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STICHTING
Heden,negenentwintigapril tweeduizendnegen,verschenenvoor mij, mr.
WILHELMUS JOHANNES ARNOLD CONSTANT DAAMEN, notariste Tilburg: 1. de heer ir. ROBERT GERARD VAN PUTTEN, wonendete 5032EP Tilburg, Reest12, geborente Tilburg op éénentwintignovembernegentienhonderd
zesenveertig,zichidentificerendmet paspoortnummerNMHKCTLCO,afgegevente
Tilburg op drie augustustweeduizendzeven,ongehuwden niet geregistreerdals partnerin de zin van het geregistreerdpartnerschap;
2. de heermr. EMILE GUILLAUME JOSEPH GIMBRERE, wonendete 5087KE
Diessen,Waterstraat14,geborente Arnhem op zestienoktobernegentienhonderd
drieënveertig, zich identificerend met identiteitskaartnummer ID390227ï afgegevente Hilvarenbeekop tien maarttweeduizendvrjf, gehuwd;
3. mevrouw MARIA CORNELIA QIIIST, wonendete 5051PA Goirle,
Heiningensffaat3,geborente Oud-Vossemeerop vijfentwintig septemb
negentienhonderd
negenenveertig,zich identificerendmet identiteitskaartnummerIE6450418,afgegevente Goirle op twee februaritweeduizendzes,gehuwd
De comparantenverklaardenbij dezeakte eenstichtingin het leven te roepen
daarvoorde volgendestatutenvastte stellen:
Naam enZetel.

Artikel 1
1. De stichting draaglde naam:STICHTING MENS-DIER'NOOD.
2. Zijheefthaar zetelin de gemeenteTilburg.
Doel
Artikel2
1. de stichtingheeft ten doel' ---a. het verstrekkenvan financiëlemiddelenaanpersonen,die eigenaarof houderzljnvan eenhuisdierof gezelschapsdier
en die niet in staatzijn de kostenvan eenmedischnoodzakelijkeingreepvan hun huisdierof gezelschapsdier
te betalen;
b. het verrichtenvan alle verderehandelingen,en verderallesdat met eenen anderrechtstreeksof zijdelingsverbandhoudt of daartoebevorderlijkkanzijn, alles in de ruimste zinvanhet woord.
2. De hiervoor in lid I genoemdepersonenzljnnaar de Stichtingdoorverwezendoor eeninstelling van maatschappelijkof sociaalnut. Op grondvan de op dezewijze bij
haar ingekomenaanvragenbeoordeeltde Stichtingof de medischekostendoor haar
geheelof gedeeltelijkwordenvergoed.De Stichtingstelt uitdrukkelijk geen
onderzoekin naarde financiëlepositie van de in lid I ondera genoemdepersonen.Bij afzonderlijkreglementstelt de Stichtingeenlijst op van:
a. de hiervoor genoemdeinstellingenvan maatschappelijkof sociaalnut, die mogendoorverwijzen;
b. de medischeaandoeningen,
waarvande behandelingvoor eengeheleofgedeeltelijkevergoedingin aanmerkingkomt.
3. De stichtingtrachthaardoel ondermeerte bereikendoor:
a. het voorbereidenen houdenvan actiester verkrijging van Íinanciëlemiddelenvoor het bereikenvan het gesteldedoel;
b. alle anderewettigemiddelen,die het doel bevorderen.
Vermogen
Artikel3
Het vermogenvan de stichtingzal wordengevormddoor:
subsidiesen donaties:
schenkingen,erfstellingenen legaten;
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alle andereverkrijgingenen baten.
Bestuur
Artikel4
1. Het bestuurvan de stichtingbestaatuit ten minstedrie ledenen wordt voor de eerste
maal bij dezeaklebenoemd.Het aantalleden wordt - met inachtnemingvan het in de vorigezin bepaalde- door het bestuurmet algemenestemmenvastgesteld
2. Het bestuur(met uitzondering van het eerstebestuur,waarvan de leden in functie wordenbenoernd)kiest uit zijn middeneenvoorzitter, eensecretarisen een
penningmeester.
De functiesvan secretarisen penningmeester
kunnenook door één
persoonwordenvervuld
3. Bestuursleden
wordenbenoemdvoor eenperiodevan maximaalvier jaar.De bestuursleden
hedenaf volgenseendoor het bestuurop te makenrooster.Eenvolgenshet roosteraftredendbestuurslidis óénmaalonmiddellijk herbenoembaat.
(of
4. Bij het ontstaanvan een meer)vacature(s)in het bestuur,zullen de overblijvende
bestuursleden
met algemenestemmen(of zal het enigeoverblijvendebestuurslid)binnentweemaandenna het ontstaanvan de vacature(s)daarinvoorziendoor de benoemingvan een(of meer)opvolger(s)
5. Mocht(en)in het bestuurom welke redendan ook éénof meer ledenontbreken,dan
voÍÏnendeoverblijvendebestuursleden,ofvormthetenigeoverblijvendebestuurslidniettemineenwettig bestuur.
Zrj 6. De ledenvan het bestuurgenietengeenbeloningvoor hun werkzaamheden.
hebbenwel rechtop vergoedingvan de door hen in de uitoefeningvan hun functie gemaakteen doorhet bestuurgoedgekeurde
kosten.
.
Bestuursvergaderingen
en bestuursbesluiten
Artikel5
l. De bestuursvergaderingen
wordengehoudenin de regio Tilburg.
2. Iederkalenderkwartaal
wordt ten minsteéénvergaderinggehouden.
3. Vergaderingen
wordenvoortsgehoudenwanneerde voorzitter dit wenselijk acht of éénof meervan de anderebestuursleden
daartoeschriftelijk en ondernauwkeurigeopgavevan de te behandelenpuntenaande voorzifferhet verzoekricht. Indien de voorzifferaaneendergelijkverzoekgeengevolg geeft in die zin, dat de vergadering
kan wordengehoudenbinnendrie wekenna het verzoek,is de verzoekerbevoegdzelf eenvergaderingbijeente roepenmet inachtnemingvan de vereiste
formaliteiten
4. De oproepingtot de vergaderinggeschiedt- behoudenshet in lid 3 bepaalde- door de voorzitterop eentermijn van ten minste zevendagen,de dag van de oproepingen die van de vergaderingniet meegerekend,
door schriftelijke mededeling.
Onderschriftelijkwordt in dezestatutenverstaanelk via gangbare
communicatiemiddelen
overgebrachtbericht,waarvanuit geschriftblij kt.
5 . De mededelingvermeldtbehalveplaatsen tijdstip van de vergadering,de te
behandelen
onderw-erpe
6. Zolangin eenbestuursvergadering
alle bestuursledendie in functie z7jn,aanweziggeldige
zijn, kunnen
besluitenwordengenomenover alle onderwerpendie aande ordekomerqmits met algemenestemmen,ook al zijn de door de statutengegevenvoorschriftenvoor het oproepenen houdenvan vergaderingenniet in acht genomen.
7 . De vergaderingen
wordengeleiddoor de voorzitter van het bestuur;is dezeafwezig
dan wijst de vergaderingzelfhaarvoorzitteraan.Tot dat momentwordt de vergaderinggeleiddoor de in leeftijd oudsteaanwezigebestuurder.
8 . Van hetgeenin de vergaderingen
besprokenwordt, worden notulengehoudendoor de secretaris
ofdoor éénvan de andereaanwezigen,door de voorzitter daartoe
aangezocht.
De notulenwordenvastgestelden getekenddoor degenen,die in de vergaderingals voorzitteren secretarishebbengefungeerd
9 . Het bestuurkanter vergaderingalleendan geldigebesluitennemenindien de -
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10.

I 1.

12.

13.
14.

meerderheidvan de ledendie in functie zijnter vergaderingaanwezigof vertegenwoordigdis.
Een bestuurslidkan zichter vergaderingdoor eenanderbestuurslidlaten
vertegenwoordigen
nadateenschriftelijke, ter beoordelingvan de voorzitter van de vergaderingvoldoende,volmacht is afgegeven.Een bestuurslidkan daarbij slechtsvoor éénanderbestuurslidals gevolmachtigdeoptredoÍI.Het bestuurkan - mits met algemenestemmen- ook buiten vergaderingbesluitennemen.Van eenaldusgenomenbesluit wordt onderbijvoeging van de ingekomenantwoordendoor de secretariseenrelaasopgemaakÍ,dat na medeondertekening
door de voorzitterbij de notulenwordt gevoegd.
Iederbestuurslidheeft het recht tot het uitbrengenvan één stem.
Voorzoverdezestatutengeengtoteremeerderheidvoorschrijvenwordenalle genomenmet volstrektemeerderheidvan de geldig uitgebrachtebestuursbesluiten
stemmen.
Alle stemmingenter vergaderinggeschiedenmondeling,tenzij éénof meervan de stemgerechtigden,
vóór de stemming,een schriftelijke stemmingverlangt
Schriftelijkestemminggeschiedtbij ongetekende,geslotenbriefies.
Blanco stemmenen ongeldigestemmenwordenbeschouwdals niet te zljn
uitgebracht.
Het oordeelvan de voorzitter omtrentde uitslag van een stemmingis beslissend.Hetzelfdegeldt voor de inhoud van een genomenbesluit voorzoverwerd gestemdover eenniet schriftelijk vastgelegdvoorstel.
Wordt echteronmiddellijk na het uitsprekenvan het oordeelvan de voorzitterde juistheid daarvanbetwist, dan vindt eennieuwe stemmingplaatsindien de meerderheidvan de vergaderingof indien de oorspronkelijkestemmingniet
aanwezigedit verlangt.hoof<lelijkof schriftelijk geschiedde,een stemgerechtigde
Door dezenieuwe stemmingvervallen de rechtsgevolgenvan de oorspronkelijke-

stemming.
gdheiden vertegenwoordiging
Bestuursbevoe
Artikel6
1. Het bestuuris belastmet het besturenvan de stichting.
tot 2. Het bestuuris bevoegdte besluitentot het aangaanvanovereenkomsten
verkrijging, verweemdingen bezwaringvan registergoederen.
3. Het bestuuris niet bevoegdte besluitentot het aangaaÍvanovereenkomsten,
verbindt,zich voor
waarbij de stichtingzich als borg of hoof<lelijkmedeschuldenaar
eenderdesterkmaakt of zich tot zekerheidstellingvoor een schuldvan eenanderverbindt.
Artikel T
1. Het bestuurvertegenwoordigtde stichting.
komt medetoe aantwee gezamenlijk
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid
handelendebestuursleden.
alsookÀ.àÍraanéénofmeerbestuursleden,
3. Hetbestuurkanvolmachtverlenen
grenzen
volmacht
te
vertegenwoordigen.
de
van
die
derden,om de stichtingbinnen
Einde bestuurslidmaatschap
Artikel8
eindigt:
Het bestuurslidmaatschap
a.
door overlijdenvan eenbestuurslid;
b.
door verloop van de periodewaarvoorhij is benoemd;
bij verliesvan het wije beheerover zijn vermogen;
d.
bij schriftelijkeontslagneming(bedanken);
door zijn ontslaghem verleenddoor de gezamenlijkeoverigebestuursleden;
e.
f.
bij ontslagop grond van artikel 298 Boek 2 vanhet Burgerlijk Wetboek.
Boekjaarenjaarstukken
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Artikel9
1. Het boekjaarvan de stichtingis gelijk aanhet kalenderjaar.
2. Per heteindevan iederboekjaarwordende boekenvan de stichtingafgesloten.eenbalansen eenstaatvan batenen lastenDaaruitwordendoor de penningmeester
over het geëindigdeboekjaaropgemaakÍ.Dezejaarstukkenworden,binnen zesmaandenna afloop van het boekjaaraanhet bestuuraangeboden
3. De jaarstukkenwordendoor het bestuurvastgestelden ten bewijze daarvandoor alle bestuursledengetekend.Indien eenhandtekeningontbreekt wordt de redendaarvanop het desbetreffendestuk vermeld.
4. Nadathet voorsteltot vaststellingvan dejaarstukkenaande orde is geweest,zal aan
het bestuurhet voorstelwordengedaanom kwijting te verlenenaande
perurmgmee$er
5. Het bestuuris verplicht op zodanigewijze eenadministratiete voerenen de boeken,
op zodangewljze te bewarenda11sallsn en anderegegevensdragers
bescheiden
tijde de rechtenen verplichtingenvan de stichtingkunnenworden gekend.Het bestuuris verplichtbedoeldeboeken,bescheidenen anderegegevensdragers
gedurendezevenjaren te bewaren.
Reglement

Artikel l0
1. Het bestuuris bevoegdeenreglementvastte stellen,waarin die onderwerpenwordengeregeld,die niet in dezestatutenzijn opgenomen.
2 . Het reglementmag niet met de wet of dezestatutenin strijd zijn.
a
J.
Het bestuuris te allen tijde bevoegdhet reglementte wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling,wljzigingen opheffingvan het reglementis het bepaaldein artikel 1l lid I van toepassing.
Statutenwijziging
Artikel 11
l. Het bestuuris bevoegddezestatutente wijzigen. Het besluit daartoemoet wordengenomenmet algemenestemmenin eenvergadering,waarin alle bestuursleden
aanwezigof vertegenwoordigdzljn, zonderdat in het bestuurenigevacaturebestaat.
Zljnnret alle bestuursledenaanwezigofvertegenwoordigddan wordt eennieuwete houdenbinneneenmaandna de eerste, maaÍniet vergaderingbijeengeroepen,
eerderdanvijftiendagendaama,waarinongeachthetdanaanwezigeofhet hiervoorbedoeldebesluit kan wordenaantalbestuursleden,
vertegenwoordigde
genomenmet algemenestemmen
2 . De wijziging moet op straffevan nietigheidbij notariëleakte tot standkomeÍI.J.
De ledenvan het bestuurzijn verplichteenauthentiekafschrift van de wijziging en degewijzigdestatutenneerteleggentenkantorevanhethande1sregister.Ontbinding en vereffening

Artikel 12

1. Het bestuuris bevoegdde stichtingte ontbinden.Op het daartoete nemenbesluit is het bepaaldein artikel 11 lid I van toepassing.
2. De stichtingblijft na haarontbindingvoortbestaanvoorzoverdit tot vereffeningvan
haar vermogen nodig is.
a
J.

4.
5.
6.
7.

De vereffeninggeschiedtdoor het bestuur.
dragener zorgvoor, dat van de ontbindingvan de stichting
De vereffenaars
geschiedt
in het register,bedoeldin artikel 11 lid 3.
inschrijving
Gedurendede vereffeningblijven de bepalingenvan dezestatutenzoveelmogelijk van kracht.
Een eventueelbatig saldovan de ontbondenstichtingwordt zoveelmogelijk besteed
het doel van de stichting
overeenkomstig
van de ontbondenstichting
De boekeqbescheidenen anderegegevensdragers
moetenna afloopvan de vereffeningwordenbewaardgedurendede periodedie de -
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wet alsdanvoorschrijft.Bewaarderis degenedie door de vereffenaarsals zodanigis
aangewezen.

Slotbepalingen
Artikel 13
In alle gevallen,waarin zowel de wet als dezestatutenniet voorzien,beslisthet bestuur.Tenslotteverklaardende comparanten:
a. ter uitvoeringvan het bepaaldein artikel 4 leden I en2 worden voor de eerstemaal tot bestuursleden
van de stichtingworden benoemd:
de heerE.G.J.Gimbrèrevoornoemd.als voorzitter:
de heerR.G. van Puttenvoornoemd,als penningmeester;
- mewouw M.C. Quist voornoemd,als secretaris.
b. het eersteboekjaarvan de stichtingeindigÍ op éénen dertig decemberaanstaande.
Dewettelijkverplichteidentificatieheeftvolgensvoorschriftplaatsgehad.WA,r{RVANI AKTE is verledenop de datum en plaats in het hoofd van deze akte vermeld.De verschenenpersonenzijn mij, notarisbekend.De zakelijke inhoud van de akte is aanhen opgegevenen toegelicht.De verschenenpersonenhebbenverklaardop volledige voorlezingvan de akte geenprijs te stellen,tijdig voor het verlijder eenconceptakÍete hebbenontvangenen van de inhoud vandeze akte te hebbenkennis
genomen.

Deze akte is beperktvoorgelezenen onmiddellijk daarnaondertekend,eerstdoor de verschenenpersonenen vervolgensdoor mij, notaris

