
 

 

EESTI VAARAOKOERA, ETNA CIRNECO JA BASENJI TÕUÜHINGU ANNETUSFONDI STATUUT 
 

1. Annetusfondi käivitamine 

1.1  Annetusfond „ VEB TÜ annetusfond ” (edaspidi „Fond”) on loodud mittetulundusühingu Eesti  
Vaaraokoera, Etna cirneco ja Basenji TÜ (edaspidi „VEB TÜ“) annetuste kogumiseks. 

1.2  VEB TÜ ja Fond lähtuvad toetuste maksmisel Tulumaksuseaduse (TuMS) § 19 lg 3 (6) põhimõttest ja 
oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi Põhiseadusest, Eesti Vabariigi Mittetulundusühingute seadusest, 
muudest Eesti Vabariigi seadustest, asutamislepingu otsusest ja muudest sellekohastest õigusaktidest. 

1.3  Ühingu asukoht on Eesti Vabariik. 

2. Asutatud annetusfond 

2.1  Fondi eesmärgiks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. Tulu, mis tekib Fondi tegevuse 
käigus võib kasutada ainult Fondi põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks. 

2.2  Fondi tegevuse põhieesmärkideks on: 

2.2.1 heategevuslik abi osutamine  VEB TÜ liikmete omandis olevatele alaliselt Eesti Vabariigis   
elavatele vaaraokoertele, etna cirnecodele ja basenjidele (kui VEB TÜ juhatuse koosolekul ei otsustata 
teisiti); 

2.2.2  heategevuslike projektide ja ürituste korraldamine ja toetamine; 

2.3  Fondi vahenditega  abistatakse ainult VEB TÜ liikmetele kuuluvaid alaliselt Eesti Vabariigis elavaid 
vaaraokoeri, etna cirnecosid ja basenjisid (kui VEB TÜ juhatuse koosolekul ei otsustata teisiti). 

2.4  Fond tegutseb avalikes huvides lähtuvalt oma eesmärkidest. 

2.5  Otsus Fondi vahendite kasutamise üle võetakse vastu VEB TÜ juhatuse hääletusel, vähemalt 100% 
juhatuse liikmetest peab olema ühel meelel, et Fondi vahendite kasutamine heaks kiita.   

3. Fondi tulude kogumine 

 3.1  Fondi tulud moodustavad: 

 3.1.1 annetused füüsiliselt ja juriidilistelt isikutelt;  

 3.1.2 toetused riigilt; 

 3.1.3 toetused kohalikelt omavalitsustelt; 

3.1.4 muud tulud (Fondi eesmärkidele suunatud majandustegevus, pärandused jms); 

3.2   Fondi tulud koondatakse ühingu eelarvesse ühingu arveldusarvele: EESTI VAARAOKOERA, ETNA 
CIRNECO ja BASENJI TÜ, SEB Pank, EE241010220291367225, märgusõna „FOND” 

4. Fondi juhtimine 
 
4.1  Fondi tegevust juhib VEB TÜ juhatus. 



 

 

5. Fondist abi saamise põhimõtted 

5.1  Fondi vahendite jagamist abivajajatele otsustab VEB TÜ juhatus. 

5.2  Fondist saab abi koer: 

    5.2.1 kuulub VEB TÜ liikmele 

    5.2.2 olema tõu poolest vaaraokoer, etna cirneco või basenji 

5.3  Fondist abi saamiseks peab esitama VEB TÜ juhatusele avalduse, milles täpsustatakse järgmist: 
 
     5.3.1 abi küsimise põhjust 

     5.3.2  fondist eraldatavate vahendite suurust 

5.4   Veterinaarset ravi vajavate juhtumite puhul peab avaldusele olema lisatud: 

     5.4.1 veterinaari poolt kinnitatud epikriis konkreetse juhtumi kohta.  

     5.4.2 ravi teostava kliiniku poolt hinnakalkulatsioon ravi umbkaudse kestuse ja maksumuse kohta. 

1. Fondi likvideerimine 
 
6.1  Fondi likvideerimine toimub vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele. 
 

6.2  VEB TÜ juhatuse otsusel. 

 

7. Fondi ühinemine ja jagunemine 

 
7.1  Fondi ühinemine ja jagunemine toimub VEB TÜ juhatuse otsusel vastavalt EV õigusaktidele. 
 
 
 
 

Fondi statuut on kinnitatud VEB TÜ juhatuse poolt 11. oktoobri 2022 aastal. 
 


