zijn gernaakt ten---

2.

3,
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behoeve van het beheer van de stichting, waarbij geldt dat deze kosten in..-
redelijke verhouding moeten staan tot de bestedingen van de stichting ten-
behoeve van haar doel;

c. de aard en omvang van de andere uitgaven van de stichtinE dan hiervoor-
onder b bedoeld;

d.deaardenomvangvandeinkomstenvandestichting;-
e. de aard en omvang van het vermogen van de stichtinE, het doel wëarvoor-

het vermogen wordt aangehouden, alsrnede een motivering voor de omvang-
van het vermogen-

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 te maken erf op papier-

testellen.Dezestukkenhiernatezamentenoemen:.,jëarstukkenu'-
De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld en ten bewijze daarvan docr-
alle bestuursleden ondertekend. Indien een handtekening ontbreekt wsrdt de,-
reden daarvan op het betreffende stuk vermeld, Het bestuur is bevoegd van de-__
jaarstukken een accountantsrapport te dsen opmaken dan wel zich te laten-
bijstaan door een deskundige,

5. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarstukken aan de orde is geweest, zal-
aan het bestuur het voorstel worde* gedaan orn kwijtíng te verlenen aan de-_
bestuu rsleden,

6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier-
gesteldebalansenstaatvanbatenenlasten,kunnenopeenandere-
gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrengin§-
geschiedt met juiste en volledige weergave van de geEevens en deze gegevens-
gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd-
leesbaar kunnen worden gemaakt
Het bestuur is verplicht de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers-
conform de in de aftikel 2:10 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde termijn zijnde*
thans zeven jaren lang te bewaren.

8. De stichting dient te beschikken over een actueel beleidsplan dat inzicht geeft in-
de door de stichting te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van haar--
doeistelling, de wijze van werving van inkomsten, het beheer van haai- vermoqen-
en de besteding daarvan.

9. Indien zulks als voorwaarde voor subsidieverlening gesteld wordt, worden de-
jaarstukken ter kennisneming toegezonden aan de subsidiërende organisatie of-
instelling.

7.

Reg!ement
Àrtikel 12
1. llet bestuur is bevoegd een reglenrent vast te steilen, waarin die onderwerpen-

worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
2, Het reglernent mag niet met de wet of deze statuten in striid zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heff€n.-
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglernent is het bepaalde in-

artikel 13 lid 2 van toepassing

-8-
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Statutenwijziginq, fusie en {af}sptitsiag
Artikel I
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijziEen
2' Een besluit tot statutenwiiziging kan slechts worden genomen met algemene--

stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig-
of vertegenwoordigd zijn.
Ïndien in een vergadering als hiervoor bedoeld niet aÍle in functie zijnde-
bestuursleden aanwezig af vertegenwoordigd zijn, zal, niet eerder dan een week-
en niet later dan vier weken na de eerste vergaderingr een tweede vergadering-
worden gehouden waarin over het desbetreffende onderwerp kan worden--
besloten met algemene stemmen mits ter vergadering ten minste de helft van het
aantal Ín functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.-
De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notari,ële akte tot stand komen.*.-
Ieder bestuurslid is tot het doen verlijden van die akte bevoegd,-
De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging,-
alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore vön het-
Handelsregister l

5' Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot-
fusie als bedoeld in artÍker 2:309 Burgerrijk wetboek en op een besruit tot--
{aQsplitsing als bedoeld in artikel 2:334a Burgertijk wetboek.

Ontbinding en vereffeni

3.

4.

Artikel
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.

Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artiket 13 lid 2 van-
toepassing.
De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij het bestuur anders heeft--
bepaald' Een eventueel batig saldo na vereffening zal ten goede kornen aa* een,-
door het bestuur te bepalen, argemeen nut beogende insteÍring met
soortgelijke doelstelling als de stichting of aan een buitentandse instelling die---.--'
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die
soortgelijke doelstelling als de stichtinq heeft. De vereffenaars dragen het batig-
saldo daartoe over.
Na ontbinding blajft de stÍchting voortbestaan voer zover dit tot vereffening van-
haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de*
statuten voor zoveel mogelijk van kracht
In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moeten aan haar_
naamwordento€gev§egddewoorden'inliquidatie''
De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting moËten--
worden bewaard door een door het bestuur aan te wijzen natuurlijke of-
rechtspersoon, gedurende zeven jaren na de vereffening dan wel de termijn di+-

§lotbepa
Artikel

L.

3.

j In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het.-
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bestu
SLST
WAARVAN AKïE is verleden te Wageningen op de daturn in het hoofd van deze akte-
vermeld.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persaon opgegeven
toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard tijdig voor het verlijden van d-
akte van de inhsud ervan te hebben kennisgenornen, daarmee in te stemmen Ën op-
volledigevoorlezingerVangeenprijstestellen'
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de-
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.
(Volgt ondertekening)

UlTGEGEVEN VOOB. AFSCHRiTT


