
Heden de eerste juli negentienhonderd zeven en tachtig, verschenen voor 

mij, Mr VINCENT KONING, notaris ter standplaats Utrecht: 

1. de Heer Ronald Annema, ambtenaar, wonende te Utrecht, Balijelaan 

45, geboren te Utrecht op veertien oktober negentienhonderd twee 

en zestig; en 

2. de Heer Drs Bernardus Johannes Maria Verschoof, bioloog, wonende 

te Utrecht, Hoogravenseweg 34, geboren te Utrecht op dertig april 

negentienhonderd vijf en vijftig. 

De comparanten verklaarden op te richten een stichting, waarvoor zullen 

gelden de navolgende 

STATUTEN 

NAAM EN ZETEL. 

Artikel 1. 

De stichting draagt de naam: Stichting Vogelopvang Utrecht en is 

gevestigd te Utrecht. 

DUUR. 

Artikel 2. 

De stichting wordt opgericht voor onbepaalde tijd. 

DOEL EN MIDDELEN. 

Artikel 3. 

De stichting stelt zich ten doel het behandelen van zieke en/of 

beschadigde vogels en te streven naar herplaatsing van deze vogels in hun 

natuurlijke biotoop. Gewijzigd per 27-04-2012 

VERMOGEN. 

Artikel 4. 

Het vermogen der stichting bestaat uit al hetgeen door het bestuur met 

voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht wordt verworven. 

BESTUUR. 

Artikel 5. 

1. De stichting heeft een bestuur bestaande uit tenminste twee 

personen. 

2. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris 

en een penningmeester, die tezamen het dagelijks bestuur der 

stichting vormen. De functie van secretaris en penningmeester zijn 

in één persoon verenigbaar. 

3. Het bestuur der stichting is belast met het besturen der stichting 

en het beheer en de beschikking over haar vermogen. 

Het is ook bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het 

kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede tot 

het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg 

of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk 

maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde 

verbindt. 

Tegenover derden wordt de stichting in- en buiten rechte 

vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of de 

penningmeester. 

4. Bestuursleden worden benoemd door het bestuur der stichting; bij 

algeheel ontbreken van bestuursleden is de Raad van Toezicht 

bevoegd bestuursleden aan te wijzen. 

5. De besluiten van het bestuur worden, voorzover bij de statuten niet 

anders is bepaald en minimaal de helft van het bestuur aanwezig is, 

genomen in bestuursvergaderingen met volstrekte meerderheid van 

geldig uitgebrachte stemmen. 

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te 

zijn verworpen, bij staking van stemmen bij benoeming van personen 

wordt het voorstel geacht te zijn teruggenomen. 

6. Het bestuur van de stichting vergadert minimaal zes maal per jaar. 

De vergaderinge worden bijeengeroepen door de voorzitter of door 



twee zittende bestuursleden. 

In principe zijn bestuursvergaderingen openbaar doch het dagelijks 

bestuur is gerechtigd de vergadering besloten te doen worden. 

RAAD VAN TOEZICHT. 

Artikel 6. 

1. De stichting heeft een Raad van Toezicht, bestaande uit tenminste 

één persoon en ten hoogste vijf personen. 

2. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door het bestuur 

van de stichting. 

3. De Raad van Toezicht benoemd uit zijn midden een voorzitter. 

De secretaris van het bestuur der stichting is tevens secretaris 

van de Raad van Toezicht, doch heeft daarin geen stem. 

4. De besluiten van het bestuur der stichting betreffende: 

a. wijziging van de statuten; 

b. ontbinding der stichting 

c. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of 

bezwaren van registergoederen en het sluiten van overeenkomsten 

als bedoeld in artikel 291 lid 2 boek 2 van het Burgerlijk 

Wetboek; 

d. de vaststelling, wijziging of aanvulling op reglementen, kunnen 

niet worden genomen dan na vooraf volkomen goedkeuring van de 

Raad van Toezicht. 

5. De Raad van Toezicht is bevoegd ongevraagd adviezen aan het bestuur 

te verstrekken omtrent de wijze, waarop het doel der stichting kan 

worden verwezenlijkt. 

6. De Raad van Toezicht is bevoegd leden van het bestuur te schorsen, 

indien gehandeld wordt in strijd met de grondslag of belangen van 

de stichting, doch niet dan na overleg met de overige leden van het 

bestuur. 

BOEKJAAR. 

Artikel 7. 

Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. 

Het eerste boekjaar verloopt vanaf de oprichting tot en met één en dertig 

december negentienhonderd zeven en tachtig. 

Jaarlijks voor één april wordt een door de penningmeester opgemaakte 

balans en rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar met de 

daarbij behorende stukken, alsmede het door de secretaris ontworpen 

jaarverslag over dat boekjaar in een vergadering van het bestuur 

behandeld. 

Het bestuur is verplicht voormelde jaarstukken voor één mei volgende op 

het betrokken boekjaar, ter inzage te zenden aan- en de rekening en 

verantwoording, vergezeld van een toelichting, een staat van bezittingen 

en schulden en verdere bescheiden te doen toekomen aan de Raad van 

Toezicht. 

De vaststelling van de rekening en verantwoording door het bestuur en 

goedkeuring door de Raad van Toezicht strekt het bestuur tot décharge. 

De secretaris brengt jaarlijks voor één april aan het bestuur en de Raad 

van Toezicht verslag uit van de handelingen en de stichting over het 

afgelopen boekjaar. 

Jaarlijks voor dertig november legt het bestuur een begroting voor het 

volgende boekjaar ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. 

Ingeval de jaarstukken en/of begroting niet worden goedgekeurd zal de 

Raad van Toezicht het besluit tot afkeuring, met redenen omkleed en 

vergezeld van een advies, waarin de wegen worden aangegeven, die alsnog 

tot goedkeuring kunnen leiden, aan het bestuur doen toekomen. 

SLOTBEPALING. 

Artikel 9. 



1. Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement vast, welk reglement 

geen bepalingen mag bevatten in strijd met de statuten of de wet, 

in welk reglement al datgene zal worden geregeld wat nodig of 

wenselijk zal blijken te zijn. 

Het huishoudelijk reglement kan te allen tijde door het bestuur 

worden gewijzigd of aangevuld. 

Het bestuur kan ook andere reglementen vaststellen. 

2. Het bestuur beslist in alle gevallen, waarin niet door statuten of 

huishoudelijk reglement is voorzien. 

3. Voor de eerste maal worden tot leden van het bestuur benoemd: 

de comparanten sub 1 en 2 genoemd. 

Voor de tenuitvoerlegging van deze akte en haar rechtsgevolgen 

verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van de 

notaris, bewaarder van deze minuut-akte. 

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. 

WAARVAN AKTE, in minuut is verleden te Utrecht op de datum in het hoofd 

dezer akte gemeld. 

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten, 

hebben zij verklaard van de inhoud reeds kennis te hebben genomen en op 

volledige voorlezing geen prijs meer te stellen. 

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing door de comparanten en 

mij, notaris, ondertekend. 


