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verwonding of verwezing, door direct of indirect menselijk handelen of
nalaten niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven, tijdelijk op te
vangen, te verzorgen en te laten revalideren.
b. De opvang is gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer van de dieren
naar de natuur. Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de dieren
onnodige stress ervaren of letsel oplopen.
c. De opvang is zodanig dat een dier zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag kan
blijven vertonen na terugkeer naar de natuur.
d. Het geven van voorlichting over wilde flora en fauna, en het leveren van een
bijdrage aan het verbeteren van de bewustwording van mensen inzake deze
wilde flora en fauna;
en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt
of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
- het beheren en instandhouden van een opvangcentrum/dierenasiel (de
Fûgelhelling) met als doel beschermde inheemse dieren die door ziekte,
verwonding of verwezing, door direct of indirect menselijk handelen of
nalaten niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven, tijdelijk op te
vangen, te verzorgen en te laten revalideren;
- het zorgen voor goede (telefonische) bereikbaarheid van het opvangcentrum;
- het werven, aantrekken en begeleiden van beheerders, medewerkers en
(andere) vrijwilligers;
- het bewerkstelligen van een goede samenwerking met andere opvangcentra;
- het waar mogelijk geven van voorlichting over de wilde flora en fauna en
draagt actief uit, in het bijzonder aan personen die een dier ter opvang
aanbrengen, dat de wilde inheemse flora en fauna en de natuurlijke
processen die daarbij horen, niet verstoord mogen worden;
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt
of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
3. De stichting heeft een ideëel doel en beoogt niet het maken van winst.
Geldmiddelen
Artikel 3
1. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit subsidies, vergoedingen, donaties,
schenkingen, erfstellingen, legaten, toevallige baten en andere wettige
inkomsten.
2. Erfstellingen mogen niet anders worden aanvaard dan onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.
Donateurs
Artikel 4
Degenen, die het doel van de stichting financieel wensen te ondersteunen, kunnen
zich als donateur bij het bestuur opgeven tegen een door het bestuur vast te stellen
minimum jaarlijkse bijdrage.
Bestuur
Artikel 5
1. a. Het bestuur van de stichting bestaat uit een aantal van minimaal drie
personen.
b. Personen die als beheerder werkzaam zijn op het opvangcentrum, kunnen
geen lid zijn van het bestuur van de stichting.
2. De leden van het bestuur worden benoemd door het bestuur.
3. Periodiek treedt een aantal bestuursleden af, volgens een door het bestuur op te
maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar.
4. Bestuursleden kunnen maximaal drie aaneengesloten perioden van elk vier jaar
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deel uitmaken van het bestuur.
5. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door overlijden en ondercuratelestelling
van het bestuurslid, alsmede indien hij in staat van faillissement wordt verklaard.
Indien een bestuurslid is benoemd op grond van enige kwaliteit, dan eindigt het
bestuurslidmaatschap bij verlies van die kwaliteit.
6. Het bestuur kan een bestuurslid uit zijn lidmaatschap ontzetten, mits het besluit
daartoe wordt genomen met algemene stemmen van alle overige leden van het
bestuur. Degene, die ontzet zal worden, mag over het voorstel tot ontzetting
geen stem uitbrengen.
7. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien, met dien verstande, dat zolang
in een vacature niet is voorzien de overblijvende leden het bestuur blijven
vormen. Tussentijds benoemde bestuursleden nemen voor wat betreft de tijd van
aftreden, op het in lid 3 bedoelde rooster de plaats van hun voorganger in.
Samenstelling bestuur
Artikel 6
Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester (hierna tezamen ook te noemen: "het dagelijks bestuur"), met dien
verstande, dat de functies van secretaris en penningmeester danwel die van
voorzitter en penningmeester in één persoon kunnen worden verenigd. Het bestuur
kan ook plaatsvervangers aanwijzen.
Bestuurstaken; vertegenwoordiging
Artikel 7
1. Het bestuur is belast met de leiding van de stichting en beheert de zaken der
stichting. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat het personeel van de
stichting.
2. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. De bevoegdheid
tot vertegenwoordiging van de stichting in en buiten rechte komt mede toe aan
twee gezamenlijk handelende bestuursleden, waarbij echter tenminste één van
de handelende bestuursleden de functie van voorzitter, secretaris of
penningmeester dient te hebben.
Het bestuur is bevoegd één of meer van zijn leden aan te wijzen om in bepaalde
gevallen of in bepaalde zaken de stichting te vertegenwoordigen.
3. Het bestuur kan de penningmeester machtigen betalingen te doen en gelden te
ontvangen en daarvoor te kwiteren.
4. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen,
vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van registergoederen.
5. Het bestuur kan commissies instellen, al dan niet bestaande uit bestuursleden,
aan welke commissies adviserende en uitvoerende taken kunnen worden
toegekend.
6. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de
overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast.
In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige
bestuurder wordt de Stichting tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe
door het Bestuur steeds moet zijn aangewezen.
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat
de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is
door ziekte of andere oorzaken.
Vergaderingen van het bestuur
Artikel 8
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter en de secretaris gezamenlijk dit
wenselijk oordelen, doch tenminste eenmaal per jaar.
2. De bestuursvergaderingen worden zo mogelijk schriftelijk geconvoceerd door of
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namens de secretaris, zo mogelijk op een termijn van tenminste tien dagen. De
convocatie bevat de te behandelen agendapunten.
3. Indien twee andere bestuursleden onder schriftelijke opgave van redenen het
beleggen van een bestuursvergadering wenselijk achten, is de secretaris
verplicht binnen een termijn van een maand na ontvangst van bedoelde brief het
bestuur in vergadering bijeen te roepen. Voldoet de secretaris niet aan deze
verplichting, dan zijn de desbetreffende bestuursleden gerechtigd zelf de
bestuursvergadering bijeen te roepen.
4. Van alle vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden. Deze notulen
dienen op de eerstvolgende vergadering te worden vastgesteld en daartoe door
de voorzitter en de secretaris te worden getekend.
5. Jaarlijks voor één juli wordt een vergadering van het bestuur gehouden, waarin
de secretaris en de penningmeester verslag uitbrengen over de werkzaamheden
in het afgelopen jaar. Voor het begin van enig boekjaar dient in een
bestuursvergadering de begroting voor het komende jaar te worden vastgesteld.
Bestuursbesluiten
Artikel 9
1. Rechtsgeldige besluiten kunnen door het bestuur slechts worden genomen in een
vergadering waarin tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is
of vertegenwoordigd is. Indien zulks niet het geval is, wordt binnen een maand,
doch niet binnen tien dagen, een tweede vergadering gehouden waarin besluiten
kunnen worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden. Een lid
kan zich schriftelijk door een ander lid laten vertegenwoordigen.
2. Tenzij in de statuten anders is bepaald besluit het bestuur met gewone
meerderheid van stemmen.
3. Voorzover niet uit de statuten het tegendeel blijkt kan raadpleging van
bestuursleden ook plaats vinden per brief of door een verklaring houdende
instemming, met dien verstande dat geen besluit zal worden geacht te zijn
genomen, indien niet alle bestuursleden zich terzake van het betreffende voorstel
schriftelijk hebben uitgesproken.
4. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien
hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met
het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie.
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, wordt het
besluit desalniettemin genomen door het Bestuur onder schriftelijke vastlegging
van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
Stemmingen
Artikel 10
1. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, stemmingen over personen
schriftelijk, met ongetekende briefjes.
2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen, zulks ter beoordeling van de voorzitter
der vergadering, zijn van onwaarde en worden geacht niet te zijn uitgebracht.
3. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.
4. Benoeming van personen kan ook bij acclamatie geschieden.
Boekjaar en beheer der geldmiddelen
Artikel 11
1. Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met één en dertig
december.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar worden door de
penningmeester een balans en een exploitatierekening, alsmede een verslag van
de in het afgelopen boekjaar verrichte werkzaamheden opgemaakt, welke
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stukken in de in artikel 8 lid 5 bedoelde vergadering door het bestuur moeten
worden goedgekeurd en vastgesteld.
3. Goedkeuring van de balans, de exploitatierekening en het verslag strekt de
penningmeester tot décharge voor de door hem verrichte handelingen, voorzover
deze handelingen uit de hiervoor bedoelde stukken blijken.
Huishoudelijk reglement
Artikel 12
Onderwerpen niet in de statuten geregeld kunnen door het bestuur worden geregeld
bij een Huishoudelijk Reglement dat geen bepaling mag bevatten in strijd met de
statuten.
Wijziging statuten
Artikel 13
1. In de statuten der stichting kan, behoudens het hierna bepaalde, slechts
wijziging worden gebracht in een bestuursvergadering waarin tenminste
drie/vierde gedeelte van het aantal bestuursleden aanwezig is en tenminste
drie/vierde gedeelte van de door de aanwezige bestuursleden uitgebrachte
geldige stemmen voor het voorstel wordt uitgebracht.
2. Is in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging wordt behandeld,
niet het vereiste aantal bestuursleden aanwezig, dan wordt binnen dertig dagen,
doch niet binnen tien dagen, een nieuwe vergadering gehouden, waarin ongeacht
het aantal aanwezige bestuursleden tot de wijziging wordt besloten mits
tenminste drie/vierde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen voor het
voorstel wordt uitgebracht.
3. De wijziging is eerst van kracht nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
Een afschrift daarvan wordt neergelegd bij het handelsregister ten kantore van
de Kamer van Koophandel.
Opheffing
Artikel 14
1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden.
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 13 leden 1 en 2 van
overeenkomstige toepassing.
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening
van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het Bestuur.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting
inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk
Wetboek.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk
van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten
behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke
doelstelling als de doelstelling van de Stichting of van een buitenlandse instelling
die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een
soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting heeft.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten
onder de jongste vereffenaar.
Slotbepaling
Artikel 15
Het bestuur beslist ten aanzien van datgene, wat niet in deze statuten is geregeld.
SLOT AKTE
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte
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betrokken comparanten zijn door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde
en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
WAARVAN AKTE is verleden te Drachten op de datum in het hoofd van deze akte
voormeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting aan de
comparanten hebben deze verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze
akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.
Vervolgens is na beperkte voorlezing van het geheel deze akte door de comparanten
en mij, notaris, ondertekend.
(Volgt handtekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

