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lieden, de zesentwintigste maart 	  
negentienhonderd zes en tachtig, 	  
verschenen voor mij, Mr. Antonius Jacobus Gitzels, 	
notaris ter standplaats Uithoorn: 	  
1. mevrouw Roelofina Elisabeth Verkerk, huisvrouw, 

geboren op twaalf januari negentienhonderd twee en 
vijftig, wonende te Uithoorn, Straatsburgflat 12, 
thans ongehuwd; 	  

2. mevrouw Anna Jacoba Maria Vork, kwekerij-medewerk-
ster, geboren op zevenentwintig april negentien-
honderd 66nenzestig, wonende te De Kwakel, gemeent 
Uithoorn, Chrysantenlaan 50, echtgenote van de 	
heer A. 	 Groenendaal; 	  

3. mevrouw Anna Elisabeth Grada Meyer, lerares 	 
basisschool, geboren op drieentwintig februari 	
negentienhonderd zevenenveertig, wonende te 	 
Uithoorn, Multatulilaan 1, thans ongehuwd. 

De komparanten verklaardenhierbij een stichting in hei 
leven te roepen en voor deze stichting vast te stellel 
de navolgende 	  
	STATUTEN 

NAM EN ZETEL:  
ARTIKEL 1: 	 
De stichting draagt de naam: "Stichting help de 	 
zwerfkat", en is gevestigd te Uithoorn. 	  
DOEL EN DUUR 	  
ARTIKEL 2: 	 
a. De stichting heeft ten doel het voorkomen van uit-

breiding van het zwerfkattenbestand, en het ver- --
beteren van de levensomstandigheden van het huidigE 
en toekomstig zwerfkatten bestand. 	  

b. De stichting tracht haar doel te bereiken door het 
geven van voorlichting over het zwerfkattenpro-_---
bleem aan het publiek, door verzorging, castratie--
en sterilisatie van zwerfkatten en het laten ver-
richten van euthanasie op zwerfkatten, indien de--- 
fysieke toestand van deze dieren verder leven 	 
ondraaglijk maakt, met dien verstande dat medische 
ingrepen slechts plaatsvinden door en op advies---- 
van de dierenarts. 	  

c. De stichting tracht bij hetbereiken van haar doel--
zoveel mogelijk gebruik te maken van de diensten--- 
van werkelozen. 	  

ARTIKEL 3. 	 
De stichting is aangegaan voor onbepaalde tijd. 	 
BESTUUR 	  
ARTIKEL 4: 	 
1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur be-

staande uit ten minste drie en ten hoogste zeven--- 
personen. 	  

2. De benoeming van de bestuursleden geschiedt door--- 
de zittenlebestuursleden 	 

3. Bestuursleden worden voor de tijd van twee jaar----
benoemd. Zij zijn terstond herkiesbaar. Jaarlijks 
zal volgens een door het bestuur op te maken roos-
ter de helft (of zoveel mogelijk de helft) van de-- 
bestuursleden aftreden. 	  



Hetbenoeming brengt niet!ipso facto herstel in de 
funktie, die het desbetreffende bestuurslid ver- 
vulde, met zich mee. 	  
Het tussentijds in een vakature benoemde bestuurs-
lid neemt voor wat het rooster van aftreding be- 
treft, de plaats van zijn voorganger in. 	  

4. In alle bestuursvakatures wordt, zoveel mogelijk, 
voorzien binnen twee maanden na het ontstaan 	 
daarvan. 	  

5. Behoudens het in het voorgaande bepaalde eindigt 	
het bestuurslidmaatschap door opzegging bij aange- 
tekend schrijven, overlijden of roiement. 	 
Roiement van een bestuurslid kan slechts geschie 	
den krachtens een besluit, dat is genomen met een 
meerderheid van tenminste tweederde gedeelte van 
de stemmen van de overige zittende bestuursleden,-
doch niet dan nadat aan het betrokken bestuurtlid-
de gelegenheid is geboden om zich.in  een vergade- 
ring te verantwoorden. 	  

6. Gedurende de periode, dat er een bestuursvakature-
is, is het bestuur niettemin wettig samengesteld.- 

7. De bestuursleden genieten als zodanig geen belonin 
De door hen ten behoeve van de stichting gemaakte- 
kosten kunnen evenwel aan hen worden vergoed. 	 

DAGELIJKS BESTUUR 	 
ARTIKEL 5: 	 
1. De bestuursleden kiezen uit hun midden een voor-

zitter, een sekretaris en een penningmeester.--
De twee laatst genoemde funkties zijn in 6en per-
soon verenigbaar. De hiervoor genoemde funktiona- 
rissen vormen tezamen het dagelijks bestuur. 	 
De bestuursleden wijzen uit hun midden personen aa] 
die genoemde funktionarissen bij hun belet of ont- 
stentenis vervangen. 	  
Overigens verdelen de bestuursleden onderling hun-. 
werkzaamheden. 	  

2. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse—
gang van zaken en met de voorbereiding en uitvoe- • 
ring van bestuursbesluiten. 	  

3. De voorzitter, bij diens ontstentenis de sekretart 
en een ander bestuurslid tezamen vertegenwoordigen 
de stichting in en buiten rechte. 	  
Zij tekenen de van 1t bestuur uitgaande stukken.- 	
Voor het geven van kwijting terzake van de ont- 	
vangsten Van gelden en het doen van betalingen is 	
de handtekening van de penningmeester voldoende.--- 

VERGADERING EN BESLUITVORMING 	 
ARTIKEL 6: 	  
I. Het bestuur vergadert tenminste vier keer per jaar-

en voorts zo dikwijls mogelijk, als de voorzitter 
dit noodzakelijk oordeelt, of indien twee of meer 
leden van het bestuur hun wens hiertoe schriftelij1 
aan de sekretaris kenbaar maken. 	  



In dit laatste geval moet de vergadering binnen--. 
veertien dagen door de sekretaris worden bijeen—
geroepen, geschiedt dit niet, dan zijn deze leden 
bevoegd zelf een vergadering te convoceren. 	 2. De oproeping tot een vergadering geschiedt op een 
termijn van tenminste acht dagen, de dag van op- • 
roeping en van vergadering niet meegerekend, per--
brief, gericht aan elk bestuurslid en bevattende--
een opgave van de punten welke ter vergadering in 
behandeling zullen komen, over niet in de oproepir 
vermelde punten kunnen - behoudens het hierna----- 
bepaalde - geen besluiten worden genomen. 	 3. Alle vergaderingen worden gehouden in Uithoorn.--- 

4. Een bestuurslid kan zich ter vergadering doen ver-
tegenwoordigen krachtens een schriftelijke vol- -- 
macht, verstrekt aan een ander bestuurslid. 	 5. Indien alle bestuursleden aanwezig zijn, kunnen - 
mits met algemene stemmen - rechtsgeldige besluite 
worden genomen, ook al heeft geen oproeping tot di 
vergadering plaats gehad, en ook al zijn de te----
behandelen onderwerpen niet op de agenda vermeld,- 
en ook al worden de vergaderingen in een andere 	,  plaats dan hiervoor genoemd gehouden. 	  

	

ARTIKEL 7: 	 
1. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, wordert-

bestuursbesluiten genomen met een gewone meerder- 
heid van stemmen in een vergadering waarin de 	 
meerderheid van het aantal fungerende bestuursle- • 
den (ver)tegenwoordig(d) is. 	  
Ter berekening van het aantal behaalde stemmen,---- 
tellen bland() stemmen niet mee. 	  2. In alle gevallen, waarin krachtens deze statuten---
slechts besluitenygenomen worden, indien tenminste 
een bepaald aantal bestuursleden ter vergadering---
(ver)tegenwoordig(d) is, wordt - indien dit aan-
tal niet aanwezig is - alsdan op verzoek van ten-
minste twee bestuursleden een tweede vergadering---
bijeengeroepen, te houden uiterlijk binnen vier----
weken doch niet eerder dan twee weken na de eerste 
vergadering en waarin besluiten kunnen worden 	 
genomen, ongeacht het aantal (vertegenwoordigde) 	bestuursleden. 	  

3. Voordiet nemen van besluiten brengt ieder bestuurs- 
lid een stem uit. 	  
Stemming kan zowel mondeling als schriftelijk ge-
schieden, schriftelijk stemming heeft plaats bij 
stemming over personen en indien een of meer leden 
dit wensen. 	 
Staken de stemmen bij een stemming anders dan over 
personen, dan wordt het voorstel geacht verworpen 
te zijn. 	  
Wordt bij stemming over personen de vereiste meer- 
derheid niet verkregen dan vindt herstemming 	 
plaats tussen de twee personen, die de meeste 	 
stemmen behaalden. Behalen meer dan twee personen 	
de meeste en een gelijk aantal stemmen, dan delen ' 
deze alien in de herstemming. Bij staking alsdan 	' 
van de stemmen zal diegene die het hoogste aantal 
stemen op zich verenigde, geacht,worden te zijn gekozen. 



Is het hoogste aantal stemmen door meer dan den-
persoon behaald, dan beslist de voorzitter wie---- 
van deze laatsten benoemd is. 	  

4. Met een bestuursbesluit staat volkomen yelijk een 
door alle bestuursleden ondertekend geschrift,-----
waarin zij alien verklaren zich te verenigen met--- 
de inhoud van dat geschrift. 	  

FINANCIEEL BELEID EN JAARVERSLAG 	  
ARTIKEL 8. 	 
1. Uiterlijk op een november van ieder jaar stelt de 

sekretaris van het bestuur een verslag op over de 
werkzaamheden der stichting gedurende het afgeloper 
jaar, welk verslag wordt overgelegd aan het bestum 

2. Het boekjaar der stichting is gelijk aan het kalen- 
derjaar. 	  

3. Uiterliji in de vergadering voor een september 	 
van ieder jaar wordt de jaarrekening over het 	 
afgelopen boekjaar vastgesteld. 	  
Door de vaststelling van de jaarrekening, waarbij--
de penningmeester geen stemrecht bezit, wordt de--- 
penningmeester gedechargeerd. 	  

4. De in de slotzin van het vorige lid bedoelde stuk-
ken worden door de penningmeester in ontwerp ge- -- 
maakt en door het dagelijks bestuur tenminste 	 

	

veertien dagen voor de in het vorige lid bedoelde 	
vergadering aan het bestuur aangeboden. 	  

5. Uiterlijk in de vergadering voor een november van 

	

ieder jaar wordt door het bestuur een begroting 	
van ontvangsten en uitgaven over het volgende boek- 
jaar opgemaakt. 	  

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 	 
ARTIKEL 	 
Het bestuur kan tot nadere uitwerking van de statuten 
een huishoudelijk reglement opstellen, welk reglement 
geen bepalingen mag bevatten, welke in strijd zijn 	
met de wet en deze statuten. 	  
STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING. 	 
ARTIKEL 10: 	 
1. Tot wijziging van deze statuten en tot ontbinding 	

van de stichting kan slechts worden overgegaan----
krachtens een besluit, genomen met een meerderheid 
van tenminste tweederde der geldig uitgebrachte 	
stemmen in een opzettelijk daartoe belegde verga- 
dering, waarin tenminste drievierde van het aantal 
bestuursleden aanwezig is, onverminderd het in 	 
artikel 7 lid 2 bepaalde. 	  

2. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot 	
ontbinding van de stichting kan slechts worden ge- 
nomen, indien er geen vakature in het bestuur 	 
bestaat. 	  

3. De liquidatie van de stichting geschiedt door het 
bestuur met inachtneming van de daarvoor geldende 
wettelijke voorschrif ten. Een na liquidatie over- 
blijvend batig saldo wordt bestemd voor een doel 	
zoveel mogelijk overeenkomend met dat der stichtins 
aan te wijzen door het bestuur. 	  



4. Artikel 2, alsmede dit artikel lid 1 en dit lid,---
kunnen alleen krachtens een besluit, genomen met--- 
algemene stemmen, worden gewijzigd. 	  

Tenslotte verklaarden de komparanten: 	  
I. Voor de ePrstemaal treden als bestuursleden op: 	

a. de komparante sub 1 als voorzitter. 	  
mevrouw Roelofina Elisabeth verkerk; 	  

b. de komparante sub 2 als sekretaris: 	  

	

mevrouw Anna Jacoba Maria.Groenendaal-Vork; 	
c. de komparante sub 3 als penningmeester. 	 

mevrouw Anna Elisabeth Grada Boesaard-Meyer 	• II. Het eerste boekjaar begint heden en eindigt op 	
eenendertig december negentienhonderd zesentachtig. 

De komparanten zijn mij, notaris bekend. 	  
WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden in 	 
de gemeente Uithoorn, op de datum in het hoofd dezer— 
akte gemeld. 	  
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan 	
de verschenen personen, hebben deze eenparig verklaard 
van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen 	
en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te 	 
stellen. 	  
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de 
komparanten en mij, notaris, ondertekend. 	  

B 

Geregistreerd te Haarlerri in Registratie 3, 
deel 	, nummer ,) 	; 

' renvcoion, i( 	annexen, 
op 	- 1 APR. 1886 

Registratie 2 nr. 0 0 5 5 
Dg irgpTteur 

Voldaan aan kosten van re-
gistratie zes gulden f 6,- 

De ontvanger. 
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