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OPRICHI'lNG STICHTING

Op zesentwintig februari tweeduizend zeven verscheen voor mij, mr. Johanna de --Kroon-Janssens, notaris te Velp, gemeente Rheden: -------------de heer Franciscns Gerardus Paulus Zanderink, wonende te 6881 JL Velp, Jeruzalem
31-A, geboren te Eindho en op één februari negentienhonderd tweeënzestig, ------.---.
legitimatie: paspoort met nummer ND9198852, geldig tot negentien maart tweeduizendacht, afgegeven te eert op negentien maart tweeduizend drie, gehuwd; -----De comparant, handelend als gemeld, verklaarde bij deze akte een stichting in het leven
te roepen en daarvoor ast te stellen de volgende --------------.
STATUTE :--------------------------------------------N aam, Zetel en Duur
Artikel 1
1. De stichting draagt de naam: STICHTING RUGVIN ---------2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Rheden. ------------3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. -------------Doel
---.-------- -.--.--.------------------------.---.--.---..---.----.---.-----.---...-.----.--Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel: -------------------a. het uitvoeren an onderzoek gericht op soorten diversiteit en ------populatiedynamica en gedrag van walvisachtigen (cetaceëen) in de Noordzee en het uitdragen ran de hierbij gevonden data aan de Nederlandse bevolkingdoor middel van oorlichting en educatie. ------------b. het errichten an alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de -ruimste zin rerband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. ----------------2. De stichting trach haar doel onder meer te verwezenlijken door het .-------------------doen an
ematische waarnemingen op zee. ------------Vermogen
Artikel 3
1. Het ermogen van de stichting zal worden gevormd door: ---------het door de oprichter tot verwezenlijking van het doel van de stichting -~ande~'--------------------subsidies en donaties; --schenkingen, erfstellingen en legaten;---------- .... ---------------------alle andere erkrijgingen en baten. -------------2. Het bestuur besluit over het aanvaarden van subsidies, donaties, schenkingen, -erfstellingen en legaten, ---------------------Bestuur
Artikel 4
1. Het bestuur van de stichting wordt voor de eerste maal bij akte van oprichting -benoemd.--------------------------Het aantal leden 'orot -met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde- -----------door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
2. Het bestuur met uitz-Ondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functieworden benoem
'est uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een ---

