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Statutaire naam 
Vereniging Dierenambulance Rotterdam 

 
 

Vestigingsplaats 
Rotterdam 

 
 

Adresgegevens 
Korperweg 35 – 3084 NC Rotterdam 
Postbus 5265 – 3008 AG Rotterdam 

 
 
Telefonische bereikbaarheid 
Telefoon kantoor 010 – 41 55 666 

 
 

Internetsite 
www.dierenambulancerotterdam.nl 

 
 

E-mailadres: 
info@dierenambulancerotterdam.nl 

 
 
Rechtsvorm 
Vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder  
dossiernummer: 40341165 

 

Opgericht 
De vereniging is opgericht op 10 januari 1974 en op 26 juni van datzelfde jaar Koninklijk 
Goedgekeurd. 

 
Samenstelling bestuur 
Op 31 december 2014 werd het bestuur gevormd door de volgende bestuursleden: 
Voorzitter  : De heer Jan Bungenaar  
Secretaris  : De heer Adrie Baars 
Penningmeester : De heer René Disco 
Bestuurslid  : Mevrouw Joke Bungenaar 
Bestuurslid  : Mevrouw Joke Stuik 
 

Leden: 
Op 31 december 2014 had de Vereniging Dierenambulance Rotterdam 77 leden. 
 
 

 

 

 

 



De aanleiding 

 

Vorig jaar heeft het bestuur getracht om de Vereniging Dierenambulance Rotterdam en de 

Stichting Dierenambulance Rotterdam-Rijnmond te laten fuseren met de Stichting 

Dierenambulances Zuid-Holland Zuid. Met de Stichting Dierenambulance Rotterdam-

Rijnmond is dat gelukt, die is met ingang van 01-05-2014 gefuseerd met de Stichting 

Dierenambulances Zuid-Holland Zuid.  

 

In de Algemene Ledenvergadering van 2 juni 2010 heeft het bestuur al kenbaar gemaakt dat 

wij samen met Dierenambulance Zwijndrecht en Dierenbescherming Rijnmond intensiever 

gaan samenwerken in de Stichting Dierenambulances Zuid-Holland Zuid.  

 

Omdat de betrokkenheid van de leden de laatste decennia toch al tanende was hetgeen erin 

resulteerde dat er op een ledenvergadering slechts 5 leden aanwezig waren, waarvan er ook 

nog eens 4 achter de bestuurstafel zaten, heeft het bestuur doen besluiten om naast de 

Vereniging ook  een Stichting in het leven te roepen en hebben wij in maart 2011 alle 5.305 

leden aangeschreven met het vriendelijke verzoek het lidmaatschap om te zetten in een 

donateurschap bij de Stichting Dierenambulance Rotterdam-Rijnmond. In de loop van 2011 

hebben ruim 5.228 leden aan dit verzoek voldaan, echter 77 leden gaven de voorkeur lid te 

blijven van de Vereniging.  

 

In de Algemene Ledenvergadering van 5 juni 2013 zijn door het bestuur van de DAR een 

voorstel tot fusie en een toelichting daarop geagendeerd. Beide agendapunten zijn niet aan 

de orde gesteld omdat er te weinig leden aanwezig waren om een geldig besluit te nemen op 

deze ledenvergadering. 

 

Conform artikel 15. Lid 3. van de Statuten dienen er ten minste 2/3e meerderheid in een 

vergadering waarin ten minste 3/4e van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De 

Vereniging had op dat moment 77 leden en om te komen tot een rechtsgeldig besluit diende 

er tenminste 52 leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn middels een machtiging.  

 

De Vereniging Dierenambulance Rotterdam zal blijven voortbestaan, maar alle operationele 

activiteiten die betrekking hebben om een dierenambulance draaiende te houden zijn 

overgedragen aan de Stichting Dierenambulances Zuid-Holland Zuid.  

 

De Vereniging Dierenambulance Rotterdam zal vooralsnog jaarlijks een ledenvergadering 

blijven houden totdat de Vereniging geen leden meer heeft en zal ophouden te bestaan. 

 

Het bestuur. 

 


