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Naam. zetel en duur. -

1. De Stichting draagt de naam: Stichting Schildpaddenopvang Nederland.
2. Zij is gevestigd in de gemeente Achtkarspelen.
3. De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
4. De Stichting is ingeschreven in het registervan de Kamervan Koophandel te

Leeuwarden.
Artikel 3.
Doel.
1. De Stichting stelt zich ten doel (permanente) opvang te realiseren voor verweesde -

uitheemse (invasieve) (CITES beschermde) waterschildpadden en uitheemse (CITES
beschermde) landschildpadden. Dieren behorend tot een niet van nature in
Nederland voorkomende beschermde diersoort of niet aangewezen diersoort, die -

door direct of indirect menselijk handelen of nalaten in Nederland terecht is
gekomen op te vangen. Dit middels eigen gespecialiseerde opvangcentra.

2. Het doel van de Stichting is om het publiek af te raden een schildpad als huisdier te
nemen.

3. De Stichting zal (hobbymatige) handel en kweek altijd ontmoedigen. De Stichting
handelt en fokt niet met de dieren. De Stichting geeft daarentegen wel
ondersteuning aan projecten waarbij bedreigde schildpaddensoorten in hun eigen
habitatworden beschermd.

4. De opgevangen dieren worden veelal niet ter herplaatsing aangeboden, mits dit - --

door omstandigheden, gedrag, soort of ruimte niet anders mogelijk is, waardoor
anders het dierenwelzijn in het geding komt. Er wordt altijd gekeken vanuit het
perspectief van het dier. Alleen bij strenge huisvesting- en verzorgingseisen gaat de
Stichting over tot herplaatsing van dieren. Herplaatste dieren blijven altijd formeel -

eigendom van de Stichting.
5. De Stichting heeft als doel zich als professionele landelijke Organisatie O te stellen

en daarmee opvang te bieden voor schildpadden uit heel Nederland en deels uit --

omringende landen als België en Duitsland.
6. De Stichting richt zich alleen op schildpadden en geen andere reptielensoorten.
7. De Stichting heeft als doel in Nederland een gespecialiseerd afgesloten reservaat te

realiseren. Waar de dieren veilig en Vrij kunnen leven en zelf kunnen kiezen of ze -- -

naar binnen ofjuist naar buiten willen. Waar de schildpadden worden gevoerd en -

verzorgd en waarbij zij hun soorteigen gedrag kunnen blijven vertonen met
uitzondering van voortplanting.

8. Voorlichting aan dierenwinkels met als doel het reduceren en/of stoppen van de
verkoop van schildpadden aan het brede publiek. Tevens heeft de Stichting een
educatieve rol voor mensen en organisaties die schildpadden bezitten ofter
adoptie aanbieden.

9. De Stichting hanteert een streng euthanasie beleid, waarbij alleen op grond van -

ondragelijk uitzichtloos lijden een dier mag worden geëuthanaseerd of indien de
Wet ons hiertoe verplicht. Hiertoe stelt de Stichting een euthanasiecommissie op
van tenminste twee deskundige personen binnen de Stichting en de externe
dierenarts, die elk geval toetsen aan het beleid. De arts heeft altijd de adviserende -

rol en is belast met het uitvoeren van de euthanasie.
10. Het opvangcentrum heeft als doel: dieren behorend tot een invasieve uitheemse --

diersoort, die in Nederland terecht zijn gekomen, op te vangen en te verzorgen.
11. De opvangfaciliteiten zijn zodanig ingerïcht dat een dier zoveel mogelijk zijn

soorteigen gedrag kan blijven vertonen, met uitzondering van voortplanting.
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12. De Stichting heeft mede als doel om, waar mogelijk voorlichting te geven over de - -

risico’s die het houden van invasieve uitheemse dieren meebrengt, en draagt actief
uit, in het bijzonder aan personen die een dier ter opvang aanbieden, dat het
houden van de desbetreffende diersoort op een verantwoorde wijze dient te
gebeuren, waarbij maatregelen worden genomen om voortplanting en
ontsnapping te voorkomen, omdat verspreiding in het milieu nadelige gevolgen
heeft voor de biodiversiteit en ecosysteemdiensten en nadelige gevolgen kan -

hebben voor de volksgezondheid ofde economie.
13. Het doen en laten doen van onderzoek naar de best mogelijke

leefomstandigheden uit oogpunt van dierwelzijn en dat het dier zoveel mogelijk - - -

zijn soorteigen gedrag kan blijven vertonen, met uitzondering van voortplanting.---
Artikel 4 .
Vermogen .
Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
a. het Stichtingskapitaal is uit privé vermogen van G. van der Wijk ontstaan wat

bestond uit een gift van vijftig duizend euro (€ 50.000,00) aan activa en vijfhonderd
euro (€500,00) aan passiva;

b. subsidies en donaties zullen worden aangewend ter financiering van de
exploitatiekosten;

c. schenkingen, erfstellingen en legaten zullen worden aangewend ter financiering
van de exploitatiekosten;

d. de exploitatie van een bezoekerscentrum welke voorlichting en educatie biedt, al -:

dan niet in combinatie met recreatieve activiteiten;
e. het aanbieden van schildpadden via herplaatsing of via adoptie op afstand;
f. opvanggelden ten behoeve van verweesde schildpadden;
g. het verkopen van schildpad gerelateerde voeding en toebehoren; en
h. het geven van educatieve cursussen.
Artikel 5 .
Bestuur .
1. Het Bestuur van de Stichting bestaat uit ten minste drie (3) leden. Het aantal leden -

wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het Bestuur met
algemene stemmen vastgesteld.

2. Het Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester, tezamen vormende het dagelijks bestuur.
De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon -- --

worden vervuld.
3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vijf (5) jaar, waarbij het

Bestuur een rooster van aftreden opstelt. Aftredende bestuursleden zijn terstond --

herkiesbaar. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het rooster de plaats -

in van zijn voorganger.
4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het Bestuur, zullen de overblij

vende bestuursleden met algemene stemmen binnen twee (2) maanden na het
ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer).
opvolger(s).

5. Mocht(en) in het Bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, --

dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende
bestuurslid niettemin een wettig Bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 7.

6. Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuurders omtrent de
benoeming, alsmede wanneer te eniger tijd alle bestuurders mochten komen te -
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ontbreken voordat aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had en voorts --

indien de overgebleven bestuurders zouden nalaten binnen de in lid 4 van dit
artikel genoemde termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening
geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op
vordering van het openbaar ministerie.

7. De leden van het Bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
gemaakte kosten.

8. Niet tot bestuurslid benoembaar zijn personen die in dienst zijn of werkzaam zijn --

ten behoeve van de Stichting.
Artikel 6 .
Bestuursvergadering en bestuursbesluiten .

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Harkema of in de gemeente van --

de Stichting, of indien alle bestuursleden daarmee instemmen elders.
2. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één (1) vergadering gehouden.
3, Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter -

dit wenselijk vindt of indien één der andere bestuursleden daartoe Schriftelijk en
onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het
verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in - - -

dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het
verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met
inachtnemingvan devereiste formaliteiten.

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3
bepaalde - door de voorzitter, voor zover mogelijk tenminste zeven dagen tevoren,
de dagvan de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door
middel van oproepingsbrieven. In geval van spoedeisendheid kan oproeping ook --

telefonisch of per e-mail plaatsvinden.
S. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de

te behandelen onderwerpen.
6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig

zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende - - -

onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de Statuten
gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in
achtgenomen.

7. Devergaderingenwordengeleid door de voorzittervan het Bestuur; bij diens
afwezigheid wijst de vergaderingzelfhaarvoorzitteraan.

8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de
secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aange- --

zocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de
vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

9. Het Bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de
meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of -- -

vertegenwoordigd zijn. Een bestuurslid kan zich tijdens een vergadering door een --

medebestuurslid laten vertegenwoordigen onder overlegging van een Schriftelijke,
ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een
bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde
optreden.

10. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden -

in de gelegenheid zijn gesteld Schriftelijk, telegrafisch, per telex/telefax of e-mail
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hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van --

de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na
medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze -

Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten --

genomen metvolstrekte meerderheid dergeldig uitgebrachte stemmen.
Indiende stemmen staken komt geen besluit tot stand.
Eén of meer bestuurders hebben het recht om binnen tien (10) dagen na de dag
van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands --

Arbitrage Instituut te verzoeken een adviseur te benoemen, teneinde een
beslissing over het betreffende voorstel te nemen.
De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van het Bestuur,

12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een
Schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit v66r de
stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten
briefjes.

13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de

voorzitter.
Artikel 7 .
Bestuursbevoegdheid envertegenwoordiging .
1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting.
2. Het Bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen,

vervreemden of bezwaren van registergoederen.
3. Het Bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de

Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde
sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. -

4. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van
de Stichting en de met haar verbonden Organisatie.

5. 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 (7) dagen
onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken.

Artikel 8 .
Vertegenwoordiging .
1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet

niet anders voortvloeit.
De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk
handelende leden van het dagelijks bestuur.

2. Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten
rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen. - --

Artikel 9 .
Einde Bestuurslidmaatschap .
Het Bestuurslidmaatschap eindigt:
- door overlijden van een Bestuurslid;
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- bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- bij Schriftelijke ontslagneming (bedanken);
- bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- door een besluit door de overige bestuurders met algemene stemmen

genomen; alsmede
- door periodiek aftreden.
Artikel 10.
Boekjaar en jaarstukken .
1. Het boekjaar van de Stichting loopt van één januari tot en met eenendertig

december van het zelfde jaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der Stichting afgesloten.

Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en----
lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen twee - - -

maanden na afloop van het boekjaar aan het Bestuur worden aangeboden.
3. Het Bestuur laat de boeken van de Stichting onderzoeken door een externe

deskundige die van zijn bevindingen aan het Bestuur verslag doet.
4. De jaarstukken worden door het Bestuur vastgesteld nadat het heeft kennis

genomen van het door de externe deskundige uitgebrachte verslag.
Vaststelling van de jaarstukken door het Bestuur strekt de penningmeester tot --

decharge voor het door hem gevoerde beheer.
Artikel 11.
Reglementen .
1. Het Bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die

onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze Statuten zijn vervat.
2. De reglementen mogen niet met de wet of deze Statuten in strijd zijn.
3. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen.
4. OP de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in - -- -

artikel 11 lid 1 van toepassing.
Artikel 12 .
Statutenwijziging .
1. Het Bestuur is bevoegd deze Statuten te wijzigen.

Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een
vergadering, waarin alle Bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder
dat in het Bestuur enige vacature bestaat.

2. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te
verlijden.

Artikel 13 .
Ontbindingen vereffening .
1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden.

Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing. -

2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening -- --

van haarvermogen nodig is.
3. Devereffeninggeschiedt 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 deze Statuten zoveel mogelijk
van kracht.
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6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten
behoeve van een algemeen nut beogende instelling of van een buitenlandse
instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt.

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden en andere
gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende dertig (30) jaren berusten
onder de jongste vereffenaar.

Artikel 14 .
Slotbepalingen .
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze Statuten niet voorzien, beslist het Bestuur.
Slotverklaring .
Ten slotte verklaarde de comparanten dat van voormeld bestuursbesluit blijkt uit -- - -

een door alle bestuurders ondertekende verklaring, die aan deze akte wordt gehecht
(Bijlage).
SLOT
WAARVAN AKTE is verleden te Surhuisterveen op de datum in het hoofd van deze
akte vermeld,
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan de --

comparanten opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard in te
stemmen met beperkte voorlezing van de akte en tijdig voor het verlijden van de
inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen,
die voor de partijen uit de akte voortvloeit.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
comparanten en vervolgens door mij, notaris om t-*’igL-<
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:




