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STATUTENWIJZIGING 

 

 

29031/VdK/ajb 

 

 

Op tweeëntwintig februari tweeduizend twee verscheen voor mij, mr. GIJSBRECHT VAN 

DER KOOGH, notaris gevestigd te OBDAM: 

mevrouw Anna Maria Agatha Vlaar, te dezer zake woonplaats kiezende ten kantore van Actus 

Notarissen, Dorpsstraat 40a, 1713HJ Obdam (Postbus 19, 1713 ZG Obdam), geboren te 

Heerhugowaard op veertien mei negentienhonderd negenenveertig, 

te dezen handelend in haar hoedanigheid van schriftelijk gevolmachtigde van mevrouw Ingrid 

van Aalsburg-Kobes, wonende Struikstuk 62, 8162 JN Epe, geboren te Almelo op vijfentwintig 

augustus negentienhonderd negenenveertig (paspoort, nummer M08526598, geldig tot zestien 

november tweeduizend vijf), gehuwd, 

die bij het verstrekken van die volmacht handelde in haar hoedanigheid van lid van het 

dagelijks bestuur van de stichting: Stichting Overleg Platform Nederlandse Cat Fancy, 

gevestigd te Amsterdam, feitelijk adres Struikstuk 62, 8162 JN Epe, welke stichting is 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor  

Amsterdam onder nummer 33303879 en alszodanig de stichting overeenkomstig het bepaalde 

in artikel 14 lid 4 van de statuten rechtsgeldig vertegenwoordigend, zulks ter uitvoering van het 

besluit tot statutenwijziging van het bestuur van de stichting de dato zeventien januari 

tweeduizend twee, waarvan blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen. 

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde: 

- de stichting is opgericht bij akte, op negenentwintig april negentienhonderd achtennegentig 

verleden voor een plaatsvervanger van de destijds te Obdam en thans te Heerhugowaard 

gevestigde notaris mr. C.H.W.M. Kunst, bij welke akte tevens de statuten van de stichting 

werden vastgesteld; 

- de statuten van de stichting zijn nadien niet gewijzigd en/of aangevuld; 

- in de vergadering van het bestuur van de stichting de dato zeventien januari tweeduizend 

twee heeft het bestuur van de stichting besloten tot een algehele wijziging van de statuten; 

- terzake van deze vergadering is voldaan aan de vereisten inzake oproeping, quorum en 

besluitvorming, waaronder begrepen de voorgeschreven advisering terzake. 

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde dat ter uitvoering van het voormelde 

bestuursbesluit de statuten van de stichting met ingang van heden luiden als volgt: 

Naam, zetel en duur. 

Artikel 1 

1. De Stichting draagt de naam: Stichting Overleg Platform Nederlandse Cat Fancy, afgekort: 

Stichting OP. 

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 

3. De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. 

Doel en middelen 

Artikel 2 

De Stichting heeft ten doel: 

1. Het voeren van overleg met en het geven van advies aan Ministeries, Departementen en 
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andere instanties, namens de bij de Stichting aangesloten verenigingen met betrekking tot 

wet- en regelgeving die de Nederlandse Cat Fancy aangaan. 

2. Het ontwikkelen en uitdragen van beleid op het gebied van gezondheid en welzijn van 

katten in het algemeen en raskatten in het bijzonder. 

3. Het stimuleren en laten uitvoeren van onderzoek naar de gezondheid en welzijn van katten 

in de ruimste zin van het woord. 

Vermogen. 

Artikel 3 

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door: 

1. bijdragen door de bij de Stichting aangesloten verenigingen; 

2. vergoedingen voor aan derden verleende diensten; 

3. alle andere inkomsten; 

4. haar bezittingen. 

Aangesloten verenigingen 

Artikel 4 

1. Het bestuur van de Stichting beslist omtrent de toelating van- en de instandhouding van de 

relatie tot aangesloten verenigingen. 

2. Als aangeslotenen tot de Stichting kunnen uitsluitend worden toegelaten Nederlandse 

kattenverenigingen die de doelstelling van de Stichting onderschrijven en voldoen aan de 

navolgende minimum eisen: 

 a. De vereniging heeft statuten en een huishoudelijk reglement en houdt minimaal een 

maal per jaar een Algemene Ledenvergadering. 

 b. De vereniging is financieel onafhankelijk. 

 c. De vereniging voert een "All Breed" stamboek. 

 d. De vereniging organiseert tentoonstellingen. 

 e. De vereniging heeft tenminste honderd leden. 

 f. De vereniging betaalt mee aan de kosten van de Stichting. 

3. Nieuw toetredende verenigingen krijgen een proefperiode van één jaar, gedurende welke 

periode de relatie op ieder gewenst moment door zowel de betreffende vereniging als de 

Stichting beëindigd kan worden. Gedurende deze proeftijd hebben toetredende 

verenigingen dezelfde rechten en plichten als de aangesloten verenigingen. 

 Na één jaar wordt de proefperiode van nieuw toetredende verenigingen door het bestuur 

geëvalueerd en beëindigd of omgezet in een volwaardige aansluiting. 

4. Het bestuur van de Stichting kan in ieder geval besluiten tot beëindiging van de relatie tot 

een aangesloten vereniging als de betreffende vereniging niet voldoet aan haar financiële 

verplichtingen jegens de Stichting of zich niet kan of wil conformeren aan regels van- en 

besluiten genomen door de Stichting. 

5. Van de hiervoor in lid 2 sub e. genoemde verplichting zijn de huidige aangesloten 

vereningen uitgezonderd. 

Ministeries, Departementen en andere instanties 

Artikel 5 

De bij de Stichting aangesloten verenigingen kiezen, indien dit noodzakelijk wordt geacht, de 

afgevaardigden naar de in artikel 2.1 vermelde instanties. 

Het Dagelijks Bestuur van de Stichting, of degene die daartoe door het bestuur is aangewezen, 

is gemachtigd tot het rechtstreeks onderhouden van contacten met de beleidsmedewerkers van 
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de in artikel 2.1. vermelde instanties. 

Het Dagelijks Bestuur van de Stichting, of degene die daartoe door het bestuur is aangewezen, 

zet de standpunten van de bij de Stichting aangesloten verenigingen op schrift. 

Bestuur 

Artikel 6. 

1. Het bestuur van de Stichting bestaat uit de door de aangesloten verenigingen benoemde 

bestuursleden. 

Elke aangesloten vereniging benoemt één bestuurslid van de Stichting uit het midden van 

haar eigen bestuursleden. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden tot in de 

vacature is voorzien. 

 Alleen natuurlijke personen kunnen deel uitmaken van het bestuur. 

2. Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, doch hebben wel recht op 

vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

3. Het lidmaatschap van een bestuurslid eindigt: 

 a. door ontslag op eigen verzoek; 

 b. door ontslag door diens aangesloten vereniging; en 

 c. door de beëindiging van de relatie tot de Stichting op grond van het bepaalde in artikel 

4., voor zover het betreft de aangesloten vereniging waardoor het betreffende 

bestuurslid is benoemd. 

Dagelijks Bestuur. 

Artikel 7. 

1. Het bestuur benoemt, al dan niet uit zijn midden, een Dagelijks Bestuur bestaande uit 

minimaal drie en maximaal zeven personen, met in elk geval een voorzitter, secretaris en 

penningmeester, welke functionarissen evenwel geen lid mogen zijn van dezelfde 

aangesloten vereniging. Het bestuur kan voor elke functionaris van het Dagelijks Bestuur 

een plaatsvervanger benoemen. Alleen natuurlijke personen kunnen deel uitmaken van het 

Dagelijkse Bestuur. 

2. De leden van het Dagelijks Bestuur worden gekozen voor een termijn van drie jaar en zijn 

eenmaal herkiesbaar. 

3. Het lidmaatschap van een lid van het Dagelijks Bestuur eindigt: 

 a. door ontslag op eigen verzoek; 

 b. door ontslag door het bestuur van de Stichting. 

4. Het Dagelijks Bestuur is belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur welke 

aan het Dagelijks Bestuur zijn opgedragen. 

5. Het Dagelijks Bestuur kan zelfstandig besluiten nemen met betrekking tot de dagelijkse 

gang van zaken. 

Bestuursvergaderingen 

Artikel 8. 

1. De vergaderingen worden gehouden in het centrum van Nederland, of indien alle 

bestuursleden daarmee instemmen, in een andere plaats in Nederland. 

2. Ieder kalenderjaar wordt tenminste één vergadering gehouden. 

3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, al dan niet na schriftelijk 

verzoek daartoe van één of meer der aangesloten verenigingen, wanneer het Dagelijks 

Bestuur dit wenselijk acht, de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere 

bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen 



- 4 - 

punten aan de secretaris het verzoek richt. Indien het Dagelijks Bestuur aan een dergelijk 

verzoek geen gehoor geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen 

drie weken na ontvangst van het verzoek, is het verzoekende bestuurslid bevoegd zelf een 

vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. 

4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid wijst het bestuur 

een voorzitter aan. 

5. Van het verhandelde in de vergaderingen worden, onder verantwoordelijkheid van de 

secretaris, notulen gehouden. De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende 

vergadering. Na vaststelling worden zij door voorzitter en secretaris ondertekend. 

6. Het bestuur kan besluiten andere, voor de Cat Fancy van belang zijnde personen, voor de 

vergadering uit te nodigen. 

7. Het bestuur van de Stichting kan ter vergadering alleen geldige besluiten nemen indien ten 

minste de absolute meerderheid van de besturen van de aangesloten verenigingen aanwezig 

of vertegenwoordigd is. Besluiten betreffen altijd en uitsluitend de in artikel 2 van deze 

statuten vermelde onderwerpen. 

 Onder absolute meerderheid wordt in dit verband verstaan: 

 bij een even aantal aangesloten verenigingen: de helft van het aantal aangesloten 

verenigingen plus één; 

 bij een oneven aantal aangesloten verenigingen: de helft van het aantal aangesloten 

verenigingen, naar boven afgerond tot het eerstvolgende gehele getal, plus één. 

8. Besluiten worden alleen aangenomen als niet meer dan twee ter vergadering aanwezige 

bestuursleden tegenstemmen. 

9. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een 

schriftelijke stemming gewenst acht of één der andere bestuursleden vóór de stemming 

hierom verzoekt, waarbij ieder bestuurslid één stem heeft. 

 Over personen wordt echter altijd schriftelijk gestemd. 

10. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 

11. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

12  In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij wet of de statuten voorzien, beslist de 

voorzitter. 

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging. 

Artikel 9. 

Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting. 

Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of 

bezwaren van registergoederen, noch tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de Stichting 

zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich 

tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. 

Het bestuur kan volmacht verlenen aan het dagelijks bestuur of een derde voor de aanschaf van 

die goederen die nodig zijn voor de uitvoering van activiteiten van de Stichting. 

Artikel 10. 

De Stichting wordt vertegenwoordigd door het (voltallige) bestuur, door twee gezamenlijk 

handelende leden van het Dagelijks Bestuur, of door een door het bestuur daartoe aangewezen 

persoon. 

Boekjaar en jaarstukken. 

Artikel 11. 
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1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 

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 tezamen met een begroting van het 

volgende jaar, binnen vier maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden 

aangeboden. 

3. De jaarstukken en de begroting, alsmede een verslag van de in het afgelopen boekjaar door 

de Stichting verrichte werkzaamheden, worden door het bestuur binnen vijf maanden na 

het boekjaar aan alle aangesloten verenigingen gezonden. 

4. De vaststelling van de jaarstukken en goedkeuring van de begroting vindt plaats door het 

bestuur. 

5. In een uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar te houden vergadering worden de 

jaarstukken aan de orde gesteld en wordt een advies tot goedkeuring of afkeuring van de in 

vergadering gebrachte jaarstukken aan het bestuur uitgebracht. 

 De jaarstukken kunnen eerst door het bestuur worden vastgesteld nadat deze zijn 

gecontroleerd door een kascommissie, bestaande uit drie leden van verschillende 

aangesloten verenigingen, met dien verstande dat deze leden gedurende het jaar waarop de 

jaarstukken betrekking hebben niet deel genomen hebben aan een vergadering van de 

Stichting. 

 De kascommissie rapporteert schriftelijk aan het bestuur. 

6 De kascommissie als bedoeld in lid 5 wordt op de jaarvergadering door het bestuur 

benoemd. 

Reglementen. 

Artikel 12. 

1. Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden 

geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. 

2. Deze reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. 

3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd deze reglementen te wijzigen of op te heffen. 

4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in artikel 13 

lid 1 van toepassing. 

Statutenwijziging. 

Artikel 13. 

1. Het bestuur is bevoegd deze Statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden 

genomen met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een 

vergadering, waarin het volledige bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is, zonder dat er 

enige vacature bestaat en waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar een besluit 

wijziging van de Statuten zal worden voorgesteld èn nadat een advies omtrent de 

voorgenomen statutenwijziging van de vergadering van de bij de Stichting aangesloten 

verenigingen is ontvangen, welk advies bij de oproeping voor de betreffende 

bestuursvergadering dient te worden meegezonden. 

2. a. Tenminste vier weken voor de dag der vergadering van de bij de Stichting aangesloten 

verenigingen dient het voorstel waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is 

opgenomen te worden gezonden aan alle bij de Stichting aangesloten verenigingen. 

 b. Het besluit omtrent de inhoud van het uit te brengen advies moet worden genomen met 

een twee/derde meerderheid van de op deze vergadering aanwezige stemmen. 
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3. De Statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is 

opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder lid van het Dagelijks Bestuur van de 

Stichting bevoegd. 

4. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een 

volledig doorlopende tekst van de statuten zoals deze na de wijziging luiden neer te leggen  

ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden 

handelsregister. 

5. Zo niet het voltallige bestuur bij de in lid 1. bedoelde bestuursvergadering van de Stichting 

aanwezig is, wordt door het bestuur een nieuwe vergadering uitgeschreven, welke 

vergadering veertien dagen later zal worden gehouden. In deze vergadering kan ongeacht 

het aantal aanwezigen een besluit tot statutenwijziging worden genomen met twee/derde 

van de ter vergadering uitgebrachte stemmen, waarvan mededeling gedaan dient te worden 

bij de oproeping voor deze nieuwe vergadering. 

 Het hiervoor overigens bepaalde is mutatis mutandis van toepassing. 

Ontbinding en vereffening 

Artikel 14. 

1. Het bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het 

bepaalde in artikel 13 lid 1 tot en met 3 van toepassing voorzover daarvan bij dit artikel 

niet is afgeweken. 

2. Een besluit tot advies omtrent ontbinding door de aangesloten verenigingen kan alleen 

worden genomen met een meerderheid van negentig procent (90%) van de stemmen, in een 

vergadering waar alle bij de Stichting aangesloten verenigingen aanwezig zijn. 

3. Zo niet alle bij de Stichting aangesloten verenigingen ter vergadering aanwezig zijn, wordt 

door het bestuur een nieuwe vergadering uitgeschreven, welke vergadering zal worden 

gehouden veertien dagen na de eerste vergadering waartoe het advies tot ontbinding aan de 

orde werd gesteld en waarvoor alle bij de Stichting aangesloten verenigingen schriftelijk 

worden opgeroepen. In deze vergadering kan een adviesbesluit tot ontbinding van de 

Stichting worden genomen met twee/derde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. 

4. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar 

vermogen nodig is. 

5. De vereffening geschiedt door het bestuur. 

6. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van 

kracht. 

7. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed overeenkomstig het 

doel van de Stichting. 

8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting 

gedurende tien jaren berusten onder de jongste vereffenaar. 

Slotbepaling 

Artikel 15. 
In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. 

Tenslotte verklaarde de comparante, handelend als gemeld, ter uitvoering van deze akte 

woonplaats te kiezen ten kantore van de notaris, bewaarder van deze minuutakte. 

SLOT 

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Obdam op de datum in het hoofd van deze 

akte gemeld. 
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De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hem 

opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van deze akte 

te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. 

De identiteit van de bij deze akte betrokken verschenen persoon is -voorzover nodig- door mij, 

notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld. 

Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de 

verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. 


