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Dit boekje bevat de nieuwe Statuten en het nieuwe
Huishoudelijk Reglement van de Kynologenvereniging
Waalwijk & Omstreken.
De vereniging werd opgericht op I Januari 1924,
waarna op 14 December 1955 bij Koninklijk Besluit
nr. 29 de koninklijke goedkeuring werd verkregen.
De thans gepubliceerde Statuten en Reglementen

\Mer-

in een daartoe bijeengeroepen bijzondere algemene ledenvergadering van 23 April 197B aangenomen
den

en vervolgens goedgekeurd door de Raad van Beheer
op Kynologisch Gebied in Nederland in haar vergadering van 6 Mei 1978.
De Statuten werden verder ten kantore van Notaris
B.J.P. Langenhorst te Waalwijk mer notariijle akre
van 14 Juni l97B vastgelegd en gedeponeerd ren kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te
Waalwijk, eveneens op 14 Juni 1978.
Ook de inschrijving . in het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Waalwijk beheerde verenigingsregister dateert van 14 Juni 1978 en wel onder
nr. V 271.148.
Deze Statuten en het Huishoudelijk Reglement zullen
daarom vanaf 16 Juni 1978 van kracht worden.

STATUTEN
NAAM:

Artikel l.
De vereniging draagt de naam rrKynologenvereniging
Waalwijk & Omstrekentr en is opgericht 8 Januari
1924 en wordt thans aangegaan voor onbepaalde tijd.
ZETELz

Artikel 2.
Zij is gevestigd te Waalwijk.
DOEL:

Artikel

3.

De vereníging stelt zich ten doel de kynologie

te

bevorderen, fokkers en liefhebbers van rashonden nader tot elkaar te brengen en de liefhebberij voor
en de fokkerij van raszuivere honden in kwalitatieve
zin in Waalwijk en omstreken te bevorderen.
De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wett¡ge weg en wel door het houden van vergaderingen,
alsmede door:
a. het houden van lezingen en het Seven van kursussen en voorlichting op kynologisch gebied.
b. het houden en steunen van klubmatches en tentoonbtellingen.

c. haar leden voor te .lichten bij aankoop en import,
dekking en verder in het algemeen bij alles rvat de
fokkerij en het opfokken van honden betreft.

d. het beveorderen van de africhting van de hond'
å

in het algemeen.
e. het bevorderen van de inschrijving van nesten zowel als ,van enkele honden in de Nederlandse Stamboekhouding.

f. het verlenen van haar bemiddeling tot het laten
registreren van kennelnamen bij de Raad van Beheer
op Kynologiscch Gebied in Nederland, gevestigd te
Amsterdam.
g Vòorts door andere vrettige middelen, die aan het
doel bevordertijk kunnen ziin, mits niet in strijd met
de bepalingen en voorschriften van de Raad van Be-

heêr voornoemd.

TOELATING:

Artikel
Artikel L
De vereniging bestaat uit:
a. leden, onderverdeeld in geïyone leden, gezinsleden

Het bestuur beslist omtrent de toelating van
gezinsleden en donateurs.

stuur zijn -afgewezen, kunnen binnen een maand na
afwijzing tegen deze beslissing bij de Algemene Ledenvergadering in beroep komen.

,rlr

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAF
I

Artikel .6.
Het lidmaatschap eindigt door:
a. het overlijden vana het lid
b. door opzegging van het lid
c. door opzegging namens de vereniging

I
I

+
I

tijdens de duur van hun diskwalificatie-.
Zii, die lid of gezinslid wensen te worden, doen daar_
van opgave aan het secretariaat van de vereniging
onder opgave van de naam en het volledif -äã?.",
of doen zich door een lid voorstellen.
Gezinsleden zijn personen, deel uitmakend van het
gezin en wonende op hetzelfde adres als één de le_
den.

Donateurs zijn natuurlijke personen, die zich bereid
hebben verklaard de vereniging rinánciëèt l.--ri"ù""
met een door de- Algemene Ledenvergadering vast

te stellen,minimum-bijdrage.
Donateurs hebben geen aìdere rechten en verprichtingen dan die welke hun bij of krachtens de sratuten
zijn toegekend en opgelegd.
Ereleden van de
natuurlijke personen,
-bijzonder
-veréniging zijn
die - zich jegens de
vereni$ing
ïer¿iensteli¡ri
hebben gemaakt en daartoe door-de.Algemene Leãen_
vergadering met meerderheid van stemmen zijn be_

noemd.

Een voordrachr voor een dergelijke benoeming ge_
schiedt door het bestuur of op eän schriftelijÈ uàr_
zoek van tenminste tien leden.
Het bestuur houdt een register, waarin de namen en
adressen van alle leden, ereleden en donateurs zi¡n
opgenomen.

leden,

Bij niet-toelating kan de Algémene T.edenvergadering
alsnog tot toelating besluiten. Zij, die door Jret be_

en ereleden.

b. donateurs.
AIS leden van de. vereniging kunnen worden aangeno_
men alle natuurlijke personen Minderjarigen ¿iénen
bij aa.nmelding een schriftelijke verkiariñg van de
wettelijke vertegenv/oordiger over te leggen.
ultgesloten van het lidmaatschap zi¡n áilen, die door
de Raad van Beheer zijn uitgåslotên u"n'du"lnãr"
3un de kynologie of door de Raad van nenàei Uti¡_
kens artikel 47 van zijn Huishoudelijk neglement in_
gestelde Raad van Discipline zijn gedisÈwalificeerd

5¡

li

Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de' vereisten voor het lidmaatschap Ui: de
statuten gesteld te voldoen, tvanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer, redelijkerwijze van de vereniging nier gevergd
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
d. door ontzetting.
Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een
lid in strijd met de statuten, reglementen of beslujten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Opzegging namens de vereniging geschiedt door het
bestuur. Opz.egging van het lidmaatschap door het
lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met in
achtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beeindígd indien van de vereniging of van het lid redelij.kerwij$ niet kan worden gevergd het lidmaatschap
te laten voortduren.
Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorig lid, doet het lidmaatschap eindigen op het
vroegst toegelaten tijdstip volgende op de darum
waartegen was opgezegd.
Een lid is niet bevoegd door opzegging
van zijn lid-¿e
maàtschap een beslilif waarbij
verplichtingen van
de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, re zij-

'uit te sluiten.
ontzetting uit- het lidmaatschap geschiedt door het
Desruur. Van het besluit tot opzegging van het
lid_
maatschap door dè vereniging bp
oát
,e¿erij_
ã'roñ¿,
kerwijs van de vereniging- ni-et 'gevergd kan *or¿"n
het lidmaatschap te taie,i voortdrìren .en van
een be_
'¿"
sluit ror ontzetting uir her tiomaàtsãtr"p, -:riuät
betrokkene binnen een maand na ontvangst van de
kennisgeving van het besluit beroep open o--p de
Algenen opzichte

gedeelteli¡ke onthef fing van de verplichting tot
betalen van een bijdrage te verlenen.
Ereleden zijn van betáling van een jaarlijkse bijdrage
vrijgestêld.

of

BESTUUR:

Artikel

1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en

.

Tene Ledenvergaäering.
Hij
wordt ten spoedi[ste schriftelijk van het besruit
met opgave van redenen in kènnis gesteld. Geduren_
$e. de beroepstermijn en hangende Ìiei u"iä"p-ir-t"t

lid

geschorst.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het ver _
enigingsjaar eindigt, blijfr desalniettemin de jaarlijk_
se bijdrage voor het geheel verschuldigd" J--'---¡
EINDE VAN DE RECHTEN EN

â

*

Artikel 7.
De rechten en verplichtingen van een-dônateur kunt:: .all3n ti[de wederzijds door opzegging worden
lull,
Deelnd¡gd,
behoudens dat de jaarlijks_e UijOrãge over
het lopende verenigingsjaar voor -het. såh"j- uìi¡rt

verschuldigd.

Opzegging namens
bestuur.

de vereniging geschiedt door het

JAARLIJKSE BIJDR{GEN

Artikel

8.

De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a. kontributies
b. entreegelden

c.

9.

i

ten

hoogste negen meerderjarige leden, die door de Algemene Vergadering worden benoemd.
De bengeming geschiedt uit de leden.
2. De benoeming van Þ-estuursleden geschiedt uit een
of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden.
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld.
Een voordracht door tien of meer leden moet tenminste tÌvee dagen voor aanvang van de vergadering
schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee,/derde
van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van
de Algemene Ledenvergadering waarin tenminste
twee/ derde van de leden vertegenwoordigd is.
4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de Algemene' Vergadering,overeenkomstig het voorgaande lid
de opgemaakte voordrachten het bindend karakter
'te ontnemen, dan is de Algemene Vergadering vrij
in de keus.
/ 5. Indien er meer dan één bindende voordracht is,
geschiedt de benoeming uit dÍe voordrachten.
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
ORSING:

donaties
d. schenkingen en toevallige baten .'
e. opbrengsten van uitgezêtte gelden.

rt

De leden en donateurs zijn gehouden tot het betalen
van een jaarlijkse bijdrage, die, evenals de sub b.
bedoelde
.entreegelden, telkenjare voor het daarop
volgend jaar
door 9ç _Algemene Ledenvergaderinþ
worden
vastgesteld"
Hei bestuur is bevO-eed. in
??l bestuur
Het
is bêvoegd in bijzondere geuãriuñ-ièhete

*
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I
I

l

Artikel 10.
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan ten allen tijde door de
Algemene Vergadering worden ontslagen of geschorst.
Eeñ schorsing die niet binnen drie maanden wordt
gevolgd .door een besluit tot ontslag eindigt door het
verloop van die termijn.
2, Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na benoe:

volgens een door het bestuur op te maken
Iqq_"f,van
rooster
aftreding. De aftredende is-irerÈies'tar.

4. Het bestuur is, tnits met goedkeuri4g van de AlgemenQ vergadêrlng, bevoegd tét het slujten vân overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren
van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk me_
deschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk
maakt, of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld
van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze
goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden

l{ie in

een .russe¡rti¡ose u""àiù" wordr
neemt op het rooster de plaats in van zijn benoemd,
voortan_
ger. ,
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door:
.hut beëindigen van rret'ri¿mããï"Ë;;;"äi uur._
1
niging.
b. door bedanken.

gedaan.

5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de
Algemene Vergadering voor besluiten tot:
L Onverminderd het bepaalde onder II het aangaan
van .rechtshandelingen en het verrichten van inve"steringen, een bedrag of waarde van vijfduizend gulden
te boven gaande.
II-a. 'Het huren, verhuren en op andere wijze in ge-

1t

Artikel I l:
l. Het bestuur wijst uit ziln midden een secretaris
-r,unn",
ul
penningmeesrer aan. Her kan voor
uit "91
zijn midden een vervanger aan\{rijzen"i[ ------l
De functie van secretaris en penningmeester kan
in
één persoon verenigd zijn. De -voorzitter der
vereniging wordt door dé Algemene Vergadering gekozen,
zulks mer inachtneming-van het bepaar¿""in'-år'tîL"l
'uit
9, lid 2, 3, 4 en 5 eñ maaki
àeel
t
U"_
stuur.
"un "i
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden
door de secretaris notulen ofgãmaatct, die door
voorzi*e. en de secreraris -torden i"rte"riãiã de

!
+

bruik of genot verkrijgen of geven van onroerende
goederen.
b. Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de
vereniging een bankkrediet wordt verstrekt.

c. Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede
ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is

en
ondertekend.
1_?i¡ huish.oudelijk
.reglement kunnen nadere regelen
aangaande
de vergaderingen
van en de besluirrrorïing

door het bestuur wordenlegeven.--

Artikel l2:

l. Behoudens de beperking volgens de statuten is het
bestuur belast met het óqrtui"o- uun de u"."niging.
2. _lndien het âantal bestuursleden beneden viif
is
gedaald blijfr herbesruur bevoegd, Hdi
is-ãLtrui'u"rplicht. zo spoedig
.mogelijk. een-algernd ;;ü;ã;i"g
te beleggen, waarin
dã voorziening- in de opàã piåät,
gf 9ç open plaatsen aan de orde kämr.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn
lijkheid bepaalde on¿er¿Ëten ván -zi¡n Verantwoorde_
taak te doen
uitvoeren door commissies, die door t ut Uertuu,
*ãr_
den benoemd.

ri

t
i
:

il

het
begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging
verleend bankkrediet.
d. Het aangaan van dadingen.
e. Het optreden in rechte, waaronder begrepen het
voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen
en van' het nemen van die rechtsmaatregelen, die
geen uitstel kunnen lijden.
f. Het sluiten en wijzigen vAn arbeidsovereenkomsren.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en'
tegen derden geen beroep worden gedaan.

6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4
bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte

vertegenwoordigd:

a. - hetzij door het bestuur
b. - hetzij door de voorzitter en de secretaris.

1
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AARVERSLAG
REKENING

-

RDING

Artikel 13.
l. Het verenigingsjaar loopt van I Januari t/m 3l

In de Jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording
bedoeld in artikel 13 met het verslag van de aldaar
benoemde kommissie.
b. De 'benoeming van de in art. 13 genoemde kom-

December.

2. Het- bestuur is verplicht van de vermogenstoestand
van de vereniging zodanige aantekeningen te houden
dat daaruit ten atlen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een Algemene Ledenvergadering binnen zes maanden na aflooB van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn
door de Algemene Ledenvergadering, zijn jaarverslag
uit en doet, onder overlegging van een balans en een
staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur-' Na verloop van deze termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
4. De Algemene Vergadering benoemt rs jaarlijks uit
de leden een kommissie van tenminste twee personen,
die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De
kommissie onderzoekt de rekening en verant$'oording
van het bestuur en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit.
5. Vereist'het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan
de kommissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaani Het bestuur is verplicht aan de
kommissie alle door haar gev{/enste inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarde
te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden
der vereniging te geverL
6. De last van de kommissie kan ten allen tijde door
de Algemene Vergadering worden herroepen, doch
slechts door benoeming van een andere komrnissie.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld
in de leden 2 en 3 tien jaren lang te bewaren.
ALGEMENE VERGADERINGEN:

Artikel

1. Aan de Algemene Vergadering komen in de vereni-

ging alle bevoegdheden toe, die niet . door de wet
o.f de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaaralijks, uiterlijk zes maanden na afloop van
het verenigingsjaar, wordt een Algemene Vergadering

-

de Jaarvergadering

)
)

zoek binnen veertien dagen geen gevolg -wordt gegeu"n, künnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping
orr"tgu"n door oproeping overeenkomstig artikel - 18
dagof Ui¡ advertenris in tenminste één veel gelezen
verenide
van
Ui"ã ¿"t verschijnt in het werkgebied

-ging.

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel

-

gehouden.

15.

l. Toe$ang tot de Algemene Vergadering hebben alle
leden en gezinsleden van de vereniging'
õe; to.!".,g hebben geschorste leden en geschorste
bestuursleden.
l'

1

14.

missie Voor het volgende verenigingsjaar.
c. Vooraiening in eventuele vacatures.
d. Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
e.' Vasistelling van- de jaarlijkse bijdragen, als bedoeld in art. 8.
f. Behandeling van de eventueel ingekomen beroepschriften, als bedoeld in artikel 6.
3. Andère Algemene Vergaderingen worden gehouden
zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt'
4. Voorti is het bestuur op schriftelijk verzoek van.
tenmin$te twintig leden verplicht tot het bijeenroepen van een Aþemene Vergadering op een- termijn
ian niçt langer ãan vier weken. Indien aan het ver-

)

ã- Olr", de toetating van andêre dan de in lid 1 bepersonen beslist de Algemene Vergadering'
ããetOe.
-iããai
'ri¿ van de vereniging dat niet geschorst is
ã.
heeft één stem.
NOTULEN

Artikel

16

Vergaderingen worden geleid door
de voorzitier van de vereniging of zijn plaatsvervang"r. Oútb..t"n de voorzitter en zijn plaatsvervanger'

1. De' Algemene

daù treedt één der andere bestuursleden -door het
bestuur aan te wiJzen - als voorzitter op.
lVordt ook op de4e wijze niet in het voorzitterschap

, voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering
worden dor de secretaris of een ander door.de voorzitter daartoe aange$/ezen persoon notulen gemaakt,
die door de algemene vergadering worden vastgesteld
en ondertekend door voorzitter en secretaris.
Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van het proces-verbaal of van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.
BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE

pen de tweede stëmming) wordt telkens gestemd tussen de personên, op wie bij de voorafgãande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon
op wie bij die voorafgaande stemming het geringste
aantal stemmen is uitgebracht.
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal
stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan
wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nleuwe stemming geen stemmen meer kunnen Worden uitgebracht. Ingeval hij een stemming
tusen twee personen de stemmen staken beslist het
lot.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet
rakende de verkiezing van personen, dan zal herstemming plaats viúden. Staken de stemmen een tweede
maal, dan wordt het voorstel indien het bestuur dit
wenst, op een volgende algemene vergadering opnieuw
op de agenda opgevoerd.
7. Over personen wordt schriftelijk en over zaken

l

I

i

VERGADERING

Artikel

17.

l. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een
besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt

mondeling gestemd.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongerekende, ge-

voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover
gestemd werd over een niet schríftelijk vastgesteld

sloten briefjes.

Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij
stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

voorstel.

2. \{ordt' echter onmiddelijk na het uitspreken van
het in het eerste lid bedoeld' oordeel de juistheid
daarvan betwist:, dan vindt een nieuwe. stemming
plaats, rranneer de meerderheid der vergadering of,

BIÍEENROEPING ALGEMENE VERGADERING.

Artikel

indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk
of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Dor deze stemming vervallen de rechtsgevolgen van

de oorspronkelijke stemmen.
4, Blanco stemmen worden beschouwd als niet te
zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand
de volstrekte meerderheid heeft vofkregen, heeft een
tweede stemming, of in'geval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen
candidaten plaats. Heeft alsdan weder niemand de
volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt herstemming plaats, totdat hetzii één persoon de volstrekte
meerderheid heeft verkregen, hetzi¡. tussen tu¡ee personen is.gestemd en de stemmen staken.
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet i's begre-

een

18.

l.DeAlgemene Vergaderingen worden bijeengeroepen

door het bestuur. De oproep geschiedt schriftelijk
aan de adressen van de leden. De termijn voor de

li

oproeping bedraagt tenminste tien dagen.
Z.Bij de oproeping worden de te behandelen onderwer*
pen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel
19.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 19.
1. In de statuten van de vereniging kan geen veran-

dering worden gebracht dan door een besluit van de
Algemene Vergadering, q¡aartoe is opgeroepen me.t
de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten
t?l worden voorgesteld en welk besluit. de goedkeuring behoeft van de Raad van Beheer op Kynologisch

Gebied

in

Nederland.
2. Zi! die'de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voor-.
stel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de

leden

ter

inzage leggen

tot na afloop van de dag

waarop devergadering wordt gehouden.
Bovendien wordt eén afschrift als hiervoor bedoeld
aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenmi.nste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een
vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig is.
Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig, dan
wordt binnen vier weken darna een tweede vergadering over het voorstel, zoals dat in de eerste vergadering aan de orde is geweest, gehouden. In deze
nieuw te houden vergadering kan, ongeacht het aantal tegenwoordige leden, worden besloten, mits met

een meerderheid van tenminste tweelderde van

de

uitgebrachte stemmen.
4, Een statutenwijziging treedt niet in werking dan
nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot
het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid
bevoegd.

ONTBINDING

Artikel 20.
l. De vereniging kan worden ontbonden door een be-

sluit van de Algemene Vergadering. Het

bepaalde

in de "leden L, 2 en 3 van artikel 18 is van overeenkomstige toepassing¡
2. De bezittingen der vereniging ..worden dan met
in achtneming 1an artikel 1702 -vän het Burgerlijk
\{etboek bij ge\r'one mêerderheid van stemmen bestemd voor een ander kynologisch doel. In geen geval
mogen zij onder de leden worden verdeeld.
HUISHOUDELIIK REGLEMENT.

Artikel

21.

l. .De Algemene._ Vergadering kan een huishoudelijk
reglement vaststellen.
2. Het Huishoudelijk Reglemenr mag niet in strij.d
zijn met de wet en/of de itatuten,

HUISHOUDELIJ

K REGLEMENT

Artikel 4.
De penningmeester is verantwoordelijk voor de onder
zijn berusting zijnde geldmiddelen van de vereniging
en tekent de kwitanties. De invordering der kontribu*
ties is aan hem .opgedragen. Voor het ãoen van uitga_
ven en verbintenissen
die de som van fl. 5OO,= te bo_
ven gaan, behoeft de penningmeester de goedkeuring
van het bestuur.
Hij is belast met het behoorlijk bijhouden van een

Onderstaand Huishoudelijk Reglement werd door de
Algemene Ledenvergadering, gehouden te \{aalwijk
op 23 April 1978, aangenomen en vervolgens goedgekeurd in de op 6 Mei 1978 gehouden vergadêring van
de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

Artikel I
Elk jaar treden twee of meêr bestuursleden af volgens een vooraf gemaakt rooster, De aftredenden zijn
terstond herkiesbaar. Bij het onrstaan van êén of
meerdere tussentijdse vacatures wordt daarin voorzien
op de eerstvolgende ledenvergadering. Nieuw gekozen
bestuursleden worden op het rooster van aftreden geplaatst daar waar zii het lid vervangen. De periodieke
bestuursverkiezing heeft plaats in de algemene vergadering, welke binnen zes maanden na afloop van het

kasboek.

Hij doet op de vergadering rekening en verantrvoording over het afgelopen boekjaar.
goedkeuring van de kaskommissie wordt door
algemene vergadering beschouwd als décharge van

De

penningmeester voor diens bbhben
jaar.

Artikel

afgelopen

5.

Bestuursleden en andere functionarissen zijn verplicht
om bij het beeiindigen van hun functie Oe onOei hun
berusting zijnde verenigingsstukken aan het besruur
af te dragen en wel binnen een termijn van veerrien

verenigingsjaar wordt gehouden.

Artikel 2.
De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur
en leden, waarbij hij de volgorde van de te behandelen zaken in de vergadering regelt. Tevens zorgt hij
voorde handhaving der statuten en van het huishoude-

dagen.

Artikel

6.

Het bestuur is gehouden, bij niet-aanneming van een
lid op diens aanvraag de redenen hiervan op te geven.

lijk reglement.
Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen of het woord te ontnemen.

Artikel 3.
De secretaris voert de korrespondentie der vereniging
en houdt daarvan kopie. Hij houdt de notulen der vergaderingen in een afzonderlijk daartoe bestemd boek,
welke hij met de voorzitter na goedkeuring onderte.l
kent.
Hij houdt een presentielijst in boekvorm bij der aanwezige leden op vergaderingen. Ieder. dçr a3nyçzi:ge.'le-,
:den op vergaderingen is ve.rpli-c.ht' dç,ze lijst te tekenen.
Jaarlijks stelt hij een verslag samen betreffende de
toestand der vereniging, dat, na goedkeuring door het
bestuur, in de jaarlijkse algemene ledenvergadering
aan de orde zal worden gesteld.

over het

de
de

Artikel

7.

Zii
ir

t

die wensen op te houden lid der vereniging re zijn
moeten dit uiterlijk vier weken vóór het eindigen van
het lopende kalenderjaar schriftelijk aan de seãretaris
kenbaar maken. Heeft opzegging võór die datum niet
plaats gevonden, dan Ís men verplicht alsnog de kontributie over het gehele daaropvolgende jaar te voldoen.

Artikel 8.
Het bestuur heeft het recht het lid dat võór de aanvang van het nieuwe kalenderjaar zijn jaarkontriburie
niet heeft voldaan na een schrif telijke aanmaning
voorlopig van de ledenlijst af te voeren. Een aldus
van de ledenlijst afgevoerd lid kan eerst dan weer als
lidvan de vereniging worden toegelaten, wanneer hij

alle verplichtingen op zich, als gelden deze hemzelf.

de achterstallige bedragen heeft aangezuiverd.

Artikel 14.
Een algemene ledenvergadering kan in spoedeisende
gevallen door het bestuur op korte termijn worden
belegd, in welk geval de eerste volzin van artikel i I

Artikel 9.
Zij, die na I Juli lid wor.den, betalen voor het lopende kalenderjaar de helft der voor dat jaar geldénde
kontributie, mirs zii gelijktijdig de jaarkontributie
voor het volgende kalenderjaar voldoen. Een nieuw
lid dient bij aanmelding een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen entreegeld te betalen.
Gezinsleden zijn van betaling van dit entreegeld vrij-

niet .van toepassing is.

Artikel

Alle uitgaande stukken van de vereniging of van

10.

eist.

De

bestuursvergaderingen worden gehouden op de
tijd die door de voorzitter is bepaald. De
Iedenvergadering als door het bestuur wordt vastgesteld, onder in achtname van het hierover in de statu-

Artikel 16.
Over personen wordt schriftelijk, over zaken

Artikel I l.
Van de te houden Algemene Vergadering geeft het
bestuur met opgave van de te behandelen punten tenminste tien dagen van tevoren kennis aan de leden.
Elk aanwezig lid brengt ter vergadering één stem uit.
Het stemmen bij volmacht is uitgesloten.

Artikel

plaats en

mondeling gestemd.
zitter.

ten gestelde.

Artit<el tZ.
Elk lid, gezinslid of erelid heeft het rechr sraande
de vergadering voorstellen of moties in te dienen.
Voorstellen worden na toelichting van fls voorsteUer
op de agenda .der volgende vergadering geplaatst, mits
de vergadering zich daarvoor'verklaart. Op voorstellqn
die niet gp de. agenda staat kunnen geen beslissingen
worden genomen.

.l
Rriikel ts.
Elk lid, gezinslid of erélid heeft het recht van inrro-

duktie voor vergaderingen en bijeenkomsten na goedkeuring door de voorzitter.
Dit geldt niet voor de jaarvergaderingen. Dezelfde
persoon rhag evenwel niet meer dan éénmaal per jaar
worden geintroduceerd. Hij die van dit recht gebruik
maakt, is verplicht met de introducee mee ,te tekenen
in het introductieboek en neemt van de introducee

het

bestuur worden door de secretaris getekend, voorzover
dit niet anders bij de wet of verordening wordt ver-

gesteld"

Artikel

15.

wordt

In twijfelgevallen beslist de voor-

17.

Alle besluiten vereisen een volstrekte meerderheid
van stemrnen, zijnde de helft del geldig uitgebrachte
stemmen plus één, mits bij statuten en reglement
anders

I

.t

t,
I

is

bepaald.

Artiket 18.
Tot wijziging van dit reglement kan alleen worden
besloten in een algemene vergadering met tenminste
twee/derde deel der geldig uitgebrachte stemmen. De
goedkeuring van dè Raad van Beheer op Kynologisch
Gebied in Nederland op deze wijziging is vereist.
Artikel 19.
In gevallen waarin dit reglement niet mocht voorzien.
of bij enig geschil omtrent de toepassing hiervan be-

slist in çpoedeisende gevallen het bestuur, in

andere

gevallen de algemene vergadering.

Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering
23 April 1978.
Herdruk April

1984.

van

