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AKTE VAN OPRICHTING
STICHTING CONSORTIUM FOR THE CONSERVATION OF
THE ATLANTIC HUMPBACK DOLPHIN (CCAHD)

Op drie februari tweeduizendtweeëntwintig verschijnt voor mij mr. Corstiaan Anne Voogt, notaris
[f} J[,[ 9mm'

mr. Monika Beatrice Jensen, kandidaat-notaris, die werkzaam is op het kantoor van De Brauw
Blackstone Westbroek N.V., statutair gevestigd in Amsterdam, aan de Claude Debussylaan 80,1082 MD Amsterdam, geboren in Hilversum op vijftien januari negentienhonderdzesennegentig.
De comparant handelt als schriftelijk gevolmachtigde van:
(1)

Hans Eric Kuipéri, wonende aan het Noordeinde 117a, 2514 GE Den Haag, geboren in
Den Haag op dertig november negentienhonderdnegenenvijftig, houder van een
Nederlands paspoort met nummer NXJKR2C51, gehuwd onder huwelijksvoorwaarden;
en-------------------------------

(2)

Alma Gianna Fruhauf Minton, wonende aan de Laan van Rhemen van Rhemenshuizen
14, 2242 PT Wassenaar, geboren in Bogota, Colombia op zevenentwintig oktober
negentienhonderdzevenenzestig, houder van een Nederlands paspoort met nummer
NMFJC0593, gehuwd zonder huwelijksvoorwaarden,

do ')pr]ç{ers'De comparant verklaart dat de Oprichters een stichting oprichten, die wordt geregeerd door de
volgende--------------------------------

ST[TJTEN
1

NAAM, ZETEL, DOEL EN INTERPRETATIE

]]

]aam1 en1 zetel

1.1.1

De naam van de stichting is Stichting Consortium for the Conservation of the Atlantic

1.1.2

Stichting Consortium for the Conservation of the Atlantic Humpback Dolphin (CCAHD)

1.2

(de "Stichting") heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.
Doel-------------------------------

1.2.1

Het doel van de Stichting is.

Humpback Dolphin (CCAHD). ---------------------

(a)

het bevorderen en nastreven van het algemeen belang, door het in stand
houden, het beschermen en het herstellen van bedreigde mariene diersoorten,
waaronder de Atlantische bultrug dolfijn (Sousa teuszii); ---------

(b)

en alles wat in de ruimste zin verband houdt met of bevorderlijk kan zijn voor het
doel als bedoeld onder (a).

1.2.2

De Stichting streeft ernaar een algemeen nut beogende instelling te zijn als bedoeld in
artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen, of een bepaling die daarvoor in de
[)[, (Ill

1.2.3

De Stichting heeft als doel het behartigen van het algemeen belang en heeft geen
\/[[S[][[K

1.2.4

De Stichting mag geen uitkeringen doen aan haar oprichter(s), bestuurders, of
[[m],Sq[[Sg[},

MBJ/CAV/GDJ
M38456276/1/7 4714538/
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De statuten moeten voldoen aan de voorwaarden die artikel 5b Algemene wet inzake
rijksbelastingen, of een bepaling die daarvoor in de plaats komt, stelt aan algemeen nutbeogende instellingen. -------------------------

1.3

Wijze waarop het doel wordt verwezenlijkt----------------De Stichting probeert het doel te bereiken door onder meer:----------(a)

het waarborgen van de lange termijn levensvatbaarheid van de Atlantische
bultrug dolfijn (Sousa teuszii) populaties en hun leefgebieden door middel van onderzoek, bewustwording, opbouw van capaciteit en sociaal inclusieve acties;

(b)

het werven van financiering en expertise voor personen of organisaties die
werken aan het in stand houden van de Atlantische bultrug dolfijn (Sousa teuszii)
en zijn habitat binnen het gehele leefgebied;--------------

(c)

het proactief aanmoedigen, ondersteunen en in de gelegenheid stellen van alle relevante stakeholders in de landen binnen het leefgebied om te participeren in en bij te dragen aan het behoud van de diersoort; ------------

( d)

het aanmoedigen en ondersteunen van internationale organisaties om deel te
nemen en bij te dragen aan het behoud van de diersoort door middel van --deskundigheid en de ontwikkeling van financieringsinitiatieven; -------

(e)

het beoordelen van bedreigingen voor het voortbestaan van de diersoort, het
identificeren en ondersteunen van een op de lokale gemeenschap gerichte
ecosysteembrede aanpak om deze bedreigingen aan de orde te stellen en een
lange termijn duurzaam resultaat te bereiken dat bijdraagt aan het voortbestaan
van de diersoort;------------------------

(f)

het organiseren van internationale conferenties; ------------

(g)

het inzamelen en beheren van vermogen; en--------------

(h)

het wereldwijd samenwerken met andere organisaties en het doneren aan
andere algemeen nut beogende instellingen die een of meerdere doelstellingen
van de Stichting ten doel heeft.-------------------

1.4

lnterpretatie-----------------------------

1.4.1

Tenzij de wet anders vereist, omvat het begrip "schriftelijk" een langs elektronische weg
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. --------------

1.4.2

Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij het --tegendeel duidelijk blijkt. -----------------------

1.4.3

Tenzij de context anders vereist, hebben woorden en uitdrukkingen die in deze statutenzijn opgenomen en niet anders zijn gedefinieerd, dezelfde betekenis als in het Burgerlijk
Wetboek. Verder zijn, tenzij anders aangegeven, verwijzingen naar wettelijke bepalingen
in deze statuten verwijzingen naar die bepalingen zoals ze van tijd tot tijd zullen gelden.-

1.4.4

Woorden die een geslacht aanduiden omvatten ieder ander geslacht.--------

2

GELDMIDDELEN

2.1.1

De middelen van de Stichting bestaan uit:-----------------(a)

bijdragen en subsidies;----------------------

(b)

erfstellingen, legaten en schenkingen; en---------------

2.1.2

Ç)
O\/e[Ide Dq[em,
Erfstellingen mogen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

3
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Taak-------------------------------De Stichting wordt bestuurd door het bestuur onder toezicht van een raad van
commissarissen. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het
belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Tot deze
taak behoren alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de wet of deze statuten aan één
of meer andere bestuurders zijn toebedeeld. Elke bestuurder is verantwoordelijk voor de
algemene gang van zaken binnen de Stichting. ---------------Het bestuur handelt steeds in overeenstemming met de voorwaarden als bedoeld in -artikel 1.2.5.-----------------------------

3.2

Benoeming, belet en ontstentenis--------------------

3.2.1

Het bestuur bestaat uit ten minste drie bestuurders. De raad van commissarissen bepaalt
het aantal bestuurders met inachtneming van de vorige zin.----------De raad van commissarissen benoemt, schorst en ontslaat de bestuurders.
Het bestuur kan voor de benoeming van een bestuurder een persoon aan de raad van
commissarissen voordragen. De raad van commissarissen benoemt de bestuurders voor
een periode van vier jaar, tenzij de raad van commissarissen anders bepaalt. Een
bestuurder kan zonder beperkingen worden herbenoemd. Alleen natuurlijke personen
kunnen bestuurder zijn.-------------------------

3.2.2

Bij ontstentenis of belet van een bestuurder, wordt de Stichting bestuurd door de andere
bestuurders. Bij ontstentenis of belet van meerdere bestuurders, blijft de raad van -commissarissen bevoegd bestuurders te benoemen of het aantal bestuurders terug te
brengen met inachtneming van artikel 3.2. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders,
is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur van de Stichting belast,
onverminderd de bevoegdheid van de raad van commissarissen bestuurders te
benoemen of het aantal bestuurders terug te brengen met inachtneming van artikel 3.2.Onder belet wordt in deze statuten verstaan de situatie dat de bestuurder tijdelijk zijn
functie niet kan uitoefenen als gevolg van: -----------------(a)

schorsing;---------------------------

([)

7[[' ([

(c)

onbereikbaarheid,------------------------

in de gevallen bedoeld onder (b) en (c) zonder dat gedurende een termijn van vijf dagen
de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de Stichting heeft bestaan.
3.2.3

Wanneer sprake is van ontstentenis of belet van een bestuurder voor een periode van
drie maanden en in die periode geen vervangend bestuurder is benoemd door de raad van commissarissen, kan de rechtbank een bestuurder benoemen op verzoek van iedere
belanghebbende. De vervangend bestuurder die benoemd is door de raad van
commissarissen of de rechtbank treedt automatisch af op het moment dat de bestuurder
die belet was zijn functie weer kan uitoefenen. De vervangend bestuurder die door de
rechtbank is benoemd, treedt verder automatisch af als het bestuur alsnog een ---vervangend bestuurder benoemd.---------------------

3.3

Bezoldiging----------------------------Bestuurders ontvangen geen beloning voor verrichte werkzaamheden. Bestuurders
mogen wel een vergoeding ontvangen voor gemaakte kosten.----------

3.4

Aftreden------------------------------
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In aanvulling op artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek is een bestuurder niet langer bestuurder
van de Stichting vanaf:------------------------(a)

zijn/haar overlijden;-----------------------

(b)

het moment dat hij/zij vrijwillig of periodiek aftreedt;

(c)

zijn/haar ontslag door een besluit van de raad van commissarissen als bedoeld in
artikel 3.2.1; --------------------------

(d)

het moment dat zijn/haar faillissement onherroepelijk wordt;

(e)

het moment dat zijn/haar vermogen onder bewind wordt gesteld;------

(f)

het moment dat dat hij/zij onder curatele wordt gesteld; en

(g)

het moment dat de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem/haar
van toepassing is.------------------------

3.5

Interne organisatie, bestuur en secretariaat----------------

3.5.1

Het bestuur benoemt een voorzitter en een penningmeester uit zijn midden. Het bestuur
kan andere functietitels geven aan bestuurders. ---------------

3.5.2

De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. De voorzitter kan een andere
bestuurder als voorzitter aanwijzen voor een bepaalde vergadering. Als de voorzitter
afwezig is, wijst het bestuur tijdens de vergadering een bestuurder aan die de
vergadering leidt. ---------------------------

3.5.3

Het bestuur stelt een secretariaat in. Het bestuur kan voor het secretariaat reglementen
vaststellen. De vaststelling en wijziging van deze reglementen is aan de goedkeuring van
de raad van commissarissen onderworpen.-----------------

3.5.4

Het secretariaat ondersteunt het bestuur en de raad van commissarissen bij he[
organiseren van hun vergaderingen, bij beleidsvorming, besluitvorming en het uitvoeren
van de door het bestuur en de raad van commissarissen genomen besluiten en taken,
voor zover aan het secretariaat toegekend. -----------------

3.5.5

Het secretariaat is belast met de aansturing van de dagelijkse en algemene gang Van
zaken van de Stichting, de interne organisatie van de Stichting en is het contactpunt voor
de partners en (externe) belanghebbenden van de Stichting. AIie taken van het---secretariaat worden door het secretariaat uitgevoerd onder toezicht en ------verantwoordelijkheid van het bestuur. -------------------

3.5.6

Het secretariaat wordt voorgezeten door een secretaris-generaal, benoemd door het
bestuur. De secretaris-generaal kan geen bestuurder of commissaris zijn. De secretarisgeneraal en elk ander lid van het secretariaat heeft een contract met de Stichting en
ontvangt een vergoeding, als vastgesteld door het bestuur. -----------

3.6
3.6.1

Vergaderingen van het bestuur en besluitvorming-------------Het bestuur vergadert ten minste drie maal per kalenderjaar, in overeenstemming met
een jaaragenda die is vastgesteld door het bestuur, en daarnaast wanneer een ----

3.6.2

bestuurder dat nodig acht.
Reguliere bestuursvergaderingen worden opgeroepen door het secretariaat. Het --secretariaat of de bestuurder die het nodig acht een vergadering te houden roept het
bestuur schriftelijk op en vermeldt in de oproeping de plaats en het tijdstip van de --vergadering en de onderwerpen die worden behandeld. -----------De oproeping vindt uiterlijk zeven dagen voor de vergadering plaats. In spoedeisende
gevallen kan de oproeping plaatsvinden uiterlijk vierentwintig uur voor het tijdstip van de
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vergadering. ----------------------------3.6.3

Een secretaris, aangewezen door het secretariaat, stelt de notulen van de ----bestuursvergadering op. Notulen van een bestuursvergadering kunnen WOrden
vastgesteld door de voorzitter en de secretaris van die vergadering of in de ----daaropvolgende bestuursvergadering door de voorzitter en de secretaris van die
vergadering. -----------------------------

3.6.4

iedere bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem. ----------

3.6.5

Het bestuur besluit bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij deze
statuten anders bepalen.-----------------------Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. Als de stemmen
staken, heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem.------

3.6.6

In alle geschillen over stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering. -----

3.6.7

Het bestuur kan alleen geldige besluiten nemen, als ten minste de meerderheid van de in
functie zijnde bestuurders zonder een direct of indirect persoonlijk belang dat ---tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming
of organisatie bij de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is en alle bestuurders in
overeenstemming met deze statuten zijn opgeroepen.------------Als de oproeping niet heeft plaatsgevonden in overeenstemming met deze statuten, kan
het bestuur toch geldige besluiten nemen als alle bestuurders daarmee hebben
[[]]},[[]

3.6.8

Een bestuurder kan zich bij de vergadering alleen met een volmacht laten ----vertegenwoordigen door een andere bestuurder. De volmacht is schriftelijk of ---reproduceerbaar langs elektronische weg.------------------

3.6.9

Als de helft of minder van het aantal in functie zijnde bestuurders, zonder een direct of
indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met
haar verbonden onderneming of organisatie, aanwezig of vertegenwoordigd is in een
vergadering, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen. Deze tweede vergadering
vindt op zijn vroegst plaats acht dagen na de eerste vergadering en op zijn laatst
eenentwintig dagen na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan wordenbesloten over de onderwerpen die op de eerste vergadering op de agenda stonden
ongeacht het aantal bestuurders dat aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de oproeping
tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat een besluit kan worden genomen
ongeacht het aantal bestuurders dat aanwezig of vertegenwoordigd is. -------

3.6.10

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van het bestuur
als hij of zij 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.
Wanneer het bestuur hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen doorraad van commissarissen onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan
het besluit ten grondslag liggen in een vergadering waarbij de meerderheid van de in
functie zijnde commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is.

3.6.11

Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen als dit schriftelijk of OD
reproduceerbare wijze langs elektronische weg gebeurt en alle bestuurders met deze
manier van besluitvorming hebben ingestemd. Een besluit buiten vergadering wordt bij
het notulenregister bewaard. -----------------------
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3.7

Bijzondere taken, bevoegdheden en besluitvorming

3. 7 .1

Het bestuur stelt een één- of meerjarig actueel beleidsplan op waarin het bestuur
aangeeft hoe uitvoering wordt gegeven aan het doel van de Stichting. Het bestuur
actualiseert dit plan als dat nodig is.
Met het beleidsplan wordt inzicht gegeven in de concrete doelstellingen van de Stichting
voor een of meer jaren. Het beleidsplan bevat een programma van de te ondernemen
activiteiten, een omschrijving van de feitelijke werkzaamheden die zullen worden verricht,
een beschrijving van de resultaten die worden beoogd met de uitvoering van het beleid
en ten minste een beschrijving Van.

3.7.2

(a)

de werkzaamheden die de Stichting verricht;

(b)

hoe eventuele fondsen worden geworven;

(c)

hoe inkomsten en vermogen worden beheerd; en

(d)

hoe en aan welke doelen inkomsten en vermogen worden besteed.

Het bestuur mag met goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten.
(a)

overeenkomsten aan te gaan tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van

(b)

overeenkomsten aan te gaan waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk

Ted[S[eFQQ@eren,'medeschuldenaar verbindt;-

3.7.3

(c)

te garanderen dat een derde zijn verplichtingen zal nakomen; en

(d)

zekerheden te verstrekken voor een schuld van een ander.

Het bestuur kan met goedkeuring van de raad van commissarissen alleen met algemene
stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders, zonder een direct of indirect
persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar
verbonden onderneming of organisatie, aanwezig of vertegenwoordigd zijn besluiten tot:
(a)

wijziging van de statuten van de Stichting;

(b)

juridische fusie of juridische splitsing van de Stichting;

(c)

ontbinding van de Stichting; en

(d)

vaststelling of wijziging van reglementen met betrekking tot onderwerpen die niet
in deze Statuten zijn geregeld.

Wanneer niet alle bestuurders zonder een direct of indirect persoonlijk belang dat
tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming
of haar organisatie aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal een tweede vergadering
worden opgeroepen. Deze tweede vergadering zal niet eerder plaatsvinden dan acht
dagen na de eerste vergadering en niet later dan éénentwintig dagen na de eerste -vergadering. In deze tweede vergadering kunnen besluiten worden genomen met --betrekking tot de agendapunten van de eerste vergadering, met dien verstande dat in deze tweede vergadering over de besluiten genoemd in dit artikel 3. 7 .3 kan worden
besloten met drie vierden van de stemmen mits ter vergadering ten minste de helft van
de bestuurders zonder een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met
het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of haar organisatie
aanwezig of vertegenwoordigd is.
3.7.4

Het bestuur kan een schriftelijk reglement vaststellen waarin onder meer kan worden
bepaald op welke wijze de besluitvorming en vergaderingen dienen plaats te vinden. Het
vaststellen en wijzigen van het reglement vereist de goedkeuring van de raad van --
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3.8
3.8.1

Vertegenwoordiging
Het bestuur of twee gezamenlijk handelende bestuurders kunnen de Stichting
/ef[@Q€[MOO[H[@en.

3.8.2

Het bestuur kan aan een of meer personen procuratie of andere doorlopende
vertegenwoordigingSbevoegdheid toekennen.

4

RAAD VAN COMMISSARISSEN------------------

d,]

Taken en bevoegdheden

4.1.1

De Stichting heeft een raad van commissarissen.

4.1.2

De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het
bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. De raad van ---commissarissen staat het bestuur met advies terzijde. Bij de vervulling van hun taak
richten de commissarissen zich naar het belang van de Stichting en de met haar
verbonden organisatie. De raad van commissarissen handelt steeds in overeenstemming
met de voorwaarden als bedoeld in 1.2.5.

4.1.3

Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de gegevens die voor de
uitoefening van zijn taak noodzakelijk zijn. Het bestuur stelt ten minste een keer per jaar
de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het --strategisch beleid, van de algemene en financiële risico's en van de gebruikte beheers-e[ ,[[F[@S\/S[e[en].

4.2
4.2.1

Benoeming, belet en ontstentenis
De raad van commissarissen bestaat uit ten minste drie leden en niet meer dan vijf
leden. De raad van commissarissen bepaalt het aantal commissarissen met ----inachtneming van de vorige zin. De raad van commissarissen benoemt zelf de ---commissarissen. Alleen natuurlijke personen kunnen als commissaris worden benoemd.
Een commissaris wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan twee maal
/OF}en] [@[pen%[].

4.2.2

Bij ontstentenis of belet van een commissaris blijft de raad van commissarissen bevoegd.
De raad van commissarissen benoemt bij het ontbreken van een commissaris zo spoedig
mogelijk een nieuw lid. Onder belet wordt hier verstaan de situatie dat de commissaris
tijdelijk zijn functie niet kan uitoefenen als gevolg van:.
(q)
S,[[SH[],
([)

7[K[" ([

(C)

nbef@]Kpaarhe],

in de gevallen bedoeld onder (b) en (c) zonder dat gedurende een termijn van veertien
dagen de mogelijkheid van contact tussen de commissaris en de Stichting heeft bestaan.
Als alle commissarissen ontbreken kan het bestuur een commissaris benoemen. Als alle
commissarissen en alle bestuurders ontbreken, kan iedere belanghebbende of hetopenbaar ministerie in de vervulling van de ledige plaats voorzien. De rechtbank neemtdaarbij zoveel mogelijk deze statuten in acht.
d.

Bezoldiging
Commissarissen ontvangen geen beloning voor verrichte werkzaamheden.----Commissarissen mogen wel een vergoeding ontvangen voor gemaakte kosten. ----

a,_,

flt£of1
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Een commissaris is niet langer commissaris vanaf:--------------(a)

Zijn/haaf overlijden;

(b)

het moment dat hij/zij vrijwillig of periodiek aftreedt;

(c)

zijn/haar ontslag in een aan hem gerichte, door de overige commissarissen
gezamenlijk ondertekende, verklaring; ----------------

(d)

het moment dat zijn/haar faillissement onherroepelijk wordt;--------

(e)

het moment dat zijn/haar vermogen onder bewind wordt gesteld;------

(f)

het moment dat dat hij/zij onder curatele wordt gesteld; en--------

(g)

het moment dat de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem/haar
van toepassing is.------------------------

4.5

Interne organisatie en bestuur----------------------

4.5.1

De raad van commissarissen benoemt een voorzitter uit zijn midden. --------

4.5.2

De voorzitter bereidt de agenda voor en leidt de vergaderingen van de raad van --commissarissen. De voorzitter kan een andere commissaris als voorzitter aanwijzen voor
een bepaalde vergadering. Als de voorzitter afwezig is, wijst de raad van commissarissen
tijdens de vergadering een commissaris aan die de vergadering leidt.

4.6
4.6.1

Vergaderingen van de raad van commissarissen en besluitvorming------De raad van commissarissen vergadert ten minste twee maal per kalenderjaar,
overeenkomstig een jaaragenda die door hem is vastgesteld en daarnaast wanneer een
commissaris dat nodig acht. Bij de vergadering van de raad van commissarissen kunnen
bestuurders van de Stichting aanwezig zijn, tenzij de voorzitter van de vergadering
anders bepaalt.----------------------------

4.6.2

Reguliere vergaderingen van de raad van commissarissen worden opgeroepen door het
secretariaat. Het secretariaat of de commissaris die het nodig acht dat een vergadering
plaatsvindt, roept de raad van commissarissen schriftelijk op en vermeldt in de oproeping
de plaats en het tijdstip van de vergadering en de onderwerpen die worden behandeld.De oproeping vindt uiterlijk zeven dagen voor de vergadering plaats. In spoedeisende
gevallen kan de oproeping plaatsvinden uiterlijk vierentwintig uur voor het tijdstip van de
/}[Jq([@[]]

4.6.3

Een secretaris, aangewezen door het secretariaat, stelt de notulen van de vergadering
van de raad van commissarissen op. Notulen van een vergadering van de raad Van
commissarissen kunnen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris van dievergadering of in de daaropvolgende vergadering van de raad van commissarissen door
de voorzitter en de secretaris van die vergadering.---------------

4.6.4

leder lid van de raad van commissarissen heeft recht op het uitbrengen van één stem.

4.6.5

De raad van commissarissen besluit bij gewone meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen.
Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. Als de stemmen
staken, heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem.

4.6.6

In alle geschillen over stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

4.6.7

De raad van commissarissen kan alleen geldige besluiten nemen, als ten minste de -meerderheid van de commissarissen zonder een direct of indirect persoonlijk belang dat
tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming
of haar organisatie bij de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is en alle leden van
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de raad van commissarissen in overeenstemming met deze statuten zijn opgeroepen. Als de oproeping niet heeft plaatsgevonden in overeenstemming met deze statuten, kan
de raad van commissarissen toch geldige besluiten nemen als alle commissarissen
daarmee hebben ingestemd.
4.6.8

Een commissaris kan zich bij de vergadering alleen met een volmacht laten
vertegenwoordigen door een ander lid van de raad van commissarissen. De volmacht is
schriftelijk of reproduceerbaar langs elektronische weg.

4.6.9

Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van de raadvan commissarissen indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat
tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de daaraan verbonden onderneming of
organisatie. Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen,
wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen, waar een meerderheid van
de commissarissen aanwezig is of wordt vertegenwoordigd, onder schriftelijke
vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. ------

4.6.10

De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen als dit
schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg gebeurt en alle leden van
de raad van toezicht met deze manier van besluitvorming hebben ingestemd. Een besluit
buiten vergadering wordt bij het notulenregister bewaard.

5

BOEKJAAR, ADMINISTRATIEPLICHT, UITKERINGENREGISTER, BALANS EN
STAAT VAN BATEN EN LASTEN------------------

5.1.1

Het boekjaar is het kalenderjaar. ---------------------

5.1.2

Het bestuur houdt een administratie bij en bewaart deze minimaal zeven jaar in
overeenstemming met artikel 2:10 Burgerlijk Wetboek.

5.1.3

De administratie van de Stichting moet zo zijn ingericht dat daaruit duidelijk blijkt:--(a)

de aard en de omvang van de toegekende onkostenvergoedingen aan de --afzonderlijke bestuurders en commissarissen;-------------

(b)

de aard en de omvang van de kosten van beheer en de andere door de instelling
gemaakte kosten; en-----------------------

(c)

de aard en de omvang van de inkomsten en het aangehouden vermogen van de
P'[tr[]fp,

5.1.4

Het bestuur houdt een register bij met de namen en adressen van alle personen aan wie
een uitkering is gedaan die niet meer bedraagt dan vijfentwintig procent (25%) van het
voor uitkering vatbare bedrag in een bepaald boekjaar. Het register vermeldt ook het
bedrag van de uitkering en de datum waarop deze uitkering is gedaan.

5.1.5

Het bestuur maakt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar schriftelijk
een balans en een staat van baten en lasten van de Stichting op. Het bestuur kan een
deskundige benoemen om de balans en staat van baten en lasten te controleren.
De balans en een staat van baten en lasten worden ook binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar gemaakt via internet.---------------

6

STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING EN VEREFFENING

6.1

Statutenwijziging

6.1.1

Het bestuur kan, met goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten tot --statutenwijziging. Daarbij neemt het bestuur artikel 3.7.3 in acht.---------

6.1.2

Voor een statutenwijziging is een notariële akte vereist. Iedere bestuurder is bevoegd de
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notariële akte te laten verlijden.---------------------6.2
6.2.1

Ontbinding en vereffening----------------------Het bestuur kan met goedkeuring van de raad van commissarissen tot ontbinding van de
Stichting besluiten. Daarbij neemt het bestuur artikel 3.7.3 in acht. --------

6.2.2

Het bestuur draagt zorg voor de vereffening van het vermogen van de Stichting.

6.2.3

Het bestuur of de vereffenaar besteedt een eventueel batig liquidatiesaldo aan:---(a)

De Society for Marine Mammology, opgericht als een entiteit naar het recht vande Verenigde Staten van Amerika op zeventien februari --------negentienhonderdachtennegentig in San Francisco, Californië, Verenigde Staten
van Amerika; of in het geval de Society for Marine Mammology niet langer
bestaat;----------------------------

(b)

een instelling zonder winstoogmerk die uitsluitend, of nagenoeg uitsluitend, het
algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft als de Stichting.

6.2.4

Het bestuur of de vereffenaar wijst een bewaarder aan die de administratie van de -Stichting zeven jaar bewaart als bedoeld in artikel 2:24 Burgerlijk W\/etboek.

7

OVERGANGSBEPALING-------------------Het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizendtweeëntwintig. --Dit artikel vervalt na afloop van het eerste boekjaar.--------------

BIJLAGEN----------------------------De bijlagen bij deze akte zijn de volmachten. -------------------Het bestuur bestaat bij de oprichting uit de volgende zeven bestuurders: --------(a)

(i)

Judicael Régis Kema Kema, geboren op zes april negentienhonderdvijfentachtig;

(ii)

Timothy James Quentin Collins, geboren op vier juli ----------negentienhonderdtweeënzeventig;------------------

(iii)

Aristide Takoukam Kamla, geboren op tweeëntwintig juli --------negentienhonderdvijfentachtig; -------------------

(iv)

Caroline Ruth Weir, geboren op acht april negentienhonderdvijfenzeventig;

(v)

Nicola Kim Hodgins, geboren op eenentwintig april -----------

(vi)

Grant Rodney Abel, geboren op drie november negentienhonderdnegenenvijftig;

negentienhonderdeenenzeventig; -----------------en-----------------------------(vii)

Focko Herman Nauta, geboren op zevenentwintig februari -------negentienhonderdachtenvijftig;

(b)

de raad van commissarissen bestaan uit de volgende drie commissarissen: ----(i)

Hans Eric Kuipéri, geboren op dertig november negentienhonderdnegenenvijftig;

(ii)

Lindsay Jane Porter, geboren op drieëntwintig mei negentienhonderdzeventig; en

(iii)

Edem Archibong Eniang, geboren op een oktober -----------negentienhonderdnegenenzestig. ------------------

Deze akte wordt in minuut verleden in Amsterdam, op de datum die bovenaan deze akte is
vermeld. Ik heb de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld en toegelicht. Ook heb ik gewezen
op de gevolgen die voor partijen of een of meer van hen voortvloeien uit de inhoud van de akte. De comparant heeft verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte en in te
stemmen met beperkte voorlezing. Vervolgens heb ik die gedeelten van de akte voorgelezen die
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moeten worden voorgelezen op grond van de wet. Onmiddellijk daarna hebben de comparant, die
aan mij bekend is, en ik de akte ondertekend. ------------------(get.): M.B. Jensen, C.A. Voogt. ----------------------UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

\
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UNOFFICIAL TRANSLATION
DEED OF INCORPORATION OF
STICHTING CONSORTIUM FOR THE CONSERVATION OF
THE ATLANTIC HUMPBACK DOLPHIN (CCAHD)

On the third day of February two thousand and twenty-two appeared before me Corstiaan Anne
Voogt, civil law notary in Amsterdam:
Monika Beatrice Jensen, candidate civil law notary, working at the offices of De Brauw
Blackstone Westbroek N.V., with seat in Amsterdam, the Netherlands, at Claude Debussylaan
80, 1082 MD Amsterdam, the Netherlands, born in Hilversum, the Netherlands on the fifteenth
day of January nineteen hundred and ninety-six.
This individual was acting pursuant to a written power of attorney from:
(1)

Hans Eric Kuipéri, residing at Noordeinde 117a, 2514 GE The Hague, the Netherlands,
born in The Hague, the Netherlands on the thirtieth day of November nineteen hundred
and fifty-nine, holder of Dutch passport number NXJKR2C51, married with a pre- or postnuptial agreement; and

(2)

Alma Gianna Fruhauf Minton, residing at Laan van Rhemen van Rhemenshuizen 14,
2242 PT Wassenaar, the Netherlands, born in Bogota, Colombia on the twenty-seventh
day of October nineteen hundred and sixty-seven, holder of Dutch passport number
NMFJC0593, married without a pre- or post-nuptial agreement,

the "Founders".
The individual appearing declares that the Founders incorporate a foundation, which will be
governed by the following

ARTICLES OF ASSOCIATION:
1
1.1

NAME, SEAT, OBJECTS AND INTERPRETATION
Name and seat

1.1.1

The name of the foundation is Stichting Consortium for the Conservation of the Atlantic
Humpback Dolphin (CCAHD).

1.1.2

Stichting Consortium for the Conservation of the Atlantic Humpback Dolphin (CCAHD)
(the "Foundation") has its seat in the municipality of Amsterdam, the Netherlands.

1.2

Objects

1.2.1

The objects of the Foundation are:
(a)

to promote and pursue the public interest, through the conservation, protection
and restoration of (endangered) marine species, including the Atlantic humpback
dolphin (Sousa teuszii);

(b)

and all activities which in the broadest sense relate to or promote the objects
mentioned under (a).

1.2.2

The Foundation intends to be a public benefit organisation (algemeen nut beogende
instelling) as referred to in article 5b of the Dutch General Tax Act (Algemene wet inzake
rijksbelastingen), or a provision that replaces that article.

1.2.3

The Foundation serves the public interest and is not a profit-making organisation.

1.2.4

The Foundation may not make distributions to its incorporator(s), managing directors, or
supervisory directors.

MBJ/CAV/SBA
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The articles must comply with the conditions set for public benefit organisations by article
5b of the Dutch General Tax Act, or a provision that replaces that article.

1.3

Manner in which the objects are achieved
The Foundation attempts to achieve its objects by, among other things:
(a)

ensuring the long-term sustainability of Atlantic humpback dolphin (Sousa teuszii)
populations and their habitats through research, awareness, capacity-building
and socially inclusive action;

(b)

sourcing programme funding and expertise to individuals and organisations
working to conserve the Atlantic humpback dolphin (Sousa teuszii) and the
species' habitat throughout its range;

(c)

proactively encouraging, supporting and enabling all relevant stakeholders within
the range states to participate in and contribute to the species' conservation;

(d)

encouraging and supporting international organisations to participate in and
contribute to the species' conservation through expert capacity and development
funding initiatives;

(e)

assessing conservation threats, identifying and supporting a community-based
ecosystem-wide approach to address these threats and achieve long-term
sustainable conservation outcomes that contribute to the species' survival;

(f)

organising international conferences;

(g)

raising and managing assets; and

(h)

collaborating with other organisations worldwide and making donations to other
public benefit organisations that pursue one or more of the Foundation's objects.

1.4
1.4.1

Interpretation
Unless required otherwise by law, the term "in writing" shall include an electronically
transmitted, readable and reproducible message.

1.4.2

References to articles shall be deemed to refer to articles of these articles of association,
unless the contrary is apparent.

1.4.3

Unless the context requires otherwise, words and expressions contained and not
otherwise defined in these articles of association have the same meaning as in the Dutch
Civil Code. In addition, unless otherwise indicated, references in these articles of
association to provisions of the law are references to provisions of Dutch law as it reads
from time to time.

1.4.4

Any reference to a gender includes all genders.

2

FINANCIAL RESOURCES

2.1.1

The Foundation's financial resources consist of:
(a)

contributions and subsidies;

(b)

testamentary dispositions, bequests and donations; and

(c)

other income.

2.1.2

Testamentary dispositions may only be accepted subject to benefit of inventory.

3

MANAGEMENT BOARD

3.1

Duties
The Foundation is managed by the management board under supervision of a
supervisory board. In performing their duties, managing directors shall serve the interests
of the Foundation and its business or organisation. These duties include all managerial
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duties that have not been allocated to one or more other managing directors under or
pursuant to the law or these articles of association. Each managing director is
responsible for the Company's general affairs.
The management board shall at all times act in accordance with the conditions referred to
in article 1.2.5.
3.2

Appointment, inability to act and vacancy

3.2.1

The management board consists of at least three managing directors. The supervisory
board determines the number of managing directors with due observance of the
preceding sentence.
The supervisory board appoints, suspends, and dismisses the managing directors.
The management board may make a nomination to the supervisory board for the
appointment of a managing director. The supervisory board appoints the managing
directors for a period of four years, unless the supervisory board determines otherwise. A
managing director may be reappointed without limitation. Only a natural person may be a
managing director.

3.2.2

If a managing director position is vacant or if a managing director is unable to act, the
remaining managing directors shall manage the Foundation. If there are multiple vacant
managing director positions or if multiple managing directors are unable to act, the
supervisory board will remain authorised to appoint managing directors or to reduce the
number of managing directors, with due observance of article 3.2. If all managing director
positions are vacant or if all managing directors are unable to act, the supervisory board
will be temporarily responsible for the management of the Foundation, without prejudice
to the authority of the supervisory board to appoint managing directors or to reduce the
number of managing directors, with due observance of article 3.2. "Unable to act" (belet)
means that a managing director is temporarily unable to perform his duties as a result of:
(a)

suspension;

(b)

illness; or

(c)

inaccessibility,

in the cases referred to in (b) and (c) above without any contact having been possible
between the managing director and the Foundation for a period of five days.
3.2.3

If a managing director is unable to act or if his position has been vacant for a period of
three months and the supervisory board has not appointed a substitute managing director
within that period, the court may appoint a managing director at the request of any
interested party. The substitute managing director who is appointed by the supervisory
board or the court will automatically resign as soon as the managing director who had
been unable to act is once more able to perform his duties. The substitute managing
director who is appointed by the court will also automatically resign if the supervisory
board appoints another substitute managing director.

3.3

Remuneration
The managing directors receive no remuneration for the duties they perform. However,
the managing directors may receive reimbursement of the costs incurred by them.

3.4

Resignation
In addition to article 2:298 Dutch Civil Code, a managing director will no longer be a
managing director of the Foundation when:
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(a)

he/she dies;

(b)

he/she resigns voluntarily or periodically;

(c)

he/she is dismissed by means of a resolution of the supervisory board as

(d)

his/her bankruptcy becomes irrevocable;

4

referred to in article 3.2.1;

3.5
3.5.1

( e)

an administrator is appointed over his/her property;

(f)

he/she is placed under guardianship; and

(g)

the debt management scheme for natural persons applies to him/her.

Internal organisation, management and secretariat
The management board appoints a chairperson and a financial director from its midst.
The management board may grant other titles to managing directors.

3.5.2

The chairperson chairs the management board meetings. The chairperson may appoint
another managing director as chairperson of a particular meeting. If the chairperson is
absent, during the meeting the management board will appoint a managing director who
will preside at the meeting.

3.5.3

The management board shall establish a secretariat. The management board may adopt
rules of procedure for the secretariat. The adoption and amendment of these rules is
subject to the approval of the supervisory board.

3.5.4

The secretariat supports the management board and the supervisory board in organising
their meetings, in policy making, in decision making and in execution of the decisions and
tasks taken (on) by the management board and supervisory board, to the extent assigned
to the secretariat.

3.5.5

The secretariat manages the day-to-day and general activities of the Foundation,
manages the Foundation's internal organisation and is the point of contact for the
Foundation's partners and (external) stakeholders. All tasks of the secretariat are carried
out by the secretariat under the supervision and responsibility of the management board.

3.5.6

The secretariat is headed by a secretary-general appointed by the management board.
The secretary-general cannot be a member of the management board or the supervisory
board. The secretary-general and each other member of the secretariat have a contract
with the Foundation and receive a remuneration as established by the management
board.

3.6

Management board meetings and adoption of resolutions

3.6.1

The management board meets at least three times per calendar year, in accordance with
an annual schedule adopted by it, and, further, whenever a managing director deems it
necessary.

3.6.2

Regular management board meetings are convened by the secretariat. The secretariat or
a managing director who deems it necessary to hold a meeting will give written notice of
the meeting to the management board stating the time and venue of the meeting in the
notice, as well as the matters to be discussed. The notice is sent no later than on the
seventh day before the meeting. In urgent cases, notice may be given up to twenty-four
hours before the time of the meeting.

3.6.3

Minutes of the management board meetings are made by a secretary appointed by the
secretariat. Minutes of a management board meeting can be adopted by the chairperson
and the secretary of that same meeting or at and by the chairperson and the secretary of
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the next management board meeting.
3.6.4

Each managing director is entitled to cast one vote.

3.6.5

The management board adopts its resolutions by a simple majority of the votes cast,
unless these articles provide otherwise.
Blank votes and invalid votes are regarded as not having been cast. In a tied vote, the
chairperson of the meeting has a casting vote.

3.6.6

In all disputes about voting, the chairperson of the meeting shall decide.

3.6. 7

The management board may only adopt valid resolutions if the majority of the managing
directors in office without a direct or indirect personal conflict of interest with the
Foundation and its business or organisation is present or represented at the meeting and
all the managing directors have been given notice of the meeting in accordance with
these articles. If notice of the meeting was not given in accordance with these articles,
the management board may still adopt valid resolutions if all the managing directors
consent to this method of adoption.

3.6.8

A managing director may only be represented at a meeting by another managing director
by means of a proxy. The proxy is granted in writing or by reproducible electronic
communication.

3.6.9

If half or less than half of the number of the managing directors in office without a direct
or indirect personal conflict of interest with the Foundation and its business or
organisation is present or represented at a meeting, a second meeting will be convened.
This second meeting will take place no sooner than eight days after the first meeting and
no later than twenty-one days after the first meeting. At this second meeting, resolutions
may be adopted on the matters that were on the agenda at the first meeting, regardless
of how many managing directors are present or represented. When convening the
second meeting, the notice must state that a resolution may be adopted regardless of
how many managing directors are present or represented.

3.6.10

If a managing director has a direct or indirect personal conflict of interest with the
Foundation and its business or organisation, he or she may not participate in the
management board's deliberations and decision-making process on that subject. If no
resolution of the management board can be adopted as a result, the supervisory board
adopts the resolution with a written record of the considerations on which the resolution
is based in a meeting where the majority of the supervisory directors in office is present

3.6.11

or represented.
The management board may also adopt resolutions without holding a meeting, provided
that these resolutions are adopted in writing or by reproducible electronic communication
and all managing directors have consented to adopting the resolution outside a meeting.
A resolution adopted without holding a meeting will be kept with the minutes register.

3.7

Special duties, powers and adoption of resolutions

3. 7 .1

The management board draws up a one-year or long-term current policy plan in which it
indicates how the Foundation's objects are to be implemented. The management board
updates this plan when necessary.
The policy plan provides insight into the Foundation's specific objects for one or more
years. The policy plan includes a programme of the activities to be undertaken, a
description of the actual work that will be done, a description of the results that are
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intended from implementing the policy and, at the least, a description of:

3.7.2

(a)

the activities the Foundation performs;

(b)

the way in which funds are to be raised;

(c)

the way in which income and assets are to be administered; and

(d)

the way in which the income and assets are to be spent and for what purpose.

Subject to the approval of the supervisory board, the management board may adopt
resolutions to:
(a)
(b)

conclude agreements to acquire, dispose of or encumber registered property;
conclude agreements under which the Foundation binds itself as surety or as a
joint and several debtor;

3. 7 .3

(c)

guarantee that a third party will perform its obligations; and

(d)

guarantee a third-party debt.

Subject to the approval of the supervisory board, the management board may only adopt
resolutions with a unanimous vote at a meeting at which all the managing directors in
office without a direct or indirect personal conflict of interest with the Foundation and its
business or organisation are present or represented if the resolutions concern:
(a)

amending the Foundation's articles;

(b)

a legal merger or legal demerger of the Foundation;

(c)

dissolving the Foundation; and

(d)

adopting or amending rules regarding matters that are not provided for in these
articles.

If not all the managing directors in office without a direct or indirect personal conflict of
interest with the Foundation and its business or organisation are present or represented
at a meeting, a second meeting will be convened. This second meeting will take place no
sooner than eight days after the first meeting and no later than twenty-one days after the
first meeting. At this second meeting, resolutions may be adopted on the matters that
were on the agenda at the first meeting, provided that at this second meeting, the
resolutions referred to in this article 3. 7.3 may be adopted with three quarters of the votes
cast at a meeting at which at least half of the number of the managing directors in office
without a direct or indirect personal conflict of interest with the Foundation and its
business or organisation is present or represented.
3. 7.4

The management board may adopt written rules governing, among other things, its
decision-making process and conduct of meetings. The adoption and amendment of the
rules is subject to the approval of the supervisory board.

3.8

Representation

3.8.1

The management board or two managing directors acting jointly may represent the
Foundation.

3.8.2

The management board may grant the power to represent the Foundation (procuratie) or
any other power to represent the Foundation on a continuing basis to one or more
individuals.

4

SUPERVISORY BOARD

4.1

Duties and authorities

4.1.1

The Foundation has a supervisory board.

4.1.2

The supervisory board has the duty to supervise the policies of the management board
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and the general affairs of the Foundation. The supervisory board shall assist the
management board by giving advice. In performing their duties, supervisory directors
shall serve the interests of the Foundation and its organisation. The supervisory board
shall at all times act in accordance with the conditions referred to in article 1.2.5.
4.1.3

The management board shall provide the supervisory board the information required for
the performance of its duties in a timely manner. At least once a year the management
board shall inform the supervisory board in writing about the outlines of the strategic
policy, the general and financial risks and the management and control systems used.

4.2

Appointment, inability to act and vacancy

4.2.1

The supervisory board consists of at least three and up to five supervisory directors. The
supervisory board determines the number of supervisory directors with due observance
of the preceding sentence. The supervisory board appoints the supervisory directors.
Only a natural person may be a supervisory director. A supervisory director will be
appointed for a period of four years and may be reappointed twice.

4.2.2

If a supervisory director position is vacant or if a supervisory director is unable to act, the
supervisory board remains competent. In the absence of a supervisory director, the
supervisory board shall appoint a new supervisory director as soon as possible. In these
articles, "Unable to act" (belet) means that a supervisory director is temporarily unable to
perform his duties as a result of:
(a)

suspension;

(b)

illness; or

(c)

inaccessibility,

in the cases referred to in (b) and (c) above without any contact having been possible
between the supervisory director and the Foundation for a period of fourteen days.
If all supervisory director positions are vacant the management board may appoint a
supervisory director. If all supervisory director and managing director positions are
vacant, any interested party or the public prosecutor may provide in the filling of the
vacant seat. In doing so, the court shall, to the extent possible, observe these articles of
association.
4.3

Remuneration
The supervisory directors receive no remuneration for the duties they perform. However,
the supervisory directors may receive reimbursement of the costs incurred by them.

4.4

Resignation
A supervisory director will no longer be a supervisory director of the Foundation when:
(a)

he/she dies;

(b)

he/she resigns voluntarily or periodically;

(c)

he/she is dismissed by means of a statement addressed to him and signed by
the other supervisory directors jointly;

(d)

his/her bankruptcy becomes irrevocable;

(e)

an administrator is appointed over his/her property;

(f)

he/she is placed under guardianship; and

(g)

the debt management scheme for natural persons applies to him/her.

4.5

Internal organisation and management

4.5.1

The supervisory board appoints one of its members as chairperson.
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The chairperson prepares the agenda and chairs the supervisory board meetings. The
chairperson may appoint another supervisory director as chairperson of a particular
meeting. If the chairperson is absent, during the meeting the supervisory board will
appoint a supervisory director who will preside at the meeting.

4.6

Supervisory board meetings and adoption of resolutions

4.6.1

The supervisory board meets at least two times per calendar year, in accordance with an
annual meeting schedule adopted by it, and, further, whenever a supervisory director
deems it necessary. Managing directors of the Foundation may be present at the meeting
of the supervisory board, unless the chairperson of the meeting determines otherwise.

4.6.2

Regular supervisory board meetings are convened by the secretariat. The secretariat or
the supervisory director who deems it necessary to hold a meeting will give written notice
of the meeting to the supervisory board stating the time and venue of the meeting in the
notice, as well as the matters to be discussed. The notice is sent no later than on the
seventh day before the meeting. In urgent cases, notice may be given up to twenty-four
hours before the time of the meeting.

4.6.3

Minutes of the supervisory board meetings are made by a secretary appointed by the
secretariat. Minutes of a supervisory board meeting can be adopted by the chairperson
and the secretary of that same meeting or at and by the chairperson and the secretary of
the next supervisory board meeting.

4.6.4

Each supervisory director is entitled to cast one vote.

4.6.5

The supervisory board adopts its resolutions by a simple majority of the votes cast,
unless these articles of association provide otherwise.
Blank votes and invalid votes are regarded as not having been cast. In a tied vote, the
chairperson of the meeting has a casting vote.

4.6.6

In all disputes about voting, the chairperson of the meeting shall decide.

4.6.7

The supervisory board may only adopt valid resolutions if the majority of the supervisory
directors in office without a direct or indirect personal conflict of interest with the
Foundation and its business or organisation is present or represented at the meeting and
all the supervisory directors have been given notice of the meeting in accordance with
these articles.
If notice of the meeting was not given in accordance with these articles of association,
the supervisory board may still adopt valid resolutions if all the supervisory directors
consent to this method of adoption.

4.6.8

A supervisory director may only be represented at a meeting by another supervisory
director by means of a proxy. The proxy is granted in writing or by reproducible electronic
communication.

4.6.9

If a supervisory director has a direct or indirect personal conflict of interest with the
Foundation and its business or organisation, he or she may not participate in the
supervisory board's deliberations and decision-making process on that subject. If no
resolution of the supervisory board can be adopted as a result, the supervisory board
adopts the resolution with a written record of the considerations on which the resolution
is based in a meeting where the majority of the supervisory directors in office is present
or represented.

4.6.10

The supervisory board may also adopt resolutions without holding a meeting, provided
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that these resolutions are adopted in writing or by reproducible electronic communication
and all supervisory directors have consented to adopting the resolution outside a
meeting. A resolution adopted without holding a meeting will be kept with the minutes
register.

5

FINANCIAL YEAR, ADMINISTRATIVE DUTY, REGISTER OF DISTRIBUTIONS,
BALANCE SHEET AND STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE

5.1.1

The financial year is the same as the calendar year.

5.1.2

The management board shall keep records and retain them for at least seven years in

5.1.3

The Foundation's records must be drawn up in such a way that they clearly show:

accordance with article 2:10 Dutch Civil Code.
(a)

the nature and scope of the expense allowances that have been granted to the

(b)

the nature and scope of the costs of administration and the other costs incurred

(c)

the nature and scope of the Foundation's income and the assets that it holds.

individual managing directors and supervisory directors;
by the organisation; and
5.1.4

The management board shall keep a register with the names and addresses of all
persons who have received a distribution not exceeding twenty-five per cent (25%) of the
amount payable in a particular year. The register also states the amount of each
distribution and the date on which it was made.

5.1.5

The management board shall draw up a balance sheet and a statement of income and
expenditure of the Foundation in writing within six months of the end of every financial
year. The management board may appoint an expert to audit the balance sheet and the
statement of income and expenditure.
The balance sheet and the statement of income and expenditure are also to be made
public via the internet within six months of the end of the financial year.

6

AMENDMENT OF THE ARTICLES, DISSOLUTION AND LIQUIDATION

6.1

Amendment of the articles of association

6.1.1

Subject to the approval of the supervisory board, the management board is authorised to
amend these articles of association. In doing so the management board will take article
3. 7 .3 into account.

6.1.2

Any amendment of the articles of association must be recorded by notarial deed. Each

6.2

Dissolution and liquidation

managing director is authorised to have such deed executed.
6.2.1

Subject to the approval of the supervisory board, the management board may resolve to
dissolve the Foundation. In doing so the management board will take article 3.7.3 into
account.

6.2.2

The management board shall ensure that the Foundation's assets are liquidated.

6.2.3

The management board or the liquidator will reserve any assets left after liquidation for:
(a)

the Society for Marine Mammalogy, incorporated as a non-profit entity under
United States of America law on the seventeenth day of February nineteen
hundred and eighty-nine, at San Francisco, California, United States of America;
or in the event the Society for Marine Mammalogy does no longer exist;

(b)

a non-profit organisation that focuses exclusively, or almost exclusively, on the
public interest and has similar objects as the Foundation.
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The management board or the liquidator shall appoint a custodian who will retain the
Foundation's records for seven years, as referred to in article 2:24 Dutch Civil Code.

7

TRANSITIONAL PROVISION
The first financial year will end on the thirty-first day of December two thousand and
twenty-two.
This article will lapse after the first financial year.

ANNEXES
The annexes to this deed are the powers of attorney.
Upon establishment, the management board consists of the following seven managing directors:
(a)

(i)

Judicael Régis Kema Kema, born on the sixth day of April nineteen hundred and '
eighty-five

(ii)

Timothy James Quentin Collins, born on the fourth day of July nineteen hundred
and seventy-two;

(iii)

Aristide Takoukam Kamla, born on the twenty-second day of July nineteen
hundred and eighty-five;

(iv)

Caroline Ruth Weir, born on the eighth day of April nineteen hundred and
seventy-five;

(v)

Nicola Kim Hodgins, born on the twenty-first day of April nineteen hundred and
seventy-one;

(vi)

Grant Rodney Abel, born on the third day of November nineteen hundred and
fifty-nine; and

(vii)

Focko Herman Nauta, born on the twenty-seventh day of February nineteen
hundred and fifty-eight;

(b)

the supervisory board consists of the following three supervisory directors:
(i)

Hans Eric Kuipéri, born on the thirtieth day of November nineteen hundred and
fifty-nine;

(ii)

Lindsay Jane Porter, born on the twenty-third day of May nineteen hundred and
seventy; and

(iii)

Edem Archibong Eniang, born on the first day of October nineteen hundred and
sixty-nine.

The original copy of this deed was executed in Amsterdam, on the date mentioned at the top of
this deed. I summarised and explained the substance of the deed. I also stated what
consequences the contents of the deed have for all or some of the parties. The individual
appearing before me confirmed having taken note of the deed's contents and having agreed to a
limited reading of the deed. I then read out those parts of the deed that the law requires.
Immediately after this, the individual appearing before me, who is known to me, and I signed the
deed.
(signed): M.B. Jensen, C.A. Voogt.

