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besluit , dat de statuten van de stichting met ingang van vandaag luiden als volgt---

STATUTEN----------------------------------------------------------Artikel 1 -Naam en vestigingsplaats ---------------------------------------
1. De stichting draagt de naam: Stichting "Heberdina Japin-Timmer" Dierentehuis.
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Hoorn. -------------------------------Artikel 2 - Doel------------------------------------------------------------------
De stichti ng heeft ten doel: -------------------------------------------------------
1. het opnemen, bewaren en (her)plaatsen van dieren (het betreft honden-katten en
eventueel konijnen) en al hetgeen daarmede in verband staat of daartoe dienstig
is, een en ander in de ruimste zin en het verrichten van al hetgeen met het -----
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. -------------------
2. De stichting heeft geen winstoogmerk. ----------------------------------------
3. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het vormen van een --
vermogen om daaruit aile kosten en uitgaven ter verwezenlijking van haar doel te
bestrijden. Zij tracht dit doel meer in het bijzonder te bereiken door het oprichten,
instandhouden en exploiteren van een dierentehuis te Hoorn, bestemd als asiel -
voor geheel West-Friesland, gemeente Wieringermeer en gemeente Wieringen. --Arti kel 3 - Vermogen ------------------------------------------------------------
1. Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt 
gevo rm d d00 r: - --- - - - - - -- -- - - - --- -- - - - - - - - - - - -- -- - - - - -- - -- -- - - ----- -- - - - - - - --
a. 9iften en donati es; -------------------------------------------------------
b. subsid ies en sponsorb ijd rag en; --------------------------------------------
c. hetgeen verkregen wordt door erfsteilingen of legaten; --------------------
d. hetgeenop andere wijze verkregen wordt.---------------------------------
2. De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder.
3. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door de 
stichting vergoed.------------------------------------------------------------
Artikel 4 - Bestuur: samenstelling, benoeming, ontslag ---------------------------
1. Het bestu ur bestaat uit drie of meer natu url ij ke personen. ----------------------
Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast. ----------------------------------
Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. -------------------------
2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur.-----------------------------
In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen drie maanden na
het ontstaan ervan, voorzien. -------------------------------------------------
3. Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een -----------
penningmeester aanwijzen. Een bestuurder kan meer van deze functies vervullen.
4. Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. ----------------------------
5. Een bestuurder verliest zijn functie: -------------------------------------------
a. door zij n overllj den; ------------------------------------------------------
b. door zijn faillissement, door het ten aanzien van hem van toepassing verklaren
van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij surseance
van betaling aanvraagt;--------------------------------------------------
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c.

door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele ---
vermogen;---------------------------------------------------------------
d. door zijn vrijwillig aftreden; ----------------------------------------------
e. door zijn ontslag door de rechtbank; --------------------------------------
f. door zijn ontslag gegeven door de gezamenlijke overige bestuurders, ten ---
mi nste twee in geta 1.-----------------------------------------------------
Artikel 5 - Bestuur: taken en bevoegdheden --------------------------------------
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. ------------------------
Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling
van de hem opgedragen taak. -------------------------------------------------
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles 
betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit
deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe
behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te -
bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen 
wo rde n 9eken d. --------------------------------- --------------------------'- --
3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het
verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van
overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een -
sch uId va n een ander verbi ndt. ------------------------------:..-----------------Artikel 6 - Bestuur: vertegenwoordiging -----------------------------------------
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. ------------------------------------
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan:-----.:..------------
het dagelijks bestuur van de stichting, bestaande uit de voorzitter, secretaris
en penningmeester; bij ontstentenis van een dezer bestuursleden wordt een ..:
an der bestu ursl id toegevoegd; -------------------------------:..------------
twee gezamenlijk handelende bestuurders, van wie ten minste een moet zijn
de voorzitter, de secretaris of de penningmeester, dan wei de bestuurder die,
blijkens inschrijving in het handelsregister, als waarnemer een van deze ----
fu ncties ve rvu It. ----------------------------------------------------:..----
3. De in beide vorige leden van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur 
en bestuurders tot vertegenwoordiging van de stichting bestaat ook indien tussen
de stichting en een of meer bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat. -------
4. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wei doorlopende 
volmacht aan een of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel gezamenlijk als 
afzonderlijk, onn de stichting binnen de grenzen van die volmacht te ------------
ve rteg enwoo rd i9en. ----------------------------------------------------------Artikel 7 - Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming-----------------
1. ledere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.--
2. a. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt schriftelijk,
met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van 
bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend, onder opgave van
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de dag, het aanvangstijdstip en de plaats van de vergadering alsmede van de
te beha ndelen 0 nderwerpen (agenda).-------------------------------------
b. De bestuurder die voor dit doel een adres aan de stichting bekend heeft ----
gernaakt kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door
een langs elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en -------
reprod ucee rba ar be richt. ---------------------------- ---------------------
3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen door
degene die de vergadering bijeenroept. ----------------------------------------
4. Indien werd gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden kan
het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits aile bestuurders ter --
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -------------------------------
5. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen om 
zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde --
volmacht geldt als een schriftelijke volmacht. ----------------------------------
Een bestuurder kan slechts een medebestuurder ter vergadering ----------------
ve rteg en woord ig en. ----------------------------------------------------------
6. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder een stem. ----------
Voorzover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de
besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de --------
uitgebrachte stemmen. -------------------------------------------------------
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.-----------Artikel 8 - Leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten --------
vergadering----------------------------------------------------------------------
1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet
de vergadering zelf in haar leiding. --------------------------------------------
2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de -
verg aderi ngen wo rd en ge hou de n. ---------------------------------------------
3. Het door de voorzitter in de vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag
va n een stemm i n9 is besl issend. -----------------------------------------------
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd
over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. ----------------------------------
4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen ------
gehouden door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen --
persoon.---------------------------------------------------------------------
De notulen worden -nadat zij zijn vastgesteld- door de voorzitter en de secretaris
ondertekend.-----------------------------------------------------------------
5. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits
aile bestuurders zich schriftelijk v66r 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 aile bestuurders bekend heeft ----
9em aakt. - - - - -- - -- -- - -- - -- - --- - - - - - ---- -- - - --- - - -- - -- - - - - --- -- - - - - -- --- -- -- - -Arti kel 9 - Boekjaar; versl aggevi ng -----------------------------------------------
1. Het boekjaar van de stichting is het kalenderjaar. ------------------------------
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. NOTULEN VAN DE ALGEMENE BESTUURSVERGADERING DD 25 Augustus 2009
VAN DE STICHTING JAPIN-TIMMER DIERENTEHUIS TE HOORN, GEHOUDEN
IN HET ASIEL AAN DE SCHELLINKHOUTERDIJK 1 TE HOORN.

Aanwezig waren de bestuursledeo: Cor Pool, Femke Peper,Peter Horst en Joho
Tooneman.
Afwezig:Joke Schouw-Pelt wegens vakaotie

De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur eo heet iedereeo van harte welkom.
In deze ootuleo wordt als eoig ageodapunt de wijzigiog der statu~eo van het asiel
vermeld.
01. WIJZIGING VAN DE STATUTEN.
Aile bestuursleden hebben de oieuwe ontwerpstatuteo ootvaogeo.
Deze zijn tijdeos de vergadering volledig door de bestuursleden behaodeld en nadat
de door de bestuursleden aangegeveo wijzigingen erin zijo verwerkt zijo aile aaowezige
bestuursledeo akkoord gegaao met de oieuwe statuten volgens dossiernummer 50726VD
van WFO Netwerk Notarisseo.

02.SLUITING
De voorzitter bedaokt iedereen voor zijo iozet eo weost allen wei thuis.
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2.

Het bestuur sluit per de laatste dag van het boekjaar de boeken van de stichting af
en maakt daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes maanden na afloop
van het boekjaar, een balans en een staat van baten en lasten op over het ------
verstreken boekjaar.----------------------------------------------------------
De penningmeester zendt deze stukken v66r het einde van de in de voorgaande zin
bedoelde term ij n aa n alie bestu urders.-----------------------------------------
Deze stukken worden door het bestuur in een vergadering, te houden binnen zeven
maanden na afloop van het boekjaar, vastgesteld en ten blijke daarvan door aile 
bestu urd ers onderteken d. -----------------------------------------------------
3. Het bestuur kan, alvorens tot de vaststelling van de balans en de staat van baten
en lasten over te gaan, deze stukken doen onderzoeken door een door hem aan te
wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek.---------
Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en legt
daaromtrent een verklaring af. ------------------------------------------------
4. Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek. -
Het beleidsplan geeft inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden,
de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en
de bestedi ng daa rva n. --------------------------------------------------------Artikel 10- Reglementen --------------------------------------------------------
1. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen waarin wordt opgenomen al
hetgeen naar zijn oordeel regeling of nadere regeling behoeft. Een reglement ---
wordt sch riftel ij k vastge Iegd. -------------------------------------------------
Het bestuur kan elk reglement wijzigen en ook intrekken.-----------------------
2. Bepalingen opgenomen in een reglement die strijdig zijn met de wet of met deze
statuten, zijn onverbindend. --------------------------------------------------
Artikel 11 - Statutenwijziging ---------------------------------------------------
1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. --------------------------------
2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een ---------
meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen in een ----
vergadering waarin aile bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. --------
Zijn in de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is het
vereiste aantal bestuurders niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan na die -
vergadering een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder
dan drie en niet later dan zes weken na de eerste vergadering. In de nieuwe ----
vergadering kan het besluit tot statutenwijziging worden genomen met een ----
meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht 
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. -----------------------
3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal
worden gedaan, dient dit steeds te worden vermeld. Tevens dient bij de oproeping
een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde
wijzigi ng, te worden 9evoegd.-------------------------------------------------
De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken. ------
4. Een statutenwijziging treedt in werking op het door het bestuur bepaalde tijdstip,
maar niet eerder dan nadat daarvan een notariele akte is opgemaakt. -----------

- 6-

Bestuurders die bevoegd zijn tot vertegenwoordiging van de stichting zijn tevens
bevoegd deze akte te doen verlijden. ------------------------------------------
Het bestuur kan een of meer bestuurders en/of anderen, zowel gezamenlijk als --
afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te doen verlijden.---------
Een verleende machtiging sluit, tenzij daarin anders is vermeld, de bevoegdheid in
tot het verlenen van opdracht aan de notaris. ----------------------------------Arti kel 12 - Fusi e; spl itsing; omzetti ng -------------------------------------------
Op een besluit van het bestuur tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 -
Burgerlijk Wetboek en op een besluit van het bestuur tot omzetting van de stichting in
een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde
in de leden 2 en 3 van het vorige artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige -------
toepassing, onverminderd de eisen van de wet. -------------------------------------
Artikel 13 - Ontbinding en vereffening-------------------------------------------
1. Het bestuur is bevoegd. de stichting te ontbinden. ______________________________ _
Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11, leden 2 en 3 zoveel --
mogelijk van overeenkomstige toepassing. -------------------------------------
2. Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een ----
eventueel batig saldo. Deze bestemming dient in overeenstemming te zijn met het
doel van de stichting. --------------------------------------------------------
3. De vereffening geschiedt door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding
een of meer andere vereffenaars zijn benoemd. --------------------------------Slotverklaring -------------------------------------------------------------------
1. Het boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december van ieder jaar. ---
2. Het adres van de stichting is: Oostwouder Dorpsstraat 22 te 1678 HD Oostwoud, 
9emeente Mede mbl ik. --------------------------------------------------------
Slot -----------------------------------------------------------------------------
De verschenen personen zijn aan mij, notaris, bekend. ------------------------------
De identiteit van de verschenen personen is door mij, notaris, aan de hand van de ---
hiervoor vermelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. -------------------
Waarvan akte is verleden te Enkhuizen op de datum in het hoofd van deze akte -----
vermeld. -------------------------------------------------------------------------Nadat ik de verschenen personen de zakelijke inhoud van deze akte heb meegedeeld, 
een toelichting daarop heb gegeven en hen op de gevolgen die voor partijen uit deze 
akte voortvloeien heb gewezen, hebben zij verklaard op volledige voorlezing van de -
akte geen prijs te stellen, tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen
en daarmee in te stemmen. -------------------------------------------------------
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen personen en door 
mij, nota ris, on dertekend. ---------------------------------------------------------
Voigt ondertekening.
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