OPRICHTING STICHTING
Repertorium: nummer:

datum: 26 juni 2O13
31079/26446

Continental Trout Conservation Fund
private stichting
naar Belgisch recht
2900 Schoten, Hanekamdreef 6
OPRICHTING

Op zesentwintig juni tweeduizend dertien

is voor mij, Stefqn VAN TRICHT, notaris met standplaats te Schoten,

verschenen:

de heer BEAUMONT René, geboren te Rijswijk (Nederland) op vijftien
augustus negentienhonderd negenenvijftig, met de Nederlandse nationaliteit,
in huwelijk met mevrouw STEENBERGH Jacqueline Jeannette Elisabeth, geboren te Maracaibo (Venezuela) op zestien december negentienhonderd eenenzestig, met de Nederlandse nationaliteit, wonende te 2goo Schoten, Hanefam{1e"gf" Q*(Belgisch rijksregisternummer S9081 b S49 OS).
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De comparant richt bij deze een private stichting naar Belgisch recht op
en legt daartoe de hierna volgende statuten voor.
De private stichting wordt met onmiddellijk ingang opgericht. Zij zal haar
rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de
ppligltl_1gs*aktg op de griffie van de bevoegde rechrbank.
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1. - Benaming
De stichting draagt de naam: ContinentaÍ Trout Conservation Fund.
Alle administratieve documenten en publicaties die de stichting doet uitgaan, vermelden haar benaming, een referentie naar haar rechtsvorm middels
de aanduiding 'private stichting naar Belgisch recht, en het adres van haar
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De stichting zal in al haar documenten en briefwisseling haar rechtsvorm
aanduiden in het Engels door de vermelding "private foundation according Belgian Law.
Artikel 2. - Maatschappetiike zetel
De zetel is gevestigd te Hanekamdreef 6, 2gOO Schoten (België).
Artikel 3. - Duur
De stichting wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 4. - Doel
De stichting heeft tot doel het beschermen van wilde, inheemse forelpopulaties van continentale origine in Eurazië en Noord-Afrika, daarmee van de
natuurlijke habitats waarín salmoniden en kwetsbare vissoorten in het algemeen voorkomen en, in breder verband, de ecosystemen waar die habitats
deel van uitmaken.
Dit omvat de fauna en flora, het landschap, water, bodem, lucht en alle
andere natuurlijke elementen, met de nadruk op het handhaven van essentiële

