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OPRICHTING STICHTING
Stichting Blijf van mijn Dier
Vandaag, tien mei tweeduizend negentien verscheen voor mij, meester Eric Linde,
kandidaat-notaris, hierna te noemen notaris, waarnemer van meester Engbert ---
Linde, notaris te Hardenberg: -------------------------------------------------------------
mevrouw Rianne Ellen Haaijema, geboren te Hardenberg op drie april --------
negentienhonderd vijf en tachtig, welke persoon zich heeft ge"identificeerd met --
een paspoort, nummer N U BB 1 FB 17, -----------------------------------------------------------
wonende 3443 AZ Woerden, Leeuwerikstraat 4, ongehuwd en niet geregistreerd -a Is partner;--------------------------------------------------------------------------------------------we Ike comparante verklaarde bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor
de volgende statuten vast te stellen: -------------------------------------------------Naam en zetel----------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------1. De stichting draagt de naam: Stichting Blijf van mijn Dier.------------------------2. Zij heeft haar zetel te Den Haag. -------------------------------------------------Doelstelling -------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 2------------------------------------------------------------------------------------------------1. De stichting heeft ten doe I:-------------------------------------------------------------------a. het voorkomen en tegengaan van wreedheid tegen dieren en het -----------
voorkomen van lijden van dieren en daartoe geld in te zamelen; --------------b. het bevorderen van het welzijn van het dier in de ruimste zin van het ---------· --------woord; -----·---------·--------------------- --- ------------c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in -de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. ---------Doe I reaIisatie -----------------------------------------------------------------------------------------
Artike13 ------------------------------------------------------------------------------------------------1. De stichting tracht haar doe I onder meer te bereiken door: ----------·---a. tijdelijke opvangmogelijkheden voor (huis)dieren te realiseren; --------------b. samenwerkingsverbanden aan te gaan met maatschappelijke ---------
opvanginstellingen, dierenartsen, andere dierenwelzijnsorganisaties, -------
gemeentelijke instellingen en overheidsorganen;-----------------------------------

lOe/

11. Leden die niet aanwezig zijn op de vergadering van de Raad van Toezicht ------
kunnen een ander lid een schriftelijke volmacht afgeven voor het uitbrengen -van een stem. --------------------·- ----------------------------------------------------12. Bij staken van stemmen wordt het betreffende voorstel wederom geagendeerd
voor de volgende vergadering. Staken ook dan de stemmen dan wordt het ---
voorsteI geacht te zijn verworpen.----------------------------------------------------------
Boekjaar en jaarstukken ··-----------------------------------------------------------------Artikel 14------------------------------------------·-------------------------------------1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. ----------------2. De boeken worden na afloop van elk jaar afgesloten; de Directie maakt daaruit
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening op. -------------3. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een door de Raad van Toezicht aan
te wijzen accountant die daarover verslag uitbrengt aan de Raad van Toezicht.4. De Raad van Toezicht keurt de jaarrekening goed. De jaarrekening wordt ------
ondertekend door alle directieleden en alle leden van de Raad van Toezicht. --
Ontbreekt de handtekening van een of meer van hen, dan wordt onder opgaad
van reden daarvan melding gemaakt.--------------------------------------------5. In de vergadering waarin de jaarrekening dient te worden goedgekeurd zal het
verlenen van een (eventuele) decharge voor het gevoerde bestuur door de --
Raad van Toezicht aan de Directie op de agenda staan. -------------------------------6. De Directie is verplicht de jaarrekening en de daarop betrekking hebbende ----
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de door de wet---
voorgeschreven termijn te bewaren. ------------------------------------------------------
Statutenwijz iging --------------------------------------------------------------------Artikel 15--------------------------------------------------- -----------------------------1. Deze statuten kunnen slechts warden gewijzigd door een besluit van de--------
Directie, welk besluit de goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht.--------2. Daartoe warden de leden van de Raad van Toezicht door de voorzitter ---------
bijeengeroepen op een termijn van tenminste vier kalenderweken, waarbij in de oproep het besluit tot statutenwijziging woordelijk is opgenomen.------------3. Het besluit tot goedkeuring van een voorstel tot wijziging van de statuten kan alleen warden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van
de uitgebrachte stemmen van de leden van de Raad van Toezicht die ter -------
vergadering aanwezig zijn.------------------------------------------------------4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariele---

akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van deze akte is ieder lid van de Raad
van Toezicht alsmede ieder lid van de Directie gerechtigd, ten overstaan van
de
door de Raad van Toezicht aangewezen notaris. ----------------------------Ontbinding en vereffening ------------------------- --------------------------------------ArtikeI 16----------------------------------------------------------------------------------------------1. De Directie is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit tot ontbinding --
behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht. ------------------------------------2. Op het besluit van de Directie tot ontbinding is het bepaalde in artikel 15 leden
2 en 3 van overeenkomstige toepassing.-------------------------------------------3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot -----------
vereffening van haar vermogen nodig is. -------------------------------------------4. De vereffening geschiedt door de Directie, onder goedkeuring van de Raad van
Toezicht. --------------------------------------------------------------------------5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel ----
mogeI ijk van kracht. ----------------------------------------------------------------------------6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting zal warden bestemd ---
voor een met het doel van de stichting overeenkomstig doel, te bepalen door de Directie, zulks onder goedkeuring door de Raad van Toezicht. -------------7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ----------
ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn bewaard
bij de jongste vereffenaar dan wel bij een door de vereffenaars aan te wijzen -derde.----------------------------------------------------------------------------------------------
Slotbepalingen----------------------------------------- ----------- -- --------Artikel 17 ----------------------------------------------------------------------------------------------1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de
Raad van Toezicht.------------------------------------------------------------------------------2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare ----------
communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.--------5 I otverkI aringen -------------------------------------------------------------------------------------1. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op een en dertig december --------
tweeduizend negentien. - --------------------------------------------------------------------2. Ten slotte verklaarde de comparante dat bij deze oprichting:-----------------------a. het bestuur bestaat uit een bestuurder;----------------------------------------------b. voor de eerste maal is bestuurder: mevrouw Rianne Ellen Haaijema ---------
voornoemd, als enig algeheel bevoegd bestuurder. ----------------------------

