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Huishoudelijk reglement van de statutair in de gemeente Utrecht gevestigde vereniging met 

volledige rechtsbevoegdheid: Nederlandse Vereniging voor Appenzeller, Entlebucher 

en 

Grote Zwitserse Sennenhonden, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 

40476475, hierna genoemd: “de vereniging”: 

 

Artikel 1 

1. De algemene vergadering van de vereniging kan op voorstel van het bestuur van de 

vereniging besluiten tot het instellen, wijzigen of opheffen van restitutie regelingen 

ten behoeve van het doen uitvoeren van veterinair onderzoek. Dit veterinair onder-

zoek dient bij instelling van de regeling de intentie te hebben de gezondheid van 

één of meer van onze rassen ten goede te komen. 

2. De vereniging treedt in voorkomend geval op als de beheerder van de ingehouden 

gelden, ook indien dit niet-leden van de vereniging betreft. 

3. De instelling, wijziging of opheffing van regelingen gaat in op de datum waarop de 

algemene vergadering het betreffende besluit heeft genomen. Reeds bij contract 

verkregen rechten kunnen daarbij niet meer worden teruggedraaid. De besluiten 

worden in het verenigingsblad gepubliceerd. 

4. Rechthebbenden worden van het voornemen tot wijziging van een (restitutie) rege-

ling 

in kennis gesteld. 

5. De door de verkoper(s) van honden in het kader van een restitutie regeling geïnde 

gelden maken deel uit van de lange termijn verplichtingen van de vereniging. 

6. Zodra rechthebbenden aan hun contractueel vastgelegde verplichtingen hebben 

voldaan zullen de te restitueren bedragen worden uitbetaald. 

7. Bij het opheffen van enige veterinaire regeling of bij ontbinding van de vereniging 

worden de betreffende gelden onmiddellijk aan de rechthebbenden gerestitueerd. 

8. De rente inkomsten en de definitief aan de vereniging vervallen restituties worden 

aangewend voor de subsidiëring van veterinair onderzoek. alsmede voor de bestrij-

ding van de kosten welke voortvloeien uit het beheer van de gelden (zoals porti en 

fotokopieën). 

 

Artikel 2 

Bestuursleden en andere functionarissen zijn verplicht om bij het beëindigen van hun func-

tie de onder hun berusting zijnde verenigingsstukken aan het bestuur over te dragen. 

Bij het einde van het lidmaatschap van de vereniging kan nimmer aanspraak worden ge-

maakt op bezittingen van de vereniging. 

 

Artikel 3 

Als het lidmaatschap na dertig juni van het lopende verenigingsjaar een aanvang neemt, 

bedraagt de jaarlijkse bijdrage (contributie) de helft van de voor dat jaar door de algemene 

vergadering vastgestelde contributie, vermeerderd met het door de algemene vergadering 

vastgestelde entreegeld. 
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De contributies welke niet via automatische incasso worden betaald dienen binnen dertig 

dagen na ontvangst van de contributienota te worden voldaan en door nieuwe leden binnen 

dertig dagen na ontvangst van het bericht van de toelating als lid. Zij die deze verplichting 

niet nakomen ontvangen een waarschuwing. 

 

 

Bij blijvende wanbetaling wordt de verzending van het verenigingsblad gestopt. 

Voorts kan het lidmaatschap alsdan door het bestuur namens de vereniging worden opge-

zegd op de wijze als is bepaald in artikel 4 lid 3 van de statuten. 

 

Artikel 4 

1. Het bestuur bevordert dat ten minste vijf maal per jaar een cluborgaan (verenigings-

blad) verschijnt. 

2. Het bestuur stelt een redactiecommissie in en benoemt de leden van deze commis-

sie. 

           Het bestuur is bevoegd de leden van de commissie te ontslaan. 

3. Het bestuur bepaalt binnen de grenzen van de begroting het jaarlijks voor het club-

blad uit te geven bedrag. 

4. De redactiecommissie bepaalt de inhoud van het blad. 

5. Indien een, door een lid, ingezonden stuk wordt geweigerd dan wordt de kopij bin-

nen 

twee maanden na inzending geretourneerd onder opgave van de reden van weige-

ring. 

Indien het betrokken lid zich niet met deze weigering kan verenigen kan hij zich ter 

zake schriftelijk tot het bestuur wenden. Het bestuur neemt, zo mogelijk, op de 

eerstvolgende bestuursvergadering een beslissing en deelt deze schriftelijk en 

gemotiveerd aan het lid en de redactiecommissie mede. Indien het bestuur tot 

plaatsing besluit is de redactiecommissie tot plaatsing verplicht, zij mag dan even-

wel, onder verwijzing naar het bestuursbesluit, tot uitdrukking brengen dat plaatsing 

onder 

verantwoording van het bestuur is geschied. 

6. In het clubblad worden in ieder geval vermeld casu quo opgenomen: 

- de namen en de adressen van de bestuursleden; 

- de mededelingen van het bestuur; 

- de door het bestuur ingestelde commissies en het correspondentieadres van deze         

  commissies; 

- de mededelingen van deze commissies; 

- de verzoeken tot lidmaatschap; 

- tentoonstellingsuitslagen, mits de beoordeling is geschied door een bevoegde 

              keurmeester; 

- uitslagen van de onderzoeken welke gedaan zijn in het kader van de door de Raad 

             van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland gesanctioneerde methodes en 

  instellingen en onderzoeken welke gedaan zijn in het kader van door de vereniging 

  gewenste onderzoeken. 

 

Artikel 5 
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1. De leden van het bestuur en de commissies genieten ten laste van de vereniging 

een 

vergoeding van de noodzakelijk gemaakte kosten voor porti, telefoon en 

kantoorbenodigdheden. 

2. Reiskosten naar vergaderingen worden nooit vergoed, overige reiskosten alleen dan 

indien voor de aanvang van de reis toestemming van het bestuur is verkregen. 

3. De kosten dienen, onder overlegging van de benodigde kwitanties en/of rekeningen, 

schriftelijk uiterlijk binnen één maand na afloop van het boekjaar te worden inge-

diend. 

4. Leden van de Fok Advies Commissie (F.A.C.), commissarissen en commissieleden 

krijgen per nestbezoek een vergoeding waarvan de hoogte door de algemene verga-

dering dient te worden vastgesteld. 

5. Het bestuur kan aan functionarissen vergoedingen toekennen voor kosten welke 

vooraf zijn overeengekomen en die zij gemaakt hebben voor activiteiten ten behoeve 

van de vereniging en haar leden. 

 

Artikel 6 

Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse en ten tijde als door de voorzitter te 

bepalen. 

Behoudens het bepaalde in artikel 12 lid 4 tweede alinea van de statuten van de vereniging, 

worden algemene vergaderingen gehouden ter plaatse en ten tijde als door het bestuur te 

bepalen. 

 

 

Artikel 7 

1. Van de leden van de vereniging wordt verwacht dat zij handelen in overeenstem-

ming met de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, het Verenigingsfokreglement 

en alle verdere op de website gepubliceerde besluiten van de vereniging.  

2. Van de leden van de vereniging wordt verwacht dat zij zich op evenementen en ver-

gaderingen van de vereniging respectvol en sportief gedragen ten opzichte van alle 

andere aanwezigen 

3. De leden van de vereniging zorgen er voor dat zij de vereniging of haar leden op 

geen enigerlei wijze benadeelt. 

4. De leden van de vereniging laten zich op geen enkele wijze denigrerend uit over  de 

andere leden, keurmeesters, collega fokkers, andermans honden of andere Kynolo-

gische Verenigingen of Instanties. 

5. Indien een lid zich niet houdt aan bovenstaande regels volgt er een waarschuwing. 

Bij herhaling van deze schending wordt het lid één maand geschorst  conform art. 5 

van de Statuten. Tevens wordt de naam van het geschorste lid en de reden van de 

schorsing in de Sennenpost en op het alleen voor leden toegankelijke deel van de 

website gepubliceerd. 

6. Indien na deze schorsing op enigerlei wijze de gedragscode weer wordt geschonden 

kan het lid voorgedragen worden voor ontzegging van het lidmaatschap. Dit conform 

de artikelen 4 van de Statuten. 

7. In alle gevallen waarin deze gedragscode niet voorziet beslist het bestuur van de 

vereniging. 
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Aldus vastgesteld door de algemene vergadering van twee november tweeduizend dertien. 

  

 
 

 

     


