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OPRICHTING STICHTING 

 

 

Heden, * tweeduizend éénentwintig, verschenen voor mij, mr Klaas Wildeboer, 

notaris te Tynaarlo, gemeente Tynaarlo: 

1. de heer Tinus Boomstra, wonende te 8802 XB Franeker, Van Andel-

Ripkestraat 47, geboren te Leeuwarden op vijftien december 

negentienhonderdeenenvijftig, gehuwd, zich legitimerende door middel van zijn 

paspoort, nummer: NWHR95H91; 

2. de heer Nico Kouwen, wonende te 8147 RJ Giethmen, Hogeveldsweg 2, 

geboren te Nieuwleusen op zes november negentienhonderdzestig, gehuwd, zich 

legitimerende door middel van zijn paspoort, nummer: NVK9RF663                                                                      

; 

3. de heer Gerard Jan Schenkel, wonende te 7955 PE IJhorst, Heerenweg 26, 

geboren te Havelte op vijftien februari negentienhonderdvierenvijftig, gehuwd, 

zich legitimerende door middel van zijn paspoort, nummer: NML138604; 

hierna tezamen te noemen "de oprichter". 

De comparanten verklaarden als volgt: 

Overwegingen vooraf 

De vereniging Nationale Tentoonstelling Noord-Nederland, gevestigd te Zuidlaren 

(kortheidshalve ook genoemd: “Noordshow”) organiseert sinds eind jaren zeventig 

van de vorige eeuw tentoonstellingen van kleindieren in de meest brede zin. 

Het organiseren van dergelijke tentoonstellingen op een verantwoorde manier is in de 

ogen van de vereniging en haar leden een voorwaarde om de kleindierensport te 

promoten en het houden van kleindieren in het algemeen te stimuleren. 

Door meerdere oorzaken, zoals regelgeving op gebied van geluidshinder en stank, 

intensievere bebouwing, vergijzing van de fokkers en teruglopende bezoekers-

aantallen bij de tentoonstellingen, wordt het organiseren van tentoonstellingen als de 

Noordshow steeds moeilijker, zeker ook op financieel terrein. 

De Noordshow is enkele jaren geleden een nieuwe weg ingeslagen door naast de 

organisatie van een traditionele show van kleindieren extra aandacht te schenken aan 

het houden van kleindieren in het algemeen. Met de organisatie van de grootste 

indoor kinderboerderij van Nederland richt de Noordshow zich op een breder publiek 

met als doel enerzijds het houden van kleindieren onder de aandacht van een breder 

publiek te brengen en anderzijds door meer publiek te trekken wat de opbrengsten 

ten goede laat komen. De Noordshow presenteert zich daarom naar buiten onder de 

nieuwe alles omvattende naam: “Dierenparade Noordshow” zijnde de unieke 

combinatie van de grootste traditionele kleindierenshow van Nederland met de 

grootste indoor kinderboerderij van Nederland. 

De organisatie van dit onderdeel vraagt veel van de organisatie. Het brengt tevens 

extra kosten met zich mee waar niet altijd inkomsten tegenover staan. 
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Als zodanig achten de comparanten het gewenst een (steun)-stichting op te richten, 

zoals hieronder aangegeven, teneinde een meer toekomstbestendige tentoonstelling 

(“show”) te kunnen bewerkstelligen.  

Oprichting stichting 

De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting in het leven te roepen en 

daarvoor de volgende statuten vast te stellen: 

Artikel 1 - Naam, zetel en duur 

1. De naam van de stichting is: Stichting Vrienden Dierenparade Noordshow. 

2. Zij is gevestigd in IJhorst. 

3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. 

Artikel 2 - Doel en middelen ''ANBI'' status 

1. De stichting heeft ten doel: het genereren van geld dat ingezet kan worden om 

initiatieven ter verbetering van de tentoonstellingen van de vereniging Nationale 

Tentoonstelling Noord-Nederland, gevestigd te Zuidlaren (“Noordshow”) te 

initiëren en mogelijk te maken om zodoende meer publiek en een bredere 

doelgroep te trekken en aldus een steviger financiële basis te realiseren. 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

 particulieren en bedrijven op te roepen jaarlijks een door het stichtingsbestuur te 

bepalen minimumbijdrage te doneren.  

3.  De stichting beoogt te zijn een door de fiscale overheid aangemerkte instelling 

van algemeen maatschappelijk nut, zoals bedoeld in artikel 6.33 eerste lid, 

onderdeel b van de Wet Inkomstenbelasting 2001, juncto artikel 41a van de 

Uitvoeringsregeling Inkomstenbelasting 2001. 

 De kerncriteria, welke behoren tot die kwalificatie van "algemeen 

maatschappelijk nut" zijn vermeld in artikel 41a van de Uitvoeringsregeling 

Inkomstenbelasting 2001. 

 Daarvan zijn met name te noemen: 

 a. de stichting heeft geen winstoogmerk; dit blijkt onder meer uit haar 

feitelijke werkzaamheden; 

 b. de stichting dient slechts het algemeen belang; dat blijkt uit haar feitelijke 

functioneren; 

 c. slechts de stichting zelf kan via haar bestuur beschikken over haar eigen 

vermogen. Ook in (fiscale) transparantie bezien, hebben derden geen 

beslissingsinvloed op deze beschikkingsmacht; 

 d. de stichting houdt zich slechts bezig met de uitvoering van haar doelstelling; 

zij zal daartoe een adequate vermogenspositie kunnen aanhouden; 

 e. de leden van organen van de stichting ontvangen geen andere beloning dan 

een kostenvergoeding en een niet bovenmatig vacatiegeld; 

 f. de stichting beschikt over een actueel beleidsplan, waarin de 

werkzaamheden zijn vermeld, de wijze van werving van gelden, het 

vermogensbeheer en de besteding van dat vermogen. Het plan betreft een 

meerjarenbeleidsplan, dat voor minstens drie jaar is vastgesteld; 

 g. de kosten van fondswerving en de beheerskosten staan in een redelijke 

verhouding tot de bestedingen ten behoeve van de stichting; 
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 h. het liquidatiesaldo bij opheffing van de stichting als rechtspersoon, zal 

slechts toekomen aan een instelling, soortgelijk aan de onderhavige 

stichting, danwel een algemeen maatschappelijk nuttig doel dienen; 

 i. voorts zijn relevant alle wettelijke richtlijnen en fiscale regelgeving die 

annex zijn met het inrichten van de statuten van een rechtspersoon, welke 

het algemeen maatschappelijk nut tot doelstelling heeft; 

4. De stichting beoogt de kwalificatie "algemeen maatschappelijk nuttige 

instelling" te bezitten en beoogt door de betreffende fiscale autoriteiten als 

zodanig aangemerkt te worden. 

5. De externe communicatie van de stichting geeft inzicht in de doelstelling en de 

realisatie ervan. De stichting is verplicht deze informatie actueel te houden en 

deze te allen tijde beschikbaar te stellen. 

Artikel 3 - Vermogen 

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: 

1. het stichtingskapitaal; 

2. subsidies en donaties; 

3. erfstellingen, legaten en schenkingen; 

4. eventuele andere verkrijgingen en baten. 

Artikel 4 - Bestuur  

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie 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. 

3. De functie van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden 

verenigd. 

4. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar, waarbij het bestuur 

een rooster van aftreden opstelt. Aftredende bestuursleden zijn direct herkiesbaar. 

Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het rooster de plaats in van zijn 

voorganger.  

5. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling van hun 

taak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting en de met haar 

verbonden onderneming of organisatie. 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. 

6. Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de andere bestuurders of is 

de andere bestuurder tijdelijk met het bestuur van de stichting belast. 

7. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder is 

de persoon die daartoe door de Rechtbank, op verzoek van iedere belanghebbende 

wordt benoemd, tijdelijk met het bestuur van de stichting belast. 

8. Ingeval van ontstentenis van alle bestuurders of van de enige bestuurder neemt de 

in het vorige lid bedoelde persoon zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen 

teneinde een definitieve voorziening te doen treffen. 

9. Onder belet wordt ten deze verstaan: 
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 a. schorsing; 

 b. ziekte; zonder dat gedurende een termijn van vijf dagen de mogelijkheid van 

contact tussen de bestuurder en de stichting heeft bestaan; 

 c. onbereikbaarheid; zonder dat gedurende een termijn van vijf dagen de 

mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de stichting heeft bestaan; 

 d. een tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 5 van dit artikel. 

10. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij 

hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie 

gemaakte kosten.  

Artikel 5 - Bestuursvergadering en bestuursbesluiten 

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in IJhorst of omgeving, of indien alle 

bestuursleden daarmee instemmen elders. 

2. Ieder jaar wordt tenminste één vergadering gehouden.  

3. Vergaderingen kunnen steeds 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 zodanig, dat 

de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de 

verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de 

vereiste formaliteiten. 

4. Het oproepen voor een vergadering gebeurt - behoudens het in lid 3 

bepaalde - door de voorzitter, voor zover mogelijk tenminste zeven dagen tevoren, 

de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel 

van oproepingsbrieven. In geval van spoedeisendheid kan oproeping ook telefo-

nisch of per e-mail plaatsvinden. 

5. 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 acht 

genomen. 

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij zijn 

afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. 

8. Van het verhandelde in de vergaderingen wordt een verslag gemaakt door de 

secretaris of één van de andere aanwezigen, die door de voorzitter wordt 

aangewezen. De verslagen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de 

vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. 

9. Het bestuur kan tijdens de vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien 

de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden bij de 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, per telefax of e-mail, sms of doormiddel 

van een ander digitaal communicatiemiddel, hun mening te uiten. Van een aldus 
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genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de 

secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij 

de verslagen 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 met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. 

12. Alle stemmingen tijdens de vergadering gebeuren mondeling, tenzij de voorzitter 

een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit vóór 

de stemming verlangt. Schriftelijke stemming gebeurt bij ongetekende, met 

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 6 - Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging 

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. 

Artikel 7 - Bestuursverdeling 

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. De vertegenwoordigings-

bevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris, of de 

voorzitter tezamen met de penningmeester, en bij hun belet of ontstentenis hun daartoe 

door het bestuur uit zijn midden aangewezen plaatsvervanger. 

Artikel 8 - Einde bestuurslidmaatschap 

Het bestuurslidmaatschap eindigt: 

1. door overlijden van een bestuurslid; 

2. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; 

3. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); 

4. alsmede bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 9 - Boekjaar en jaarstukken 

1. Het boekjaar van de stichting loopt van één april tot en met één en dertig maart 

daaropvolgend. 

2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de 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 kascommissie. 

De kascommissie wordt door het bestuur benoemd. 

4. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld nadat het heeft kennisgenomen 

van het verslag van de kascommissie. 

Artikel 10 - Reglement 

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen 

worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. 

2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. 

3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen. 



6 

4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in 

artikel 11 lid 1 van toepassing. 

Artikel 11 - 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. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. 

3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, 

alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Openbaar 

Handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en fabrieken, binnen 

welker gebied de stichting haar zetel heeft. 

Artikel 12 - Ontbinding en vereffening 

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

het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing. 

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover 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 11 lid 3. 

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

van kracht. 

6. Een batig liquidatiesaldo van de ontbonden stichting moet worden besteed ten 

behoeve van een algemeen nut beogende instelling (ANBI) met een 

gelijksoortige doelstelling of van een instelling die uitsluitend of nagenoeg 

uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. 

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden 

stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar. 

Artikel 13 - Slotbepalingen 

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

Tenslotte verklaarde de comparanten, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 

leden 1 en 2, dat voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden 

benoemd: 

1. de heer Tinus Boomstra, de comparant sub 1. voornoemd, tot voorzitter der 

stichting; 

2. de heer Nico Kouwen, de comparant sub 2. voornoemd, tot secretaris der 

stichting; 

3. de heer Gerard Jan Schenkel, de comparant sub 3. voornoemd, tot 

penningmeester der stichting. 

WAARVAN AKTE is verleden te Tynaarlo, gemeente Tynaarlo op de datum in het 

hoofd van deze akte vermeld. 

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte 

betrokken comparanten/partijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor 

gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. 

De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen 

hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van de 

inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. 
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Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de 

verschenen personen en vervolgens door mij, notaris. 


