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STATUTENWIJZIGING 
STICHTING KINDNESS FOR ALL ANIMALS 

 
 
Vandaag, vierentwintig november tweeduizend éénentwintig, verscheen voor mij, mr. 
Daniël Siebelink, notaris gevestigd te Lochem: 
mevrouw Joëlle Fabiënne Schmitz, geboren te Doetinchem op zesentwintig juli 
negentienhonderd achtennegentig, werkzaam op het kantoor van de in het hoofd van 
deze akte genoemde notaris, kantooradres: Marinus Naefflaan 16, 7241 GD Lochem. 
De verschenen persoon verklaarde: 
A. Bij akte op drie maart tweeduizend zeventien verleden voor mr. Willem Albert van 

Hoff, destijds notaris te Lochem, is de stichting: Stichting Kindness For All Animals 
opgericht, met als zetel: gemeente Berkelland, kantoorhoudende Veldsnijdersweg 1, 
7274 GB Geesteren, handelsregisternummer: 68223889, hierna ook te noemen: de 
"stichting". 

B. Sinds de oprichting van de stichting hebben geen wijzigingen in de statuten 
plaatsgevonden. 

C. Het bestuur van de stichting heeft blijkens een aan deze akte te hechten besluit de 
dato vijftien november tweeduizend éénentwintig: 
1. besloten om de statuten te wijzigen als hierna te vermelden; 
2. de verschenen persoon gemachtigd om van de statutenwijziging bij notariële 

akte te doen blijken. 
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde in de statuten de navolgende 
wijziging aan te brengen: 
Doel, Artikel 2, thans luidende:   
1. De stichting heeft als doel: het helpen van dieren in nood, het creëren van een 

humane wereld voor dieren in nood en het beschermen van dieren tegen wreedheden 
alsmede het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 
zijn. 

 Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die 
deel uitmaken van organen van de stichting. 

2. De stichting beoogt het algemeen nut. 
3. De stichting heeft geen winstoogmerk. 
4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 
 - het bieden van permanent onderdak en zorg voor dieren die (ernstig) chronisch 

ziek zijn en/of speciale en/of veterinaire zorg nodig hebben. 
 - het bieden van permanent onderdak en zorg voor dieren die gewond, misbruikt, 

verwaarloosd en/of achtergelaten zijn; 
 - het bieden van permanent onderdak en zorg voor dieren die niet meer ter 

adoptie kunnen worden aangeboden, omdat ze te oud en/of te ziek zijn, omdat 
ze gedragsproblemen hebben of om welke reden dan ook; 

 - het bemiddelen bij de adoptie van mishandelde en verlaten dieren of dieren waar 
de huidige eigenaar afstand van wil doen; 
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 - het bieden van financiële ondersteuning voor de dagelijkse zorg en veterinaire 
zorg aan dieren van eigenaren die minder- of onvermogend zijn (denk hierbij aan 
een bijdrage in natura, het verschaffen van een dierenverzekering of het 
verzorgen van geneeskundige behandelingen door dierenartsen aan dieren tegen 
kostprijs of zonder betaling). Dit in het kader van: “iedereen heeft recht op een 
dier, ieder dier heeft recht op een liefdevol bestaan; 

 - het promoten van gelijke rechten, mededogen, begrip en respect voor alle 
dieren, inclusief dieren die worden gehouden voor de slacht, door middel van 
advies, onderwijs en voorlichting; 

 - het geven van voorlichting over het verantwoord nemen van een huisdier, in het 
bijzonder betreffende zorg, opvoeding en financiën; 

 - het promoten van een vegetarische/veganistische levensstijl. 
wordt gewijzigd in: 
1. De stichting heeft als doel:  
 a. het helpen van (zorg)dieren in nood, het creëren van een humane wereld voor 

dieren in nood en het beschermen van dieren tegen wreedheden; 
b. de ontwikkeling van de natuur te versterken en de biodiversiteit in stand te 

houden, te beschermen en te herstellen; 
c. het (periodiek) schenken van geldbedragen aan algemeen nut beogende 

instellingen met een soortgelijke doelstelling als hiervoor onder sub a en b 
genoemd, 

alsmede het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 
zijn. 

 Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die 
deel uitmaken van organen van de stichting. 

2. De stichting beoogt het algemeen nut. 
3. De stichting heeft geen winstoogmerk. 
4. De stichting tracht haar onder sub a. opgenomen doel onder meer te bereiken door: 
 - het bieden van (permanent) onderdak en zorg voor dieren die (ernstig) chronisch 

ziek zijn en/of speciale en/of veterinaire zorg nodig hebben; 
 - het bieden van (permanent) onderdak en zorg voor dieren die gewond, misbruikt, 

verwaarloosd en/of achtergelaten zijn; 
 - het bieden van (permanent) onderdak en zorg voor dieren die niet meer ter 

adoptie kunnen worden aangeboden, omdat ze te oud en/of te ziek zijn, omdat 
ze gedragsproblemen hebben of om welke reden dan ook; 

 - het bemiddelen bij de adoptie van mishandelde en verlaten dieren of dieren waar 
de huidige eigenaar afstand van wil doen; 

 - het incidenteel bieden van financiële ondersteuning voor de dagelijkse zorg en 
veterinaire zorg aan dieren van eigenaren die minder- of onvermogend zijn (denk 
hierbij aan een bijdrage in natura, het verschaffen van een dierenverzekering of 
het verzorgen van geneeskundige behandelingen door dierenartsen aan dieren 
tegen kostprijs of zonder betaling). Dit in het kader van: “iedereen heeft recht op 
een dier, ieder dier heeft recht op een liefdevol bestaan; 

 - het promoten van gelijke rechten, mededogen, begrip en respect voor alle 
dieren, inclusief dieren die worden gehouden voor de slacht, door middel van 
advies, onderwijs en voorlichting; 

 - het geven van voorlichting over het verantwoord nemen van een huisdier, in het 
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bijzonder betreffende zorg, opvoeding en financiën. 
 De stichting tracht haar onder sub b. opgenomen doel onder meer te bereiken door: 
 - Het initiëren van projecten op het gebied van duurzaamheid en 

natuurontwikkeling. 
aan artikel 3, Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag, wordt een lid 
toegevoegd, luidende: 
7. Bij belet of ontstentenis van één of meer bestuurders zijn de overige bestuurders, of is 

de enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het bestuur belast. 
Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door het bestuur daartoe voor 
onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur belast. 

aan artikel 4, Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming, wordt een lid 
toegevoegd luidende: 
8. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij 

een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van 
de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Als hierdoor geen 
bestuursbesluit kan worden genomen, dan is de betreffende bestuurder toch bevoegd 
om deel te nemen aan beraadslagingen en de besluitvorming en is het bestuur 
bevoegd het besluit op deze wijze te nemen. Het bestuur legt dan schriftelijk vast 
welke overwegingen aan het besluit ten grondslag liggen. 

artikel 10, statutenwijziging, thans luidende: 
1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. 
2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een 

meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een 
vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 
Is in de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is het 
vereiste aantal bestuurders niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan na die 
vergadering een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet 
eerder dan drie en niet later dan zes weken na de eerste vergadering. In de nieuwe 
vergadering kan het besluit tot statutenwijziging worden genomen met een 
meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht 
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. 

3. Als een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dat bij de 
oproeping tot de betreffende vergadering, worden vermeld. De woordelijke tekst 
van de voorgestelde wijziging moet bij die oproeping worden gevoegd. 
De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken. 

4. Een statutenwijziging treedt inwerking op het door het bestuur bepaalde tijdstip, 
maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. 
Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te laten verlijden. 
Het bestuur kan een of meer bestuurders en/of anderen, zowel gezamenlijk als 
afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te laten verlijden 

wordt gewijzigd in: 
1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen, met uitzondering van wijziging van 

het bepaalde in artikel 2 lid 1 en het bepaalde in dit lid. 
2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een 

meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een 
vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 
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Is in de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is het 
vereiste aantal bestuurders niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan na die 
vergadering een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet 
eerder dan drie en niet later dan zes weken na de eerste vergadering. In de nieuwe 
vergadering kan het besluit tot statutenwijziging worden genomen met een 
meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht 
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. 

3. Als een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dat bij de 
oproeping tot de betreffende vergadering, worden vermeld. De woordelijke tekst 
van de voorgestelde wijziging moet bij die oproeping worden gevoegd. 
De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken. 

4. Een statutenwijziging treedt inwerking op het door het bestuur bepaalde tijdstip, 
maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. 
Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te laten verlijden. 
Het bestuur kan een of meer bestuurders en/of anderen, zowel gezamenlijk als 
afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te laten verlijden 

Overigens blijven de statuten van volle kracht en waarde. 
AAN TE HECHTEN STUKKEN 
Aan deze akte zal het volgende stuk worden gehecht: 
- gemeld bestuursbesluit. 
SLOT 
De identiteit van de verschenen persoon, die mij notaris bekend is, is door mij - daar waar 
de wet zulks vereist - vastgesteld op de in de wet vermelde wijze. 
WAARVAN AKTE is verleden te Lochem op de datum als in het hoofd van deze akte 
vermeld. 
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en toelichting daarop aan de 
verschenen persoon heeft deze verklaard op volledige voorlezing geen prijs te stellen, van 
de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen. 
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de verschenen persoon 
en mij, notaris, ondertekend. * * 
(Volgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 
 

       


