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Statuten 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,
zoals deze luiden met ingang van 20 december 2011:

NAAM/ZETEL/DUUR
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor Appenzeller,
Entlebucher en Grote Zwitserse Sennenhonden.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.
3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
4. Het verenigingsjaar (ook genoemd boekjaar) valt samen met het kalenderjaar.
5. De vereniging is in het jaar tweeduizend als lid toegetreden tot de statutair te
Amsterdam gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, genaamd: Raad
van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, hierna ook te noemen: “de Raad van
Beheer”.
DOEL
Artikel 2
1. De vereniging heeft ten doel fokkers en liefhebbers van Appenzeller, Entlebucher en
Grote Zwitserse Sennenhonden nader tot elkaar te brengen teneinde de liefhebberij en de
fokkerij van deze rassen te bevorderen en daarbij de kwaliteit van de fokkerij te
verhogen, dit alles met inachtneming van voor de rassen geldende raspunten.
2. Zij tracht haar doel te bereiken door:
a. het bevorderen van de onderlinge samenwerking van de liefhebbers en fokkers van
Appenzeller, Entlebucher en Grote Zwitserse Sennenhonden;
b. het organiseren en steunen van hondententoonstellingen, matches, keuringsdagen,
het bevorderen en waar mogelijk ondersteunen van gedrag- en
gehoorzaamheidsoefeningen, ringtraining en dergelijke;
c. het houden van vergaderingen en bijeenkomsten en het doen houden van lezingen
en het, indien mogelijk, geven van cursussen op kynologisch gebied;
d. het geven van advies bij aankoop, import en dekking. Verder in het algemeen bij
alles wat de fokkerij en het opfokken van Appenzeller, Entlebucher en Grote
Zwitserse Sennenhonden betreft;
e. het uitgeven van een cluborgaan (verenigingsblad);
f. het zoveel als mogelijk en wenselijk is contact te houden met de buitenlandse
rasverenigingen;
g. het bevorderen van het inschrijven van nesten als wel van enkele honden in het
Nederlands Honden Stamboek;
h. het verlenen van haar bemiddeling tot het laten registreren van kennelnamen bij de
Raad van Beheer;
i. alle andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn, mits niet in
strijd met de statuten, reglementen en wettige besluiten van de Raad van Beheer.
LIDMAATSCHAP/AANMELDING/TOELATING
Artikel 3
1. De vereniging kent:
a. gewone leden;
b. gezinsleden;
c. ereleden.
Waar in deze statuten wordt gesproken van leden of lid wordt/worden daaronder
verstaan zowel de gewone leden, de gezinsleden als de ereleden, tenzij het tegendeel
blijkt.
2. Zij die lid wensen te worden doen daarvan opgave aan de ledenadministratie van de
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vereniging door middel van een daartoe door de vereniging verstrekt formulier.
Minderjarigen behoeven de schriftelijke toestemming van ouders of voogden.
Zij, die door de Raad van Beheer van deelname aan de kynologie zijn uitgesloten of
door het Tuchtcollege voor de Kynologie zijn gediskwalificeerd, kunnen niet als lid
worden aangenomen.
De namen van degenen die lid wensen te worden van de vereniging worden in het
eerstvolgende verenigingsblad gepubliceerd. Binnen veertien dagen na deze publicatie
kan ieder lid schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend, bij het secretariaat van de
vereniging zijn bezwaren kenbaar maken tegen het voorgenomen lidmaatschap.
Het bestuur beslist daarna, op zijn vroegst een en twintig dagen doch uiterlijk zestig
dagen na vorenbedoelde publicatie, over de toelating tot lid van de vereniging.
De beslissing wordt schriftelijk meegedeeld; ingeval van bezwaren deelt het bestuur de
genomen beslissing ook schriftelijk mee aan degene(n) die bezwaar heeft/hebben
gemaakt.
3. Voor het bepalen van de publicatiedatum als bedoeld in lid 2 geldt: de verzenddatum
van het verenigingsblad plus twee werkdagen.
4. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot
toelating besluiten.
5. Gezinsleden zijn leden die woonachtig zijn op hetzelfde adres en binnen hetzelfde
huishouden als het gewone lid.
6. Ereleden zijn zij die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
Ereleden worden op voorstel van het bestuur of op schriftelijk verzoek van ten minste
tien leden door de algemene vergadering benoemd. Het besluit van de algemene
vergadering behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 4
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting;
e. door uitsluiting door de Raad van Beheer of door diskwalificatie door het
Tuchtcollege voor de Kynologie.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van
een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een
opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot
het einde van het eerstvolgende boekjaar.
Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of
hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld
tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen;
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de
vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het
lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:
wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op een
november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over
het lopende boekjaar heeft voldaan;
wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment
door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.
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De opzeggingstermijn is ten minste vier weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot
het einde van het eerstvolgende boekjaar.
De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg
hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het
lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd
met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid
de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid
zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het
betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in
beroep te gaan bij de algemene vergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst
lid heeft geen stemrecht.
Van het besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap en de redenen daarvan wordt binnen
acht dagen schriftelijk mededeling gedaan aan de Raad van Beheer.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse
bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.
SCHORSING
Artikel 5
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een maand,
ingeval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door
handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad.
Behoudens het hierna in artikel 13 lid 1 bepaalde, kunnen gedurende de periode dat een lid is
geschorst de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend. De
lidmaatschapsverplichtingen blijven onverkort in stand.
GELDMIDDELEN
Artikel 6
1. De geldmiddelen van de vereniging kunnen worden gevormd door:
a. contributies;
b. subsidies;
c. erfrechtelijke verkrijgingen;
d. giften;
e. alle andere baten.
2. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage (contributie), waarvan
het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering wordt
vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende
contributie betalen.
Bovendien betaalt ieder nieuw lid het door de algemene vergadering vastgestelde
entreegeld.
Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie.
3. Erfstellingen worden door de vereniging slechts aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.
BESTUUR
Artikel 7
1. Het bestuur wordt door de algemene vergadering benoemd uit de leden en bestaat uit ten
minste vijf en ten hoogste negen meerderjarige leden. Het aantal bestuurders wordt - met
inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - vastgesteld door de algemene
vergadering.
2. De benoeming van bestuursleden 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 of
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meer leden.
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld.
Een voordracht door tien of meer leden moet uiterlijk twee dagen vóór aanvang van de
vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend, vergezeld van een
schriftelijke bereidverklaring van de betreffende kandida(a)t(en).
3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten
minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene
vergadering, genomen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden
aanwezig 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 haar keus.
5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die
voordrachten.
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP/PERIODIEK LIDMAATSCHAP/SCHORSING
Artikel 8
1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het
bestuur op te maken rooster van aftreding.
Een afgetreden bestuurslid is terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature
wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
2. Ieder bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde
door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag,
eindigt door verloop van die termijn.
3. Schorsing als lid van de vereniging houdt tevens in de schorsing als bestuurslid.
Het einde van het lidmaatschap houdt tevens in het einde van het bestuurslidmaatschap.
4. Een bestuurslid kan te allen tijde zelf ontslag nemen.
5. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door oplegging van een straf door het
Tuchtcollege voor de Kynologie aan het desbetreffende bestuurslid.
6. Bij een vacature in het bestuur wordt binnen twee maanden een algemene vergadering
gehouden ter vervulling daarvan, tenzij het bestuur besluit met de vervulling te wachten
tot de eerstvolgende jaarvergadering als bedoeld in artikel 12.
BESTUURSFUNCTIES/BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
Artikel 9
1. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. De overige
bestuursfuncties worden onderling door het bestuur verdeeld.
Het bestuur kan voor elk van de bestuursfuncties van voorzitter, penningmeester en
secretaris uit zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen.
2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen
opgemaakt, die door het bestuur in die vergadering of in zijn eerstvolgende vergadering
worden vastgesteld en ten bewijze daarvan door de voorzitter en de secretaris worden
ondertekend.
3. Bij reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van- en de
besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
BESTUURSTAAK/VERTEGENWOORDIGING
Artikel 10
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van
de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn
taak te doen uitvoeren door één of meer commissies, die door het bestuur worden
benoemd.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten
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tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van
registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich
tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden
gedaan.
5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten
tot:
I. onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechtshandelingen en het
verrichten van investeringen een bedrag of waarde van drie duizend euro
(€ 3.000,00) te boven gaande;
II. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven
van registergoederen;
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet
wordt verleend;
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden,
waar onder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging
verleend bankkrediet;
d. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;
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 arbeidsovereenkomsten.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden
gedaan.
6. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de
secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.
JAARVERSLAG/REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 11
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging op zodanige wijze
een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en
verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering (hierna te noemen: “de
jaarvergadering”) binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens
verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de
gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de
staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene
vergadering over.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening
van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding
gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de
gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.
4. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de
algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als
bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene
vergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het
bestuur mogen uitmaken.
5. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door
haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te
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tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
De commissie onderzoekt de in lid 3 en lid 5 bedoelde stukken.
Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige
kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
De commissie brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
8. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
9. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 12
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet
door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering (de jaarvergadering) gehouden en
wel binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van
deze termijn door de algemene vergadering.
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 11 met het
verslag van de aldaar bedoelde commissie;
b. de benoeming van de in artikel 11 genoemde commissie voor het volgende
verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de
vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls
het dit wenselijk oordeelt.
4. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden
is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering, te houden
binnen vier weken na indiening van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan op de wijze
als in artikel 16 is bepaald.
De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de
vergadering en het opstellen van de notulen.
TOEGANG EN STEMRECHT/STEMMEN BIJ VOLMACHT NIET TOEGESTAAN
Artikel 13
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging die niet
geschorst zijn.
Een geschorst bestuurslid heeft wel toegang tot de vergadering waarin het besluit tot
zijn schorsing dan wel zijn ontslag wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het
woord te voeren.
Een geschorst lid heeft wel toegang tot de vergadering waarin het besluit tot ontzetting
uit het lidmaatschap wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.
Over toelating van andere dan de in dit lid en van andere dan de in lid 2 bedoelde
introducés beslist de algemene vergadering met volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.
2. Een lid mag, na goedkeuring door de voorzitter, een introducé meenemen naar de door
de vereniging georganiseerde bijeenkomsten.
Dit recht van introductie geldt niet voor de algemene vergadering, tenzij de algemene
vergadering met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen beslist
dat de introducé de algemene vergadering mag bijwonen.
Dezelfde persoon mag slechts één maal per verenigingsjaar worden geïntroduceerd.
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
6.
7.

7

4. Het stemmen bij volmacht is niet mogelijk.
VOORZITTERSCHAP/NOTULEN
Artikel 14
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn
plaatsvervanger.
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere
bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze
niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve. Tot dat
ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter
vergadering aanwezige persoon.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de
voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. Deze notulen worden in de
zelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan
door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.
Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces verbaal van het
verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces verbaal wordt
ter kennis van de leden gebracht.
BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15
1. Voor zover de wet of de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de
algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
2. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Schriftelijke stemming geschiedt bij
ongetekende, gesloten briefjes (stembriefjes).
Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of de algemene vergadering
anders besluit.
Bij een mondelinge stemming (middels handopsteken) kan gebruik worden gemaakt van
speciaal daartoe verstrekte gekleurde kaarten. Deze kaarten hebben op elke vergadering
een andere kleur.
Bedoelde stembriefjes en kaarten worden bij het tekenen van de presentielijst uitgereikt.
3. Stembriefjes die zijn ondertekend, blanco, onduidelijk dan wel iets anders bevatten dan
de naam van de kandidaat of datgene wat door de voorzitter is verzocht, zijn ongeldig.
Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
Degenen die blanco of ongeldig hebben gestemd blijven meetellen voor het quorum.
4. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Bij verkiezingen is degene gekozen die meer dan de helft van de stemmen op zich heeft
verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt, zo nodig na een
tussenstemming, een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het
grootste aantal stemmen hebben verkregen en is degene gekozen, die bij die stemming
de meerderheid der stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de
stemmen staken, beslist het lot.
4. Voorstellen ter behandeling op een algemene vergadering kunnen worden ingediend
door het bestuur en door de leden en dienen worden aangekondigd bij de oproeping voor
de algemene vergadering.
Over voorstellen die door het bestuur of door de leden op een dusdanig laat tijdstip
worden ingediend dat deze niet meer gepubliceerd kunnen worden in het
verenigingsorgaan als hierna bedoeld in artikel 16, kan niet rechtsgeldig worden
besloten. Deze worden na toelichting op de agenda van de daaropvolgende algemene
vergadering geplaatst. Dit geldt ook voor voorstellen en/of moties die staande een
algemene vergadering worden ingediend.
Amendementen kunnen op de algemene vergadering worden ingediend door het bestuur
en/of door een groep van ten minste vijf leden gezamenlijk.
BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING
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Artikel 16
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.
De bijeenroeping geschiedt door een mededeling in het verenigingsorgaan.
De termijn voor oproeping bedraagt ten minste veertien dagen (de dag van de oproeping
en die van de vergadering niet meegerekend).
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het
bepaalde in artikel 18.
VERHOUDING TOT DE RAAD VAN BEHEER OP KYNOLOGISCH GEBIED IN
NEDERLAND
Artikel 17
1. De vereniging ontleent haar rechten aan de statuten, huishoudelijk reglement en overige
reglementen van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en verplicht
zich zonder voorbehoud tot naleving van die statuten, reglementen en wettig genomen
besluiten van de Raad van Beheer.
2. De vereniging aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de
Geschillencommissie voor de Kynologie en het Tuchtcollege voor de Kynologie, zoals
weergegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer.
3. De leden van de vereniging zijn jegens de vereniging tot hetzelfde gehouden als waartoe
de vereniging vanwege haar lidmaatschap jegens de Raad van Beheer zal zijn gehouden
op grond van de statuten en reglementen van de Raad van Beheer en de door de organen
van de Raad van Beheer wettig genomen besluiten.
4. De vereniging is bevoegd tot het opleggen van de verplichtingen aan de leden jegens de
Raad van Beheer, waarbij al hetgeen waartoe de vereniging jegens de Raad van Beheer
is gehouden uit hoofde van het bepaalde in de statuten en reglementen van de Raad van
Beheer ook geldt als verplichtingen die de leden van de vereniging rechtstreeks jegens
de Raad van Beheer hebben in de zin van artikel 2:46 Burgerlijk Wetboek.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 18
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een
besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de vergadering
een afschrift van dat voorstel, 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 de vergadering wordt gehouden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig is.
Is niet twee/derde van de leden aanwezig, dan wordt binnen vier weken, doch niet
binnen twee weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin
over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht
het aantal aanwezige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten
minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Statutenwijzigingen behoeven de goedkeuring van de Raad van Beheer.
5. 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 19
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.
Het bepaalde in artikel 18 leden 1, 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing.
2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan een door het bestuur aan te wijzen orgaan
voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van kynologie.
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3.

Tenzij bij het besluit tot ontbinding anders wordt bepaald, geschiedt de vereffening door
het bestuur.
REGLEMENTEN
Artikel 20
1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen.
2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht
bevat, niet met deze statuten noch met de statuten en/of reglementen van de Raad van
Beheer.
3. Op een besluit tot vaststelling, wijziging dan wel intrekking van een reglement is het
bepaalde in artikel 18 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing. Voor een besluit tot
vaststelling, wijziging dan wel intrekking van een reglement is een meerderheid van
twee/derde van de uitgebrachte stemmen vereist.
GESCHILLEN
Artikel 21
In geval van geschillen beslist het bestuur. Elke bij een geschil betrokkene kan binnen één
maand nadat de beslissing van het bestuur bekend is gemaakt, tegen deze beslissing bij de
algemene vergadering in beroep komen, die in hoogste instantie beslist.

