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STATUTEN

Naam

Artikel 1.

De v eren iging  draa gt de n aam : 

VDH KRINGGROEP.

Zetel

Artikel 2.

De ve renigin g hee ft haar ze tel:

Doel

Artikel 3.

1. De v eren iging  heef t ten do el het b ehar tigen e n bun dele n van  de be lang en in d e ruim ste

zin des woords van de leden van de V ereniging van Fokkers en Liefhebbers van Duitse

Herde rshon den (h ierna o ok te no eme n V.D.H .), met ina chtnem ing van  het bep aalde  in

de s ta tu ten en reg lementen van de V.D.H.

2. De vere niging tracht d it doei onde r meer te b ereiken d oor:

a. het beoefenen van de africhtingssport om de gebruikswaarde van d e Duitse

Herdershond te bevorderen;

b. voorl ichting aan haar leden te geven bi j het fokken, het aankopen en het groot

brengen van Duitse Herdershonden;

c. organiseren van evenementen op het gebied van de kynologie en de africhting in de

ruimste zin;

d. de kynologische kennis van haar leden in het algemeen en va n de Duitse

Herdershonden in het bi jzonder te bevorderen.

Artikel 4.

1. De vereniging is als kringgroep van V.D.H. opgericht op:

2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde ti jd.

Lidmaatschap

Artikel 5.

1. De vereniging kent gewone leden en huisgenootleden.

2. Leden zi jn zi j , die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 6 bepaalde.

3. Het be stuur ho udt een  register w aarin d e nam en en  adress en van  alle lede n zijn

opgenomen.

Artikel 6.

1. Als gewoon- of huisgenootl id kan een l id van de V.D.H. worden toegelaten nadat de

betrokkene schriftel ijk een verzoek dienaangaande bij  het bestuur heeft ingediend.

Het bestuur beslist over de toelating en deelt in geval van niet-toelating de algemene

vergadering zulks zo snel mogelijk mede.

Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating

besluiten.

2. Bij  een verzoek tot toelating van een minderjarige is een schriftel i jke toestemming van

dien s wette lijke ve rtege nwo ordig er ver eist.

3. Het l idmaatschap vangt aan op de dag dat het door het nieuwe l id verschuldigde door de

vereniging is ontvangen.

4. Het l idmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door

erfopvolging te worden verkregen.
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Artikel 7.

1. Het bestuur is bevoegd een lid door een schriftel i jke kennisgeving te schorsen voor een

period e van te n hoo gste éé n ma and in geval h et lid bij he rhaling  in strijd ha ndelt m et zijn

l idmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang "van de

vereniging in ernstige mate heeft geschaad.

2. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap

verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Artikel 8.

1. Het lid maa tscha p eind igt:

a. door overli jden van het l id;

is een rechtspersoon l id van de vereniging, dan eindigt haar lidmaatschap wanneer

zi j  ophoudt te bestaan;

b. door opzegging door het lid;

c. door opze gging na mens d e verenig ing door h et bestuur.

d. door ontze tting name ns de ve reniging do or het bestu ur.

2. Opzegging van het l idmaatschap door het l id kan slechts geschieden door een

schriftel ijke kennisgeving tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming

van een opzeggingstermijn van één maand.

Indien een opzegging niet t ijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het

einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij  het bestuur anders besluit of van het

l id redeli jkerwijs niet gevergd kan worden het l idmaatschap te laten voortduren.

Een l id is niet bevoegd door opzegging van zi jn l idmaatschap een besluit waarbij  de

verpli chting en va n de le den v an ge ldelijke  aard  zijn ve rzwaa rd, te zijn en op zichte  uit te

sluiten.

3. Opzegging van het l idmaatschap namens de vereniging kan slechts geschieden met

inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand:

a. wanneer een l id heeft opgehouden aan de vereisten voor het l idmaatschap bij de

statuten gesteld te voldoen;

b. wan neer  een lid  zijn ve rplich tingen  jegen s de v eren iging  niet na kom t;

c. wanneer redeli jkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het l idmaatschap

te laten voortduren.

4. Echter kan het l idmaatschap onmiddell i jk worden beëindigd indien van de vereniging of

van het l id redelijkerwijs niet gevergd kan worden het l idmaatschap te laten voortduren.

5. Ontzetting kan al leen worden uitgesproken wanneer een l id in str ijd met de statuten,

regleme nten of be sluiten der ve reniging ha ndelt, of de ve reniging op  onredelijke  wijze

bena deel t.

6. Van een besluit tot opzegging van het l idmaatschap namens de vereniging alsmede van

een besluit tot ontzett ing uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na

de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene

vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigst schriftel ijk van het besluit met opgave van

reden (en) in ke nnis ge steld. Ge duren de de  beroe psterm ijn en ha ngen de he t beroe p is

het lid g esch orst.

7. W anne er het lidm aatsch ap in d e loop  van ee n veren igingsja ar eind igt, blijft desn iettemin

de jaa rlijkse b ijdrag e voo r het g ehee l versc huld igd, ten zij het b estuu r and ers be sluit.
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Geldmiddelen

Artikel 9.

1. De g eldm idde len de r vere nigin g bes taan u it:

a. contributies der leden;

b. verkrijgingen ingevolge erfstel lingen, legaten en schenkingen;

c. andere toevall ige baten.

2. Het bedrag der contributie zal jaarl i jks door de algemene vergadering worden

vastgesteld.

3. Het bestuur is bevoegd in bi jzondere gevallen gehele of gedeelteli jke ontheff ing van de

verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Bestuur

Artikel 10.

1. Het bestuur bestaat uit drie, vij f  of zeven personen, die uit de leden door de algemene

vergadering worden benoemd.

2. Bij ben oem ing van  een m inderja rige is ee n schrifte lijke toeste mm ing van  diens w ettelijk

verteg enw oord iger ve reist.

3. Het b estuu rslidm aatsc hap e indig t:

a. door het eindigen van het verenigingslidmaatschap;

b. door ontslag;

c. door aftreden.

4. Elk bestuursl id kan te allen t ijde door de algemene vergadering worden ontslagen of

gesch orst. Een  schors ing die n iet binne n drie m aand en ge volgd w ordt do or een  besluit

tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

5. Elk jaar treden twee bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster

van aftreding.

De aftredenden zi jn terstond herkiesbaar; wie in een tussenti jdse vacature wordt

benoemd, neemt op het rooster de plaats van zi jn voorganger in.

6. De bestuurders zi jn bevoegd te allen t ijde zelf af te treden, mits dit schriftel ijk geschiedt

met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden.

Artikel 11.

1. Het bestuur wijst uit zi jn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester

aan. H et kan v oor elk h unne r uit zijn mid den e en verv ange r aanw ijzen. Ee n bestu urslid

kan meer dan één functie bekleden.

2. Van  het ve rhan deld e in elk e verg ader ing w orde n doo r de se cretar is notu len op gem aakt,

die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking

van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de

totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.

3. Bij huishoudeli jk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en

de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Artikel 12.

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen

van de vereniging.

2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie, vi jf  of zeven is gedaald, bl ij f t  het bestuur

bevo egd. H et is ec hter ve rplich t zo spo edig  mog elijk ee n alge men e verg ader ing te

bele ggen  waa rin de  voorz ienin g in de  open  plaats  of de  open  plaats en aa n de o rde ko mt.

3. Het be stuur is b evoeg d ond er zijn vera ntwoo rdelijkhe id bep aalde  onde rdelen  van zijn

taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
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4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegdtot het

sluiten van o vereenk omsten  tot het verkrijgen, ve rvreemd en of be zwaren va n register-

goederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of

hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot

zeke rheid stelling  voor e en sc huld  van e en de rde ve rbind t.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden

gedaan.

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

rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris gezamenlijk.

6. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester

voldoende.

7. Het bestuur is verplicht zorg te dragen voor inschri jving in het betreffende

veren igingsre gister co nform  het bep aalde  in artikel 2 9 lid 2 en  3 boe k 2 van  het Bu rgerlijk

Wetboek.

Jaarverslag

Artikel 13.

1. Het veren igingsjaar loo pt van éé n januari tot en  met één  en dertig de cembe r.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige

aantekeningen te houden dat daaruit te al len t i jde haar rechten en verplichtingen kunnen

worden gekend.

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen drie maanden na afloop van het

verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering,

zi jn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en

lasten, reken ing en ve rantwoord ing over zijn in h et afgelope n boekja ar gevoe rd bestuur.

Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van

het bestuur vorderen.

4. De algemene vergadering benoemt jaarl ijks doch uiterli jk dert ig dagen voor de

jaarvergadering uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel

mog en uitm aken v an he t bestuu r en ge en hu isgeno otleden  zijn. De c omm issie

onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene

verga derin g vers lag va n haa r bevin ding en uit.

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige

kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan.

Het b estuu r is verp licht aa n de c omm issie a lle do or ha ar ge wen ste inlic htinge n te

verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de

boeken en bescheiden der vereniging te geven.

6. De last van de commissie-Kan te al len t i jde door de algemene vergadering worden

herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

7. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en

verantwoording strekt het bestuur tot décharge. Wordt de goedkeuring geweigerd dan

kan de algemene vergadering al die maatregelen nemen welke door haar in het belang

van d e vere nigin g nod ig wo rden  geac ht.

8. Het b estuu r is verp licht de  besc heid en be doel d in de  leden  2 en 3 , tien jar en lan g te

bewaren.
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Algemene Vergadering

Artikel 14.

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging al le bevoegdheden toe, die niet

door de wet of de statuten aan het bestuur zi jn opgedragen.

2. Jaarl ijks, uiterl i jk drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene

vergadering — de jaarvergadering gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer

aan de orde:

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in art ikel 13, met het

verslag van de aldaar bedoelde commissie;

b. de benoeming van de in art ikel 13 genoemde commissie voor het volgende

vereniging sjaar;

c. voorziening in eventuele vacatures;

d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij  de oproeping voor de

vergadering.

3. Ande re alge men e verga dering en wo rden  g ehou den zo  dikwijls  he t bestuu r dit wens elijk

oord eelt.

4. Voorts is het bestuur op schrifteli jk verzoek met opgave van de te behandelen onder

werpen van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van

tien procent der stemmen verplicht tot het bi jeenroepen van een algemene vergadering

op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien

dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bi jeenroeping

overgaan door oproeping op de wijze waarop het bestuur algemene vergaderingen

bijee nroe pt.

Artikel 15.

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen

toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden, tenzij  de algemene

verga derin g and ers be sluit.

2. Over toela ting van an dere pers onen b eslist het bestuu r.

3. leder  lid  van  de veren ig ing  da t n iet  geschors t i s , hee ft  één  s tem.

Artikel 16.

1. De alg eme ne verg aderin gen w orden  geleid d oor de  voorzitter v an de  verenig ing of zijn

plaatsverva nger.

Ontbreke n de voo rzitter en zijn plaatsverv anger, da n treedt één  der ande re

bestuursle den do or het bestu ur aan te w ijzen als voorzitter op . Wo rdt ook op d eze wijze

niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de

voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de

notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij  die de vergadering bi jeenroepen 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

gebr acht.

Artikel 17.

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de

vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van

een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftel ijk vastgelegd

voorste l.
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2. Wordt echter onmiddell ijk na het uitspreken van het in het eerste l id bedoeld oordeel de

juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de

meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdeli jk of

schrif teli jk geschiedde, een stemgerecht igde aanwezige di t ver langt. Door deze nieuwe

stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkeli jke stemming.

3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden al le besluiten van de

alge men e verg ader ing ge nom en m et vols trekte m eerd erhe id van  de uitg ebra chte

stemmen.

4. Blanc o stem men  en nie t op geld ige wijze  uitgebra chte ste mm en wo rden b escho uwd a ls

niet te z ijn uitg ebra cht.

5. Indien bij een  verkiezing va n person en niem and de  volstrekte me erderheid  heeft

verkrege n, heeft een  tweede s temmin g tussen d e voorge dragen  kandida ten plaats. H eeft

alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen

plaats, totdat hetzij  één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzi j  tussen

twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij  gemelde herstemmingen

(waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de

personen, op wie bi j de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de

perso on, op w ie bij die v oorafg aand e stem ming h et gering ste aan tal stem men  is

uitgeb racht.

Is bi j die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één

persoon uitgebracht, dan wordt door lot ing uitgemaakt, op wie van die personen bij  de

nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bi j een

stemm ing tuss en twe e perso nen d e stem men  staken , beslist he t lot wie va n beid en is

gekozen.

6. Indien s temm en stak en ove r een vo orstel nie t rakend e verkie zing van  person en, dan  is

het verworpen.

7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij  de voorzitter een schrifteli jke stemming

gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke

stemm ing ge schied t bij onge tekend e, geslo ten brief jes. Bes luitvorm ing bij ac clama tie is

mog elijk, ten zij een  stem gere chtigd e hoo fdelijk e stem ming  verlan gt.

8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bi jeen,

heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van

de algemene vergadering.

9. Zolang in een algemene vergadering al le leden aanwezig zi jn, kunnen geldige besluiten

worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent al le aan de orde komende

onderw erpen - du s mede  een voo rstel tot statutenwijziging o f tot ontbinding  - ook al hee ft

geen  oproe ping p laatsge had o f is deze  niet op d e voorg eschre ven w ijze gesc hied o f is

enig ander voorschrift  omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een

daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Artikel 18.

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping

gesch iedt sch riftelijk aan  de ad ressen  van de  leden  volgen s het led enreg ister bed oeld in

art ikel 5. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het

bepaalde in art ikel 19.
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Statutenwijziging

Artikel 19.

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 wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.

De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.

2. Zij  die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot

statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vi jf  dagen vóór de vergadering een

afschrift  van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordeli jk is opgenomen, op

een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag

waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift  als hiervoor

bedoeld, aan al le leden toegezonden.

3. Een  beslu it tot statu tenw ijziging  beho eft ten mins te twee /derd e van  de uitg ebra chte

stemm en, in ee n verga dering  waarin  tenmin ste twee /derde  van de  leden  tegenw oordig

is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig, dan wordt binnen vier 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 tegenwoordige

leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de

uitgebrachte stemmen.

4. Het in de leden 1, 2 en 3 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene

vergadering al le leden aanwezig zi jn en het besluit tot statutenwijziging met algemene

stemmen wordt genomen.

5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervoor de goedkeuring en

toestem ming v an he t hoofd bestuu r van de  V.D.H . is verkreg en en  hiervan  een n otariële

akte is opgemaakt. Tot het doen verl i jden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

6. De bestuurders zi jn verplicht een authentiek afschrift  van de wijziging en de gewijzigde

statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken oinnen

welker gebied de vereniging gevestigd is.

7. Een be paling de zer statuten, we lke de be voegdh eid tot wijziging va n een o f meer an dere

bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke

beperking.

8. Art ikel 3 kan slechts gewijzigd worden indien ter algemene vergadering al le leden

aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot wijziging met algemene stemmen

wordt genomen.

Ontbinding

Artikel 20.

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.

Het bepaalde in de leden 1, 2, 3 en 4 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige

toepassing.

2. Indien bij  een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zi jn aangewezen,

geschied t de vereffen ing door h et bestuur.

3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten t i jde van het besluit tot

ontbinding l id waren, leder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij  het besluit tot ontbinding

kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

4. Na de ontbinding bl i jf t  de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar

vermogen nodig is. Gedurende de vereffening bl i jven de bepalingen van de statuten en

reglementen voor zover mogeli jk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de

veren iging uitg aan, m oeten  aan h aar na am w orden  toegev oegd  de wo orden  “in

liquidatie”.
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Omzetting

Artikel 21.

Voor ee n verzoek  om m achtiging tot om zetting van de  vereniging  in een an dere

rechtspersoon, bedoeld in art ikel 20 boek 2 van het Burgerl ijk Wetboek behoeft het bestuur

goedkeuring van de algemene vergadering.

Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 19 dezer statuten is van overeenkomstige

toepassing.

Huishoudelijk Reglement

Artikel 22.

1. De algemene vergadering kan een huishoudeli jk reglement vaststel len.

2. Het huishoudeli jk reglement mag niet in stri jd zijn met de wet, ook waar die geen

dwingend recht bevat, noch met de statuten.

3. Een huishoudeli jk reglement treedt niet in werking dan nadat hiervoor de goedkeuring en

toestemming van het hoofdbestuur van de V.D.H. is verkregen.
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Algemeen

a. Waar in dit reglement wordt genoemd „kringgroep", wordt bedoeld V.D.H. kringgroep.

b. W aar in d it reglem ent wo rdt gen oem d „Statu ten" wo rdt, indien  niet and ers uitdru kkelijk

vermeld, bedoeld de statuten voor de V.D.H., kringgroepen.

c. Waar in dit reglement wordt genoemd „het bestuur", wordt bedoeld het bestuur van de

V.D.H. kringgroep.

d. Waar in dit reglement wordt genoemd „Algemene ledenvergadering", wordt, indien niet

ande rs uitdr ukke lijk verm eld, be doel d de a lgem ene v erga derin g van  de V .D.H.,

kringgroep.

e. W aar in  dit reg leme nt wo rdt ge noem d „led en", w ordt b edoe ld led en va n de V .D.H.,

kringgroep.

f. W aar in  dit reg leme nt wo rdt ge noem d „voo rzitter", „se cretar is" of „p enni ngm eeste r", word t,

indien niet anders uitdrukkeli jk vermeld, bedoeld voorzitter, secretaris of penningmeester

van de V.D.H., kringgroep.

Artike l A

Lidmaatschap

1. Als l id van de kringgroep kunnen toetreden gewone leden, huisgenootleden en

jeugdleden van de V.D.H. De aanmelding dient schriftel ijk te geschieden. Wanneer de

aanmelding inhoudt een verandering van kringgroep, dient er een verklaring te worden

overlegd van de vorige kringgroep, getekend door het dageli jks bestuur, waaruit bl ijkt dat

een l id aan alle verplichtingen van die kringgroep heeft voldaan.

2. Wanneer tegen de aanname van een kandidaatl id overwegende bezwaren bestaan, dan

kan het bestuur aan betrokkene het lidmaatschap weigeren zonder opgave van redenen.

In geval van een dergelijke weigering kan het kandidaat-l id de algemene vergadering

verzoeken het desbetreffende bestuursbesluit te vernietigen. Een vernietiging van het

bestuursbesluit kan slechts geschieden middels een met meerderheid van twee derde

van h et aan tal uitge brach te stem men  geno men  beslu it van d e alge men e verg ader ing. In

geval v an vern ietiging v an he t bestuu rsbeslu it wordt he t kandid aat-lid ge acht te zijn

aangenomen als l id vanaf de datum der algemene vergadering.

3. Aangemelde kan didaat-leden worden geplaatst op een voor de leden toegankelijke

ballotage-l ijst. Bezwaren tegen aanname van de kandidaatleden dienen schrifteli jk en met

opgave van redenen te worden ingediend bi j  het bestuur binnen 14 dagen na de

publicatie van de ballotage-l i jst. Binnen drie maanden na binnenkomst van de aanmelding

van het kandidaat-lid doet het bestuur uitspraak over het wel of niet aannemen als l id van

de kr inggroep. Datum van ingang van het l idmaatschap is de datum, waarop het nieuwe

lid de contributie heeft voldaan.

4. Leden van de kringgroep zijn pas gerechtigd aan wedstri jden in teamverband tegen

ande re kringg roepe n of ve renigin gen in  binne n- of bu itenland  deel te n eme n, nada t zij

gedu rende  minste ns 3 m aand en on afgeb roken  lid zijn gew eest va n de krin ggroe p. Bij

verhuizing naar een andere woonplaats kan met goedkeuring van beide betrokken

kringgroepen van deze regeling worden afgeweken.

Artike l B

Bij het beëindigen van het l idmaatschap door opzegging of ontzett ing zoals bedoeld in artikel

8 van d e statute n, word t het betro kken lid , desge wens t, in de ge legen heid g esteld o m zijn

schriftel ijk verweer te voeren voor de algemene ledenvergadering. Zonodig kan het betrokken

lid worden opgeroepen, waarvan hi j per aangetekend schri jven in kennis wordt gesteld.
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Artike l C

Lede n van  de krin ggro ep zijn  verplic ht:

1. de do elstellin gen v an de  V.D.H ., in het a lgem een e n van  de krin ggro ep in h et bijzo nder  te

bevorderen;

2. bi j  adreswijziging de secretaris hiervan onmiddelli jk schriftel i jk mededeling te doen;

3. de contributie ti jdig te voldoen, d.w.z. geen grotere achterstand van betal ing te hebben

dan twee maanden;

4. bij he t veldw erk de  instruc teur te  erken nen e n de d oor d eze te  geve n leid ing te

aanvaarden, een en ander in overeenstemming met de besluiten, die het bestuur en/of de

algemene ledenvergadering dienaangaande hebben deelgenomen;

5. zich te houden aan de regels, die het bestuur voor de training en voor het oefenveld in het

algemeen heeft vastgesteld;

6. op het oefenterrein al leen honden te brengen, die zijn geënt volgens de door het bestuur

en de overheid gestelde eisen;

7. bij ziekte van hun hond en eventueel daaraan verbonden  besmettingsgevaar elk contact

met andere honden te vermijden. Neemt een hond na een besmetteli jke ziekte deel aan

de oe fenin gen, d an die nt een  attest v an de  diere narts v an tev oren  aan h et bes tuur te

worden getoond, waarin vermeld wordt, dat het besmettingsgevaar geweken is.

8. bezwaren en beschuldigingen tegen medeleden, de nakoming van de statuten en

regle men ten be treffen de, sc hriftelijk  en w el ged ocum entee rd bij h et bes tuur vo or te

brengen;

1. aan a lle we rkzaa mhe den v an de  kringg roep , waa rbij ho nden  betro kken  zijn, alle en de el te

nemen met raszuivere Duitse Herdershonden, ingeschreven in het N.H.S.B. of enig ander

door de F.Cl. erkend hondenstamboek. Het bestuur van de kringgroep kan honden van

andere rassen, tot een door het hoofdbestuur vast te stel len aantal, die binnen hun eigen

rasvereniging hiervoor geen mogelijkheid hebben, toelaten voor de opleiding tot een

examen. Toelating geschiedt door verkregen schrifteli jke toestemming van het provinciaal

bestuur en van het bestuur van de vereniging van het desbetreffende ras;

10. een W .A. verzekering  te hebbe n, waarin sc hade d oor huisd ieren veroo rzaakt, verzeke rd

is.

Artike l D

Begunstigers

De ho edan igheid v an be gunstig ers verk rijgen zij, die  als zoda nig do or het be stuur zijn

toegelaten. Wanneer tegen aanname van een begunstiger overwegende bezwaren bestaan,

dan kan  het bestuu r de betrokk ene we igeren als b egunstige r.

Artike l E

Bestuur

Het bestuur wordt gekozen en samengesteld zoals genoemd in de staturen artikel 10. Bij  het

ontstaan van een tussenti jdse vacature wordt daarin voorzien op de eerstvolgende algemene

leden verga dering . Het be stuur ka n tot aan  deze a lgeme ne led enver gade ring ee n bestu urslid

ad interim de opengevallen plaats laten vervullen. De periodieke bestuursverkiezing vindt

plaats op de jaarli jkse algemene ledenvergadering.
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Artike l F

De bestuursverkiezing geschiedt zoals gesteld in de statuten art ikel 17. De kandidaatstell ing

kan gebeuren of door het bestuur of door 10% van het aantal leden van de kringgroep met

een minimum van 5 leden en dient schriftel i jk, dit laatste voorzien van de handtekeningen van

deze leden, te geschieden bij  de secretaris uiterl i jk 48 uur voor aanvang der vergadering,

waarin de benoeming moet plaatsvinden. Van de samenstell ing van het bestuur moet

mededeling worden gedaan aan het provinciaal bestuur en aan het hoofdbestuur van de

V.D.H.

Artike l G

Functieomschrijving

De voorzitter leidt de vergaderingen van bestuur en leden, regelt de volgorde van behandeling

der zaken ter vergadering af te doen en zorgt voor de handhaving van de statuten en van het

huishoudeli jk reglement. Hij  verleent het woord M en heeft het recht elke spreker tot de orde

te roepen. Hij ondertekent de goedgekeurde notulen van al le vergaderingen van leden en

bestuur.

Artike l H

De secretaris voert uit naam en in overleg met het bestuur de correspondentie van de

kringgroep, waarvan hi j  kopie houdt. Hij  houdt de notulen der vergadering bi j , welke hi j met de

voorzitter na goedkeuring ondertekent. Tot het maken van opmerkingen omtrent nog niet

goedgekeurde notulen zijn slechts zij  bevoegd, die de genotuleerde vergadering hebben

bijgewoond. De secretaris houdt een presentiel i jst bi j van de aanwezige leden op de

verga dering , welke ie der de r aanw ezige le den o p de ve rgade ring verp licht is te teke nen. H ij

zorgt voor v_, de verzending van al le oproeppingen van al le bestuursvergaderingen en

ledenvergaderingen. Per 1 januari van elk jaar wordt door de secretaris een ledenlijst

samengesteld. Jaarl ijks stelt hij  een verslag samen omtrent de werkzaamheden der

vereniging, hetwelk na goedkeuring door het bestuur in de algemene ledenvergadering

(jaarvergadering) aan de orde gesteld wordt en welk verslag binnen 3 maanden na afloop van

het verenigingsjaar dient te worden gezonden aan de secretaris van het provinciaal bestuur

met de  per 1 ja nuari b ijgewe rkte lede nlijst. Jaarv erslag e n lede nlijst moe ten in twe evoud  bij

het provinciaal bestuur ingediend worden, een exemplaar bedoeld voor het provinciaal

bestuur en een exemplaar bedoeld voor het hoofdbestuur der V.D.H. Het provinciaal bestuur

zorgt voor do orzending  aan he t hoofdbe stuur.

Artike l I

De penningmeester is verantwoordelijk voor de onder zijn berusting zijnde geldmiddelen van

de kringgroep en tekent de kwitanties. De invordering der contributie is aan hem opgedragen.

Voor het doen van uitgaven, de som van 

f 500, — te boven gaande en voor het aangaan van verbintenissen, die de kringgroep voor

een bedrag, genoemde som te boven gaande, kunnen verbinden, behoeft de penningmeester

de goedkeuring van de meerderheid van het bestuur. Hij is belast met het behoorl ijk en

prompt bi jhouden van het kasboek. Hij legt ter algemene ledenvergadering (jaarvergadering)

een volledige rekening en verantwoording af over het afgelopen verenigingsjaar. Hierbi j  wordt

teven s ove rlegd  een v erslag  van d e com miss ie, bed oeld  in artike l 13 lid  4 van  de sta tuten. 
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De commissie bestaat uit twee leden (en mogeli jk een reserve l id), geen bestuursleden zi jnde

en wordt benoemd door en uit de leden. De goedkeuring door de algemene ledenvergadering

van rekening en verantwoording wordt beschouwd als décharge van het bestuur over het

afgelopen verenigingsjaar. Bij  tussenti jdse beëindiging van de functie van penningmeester

brengt de op dat moment zitt ing hebbende commissie, bedoeld in art ikel 13 l id 4 der statuten,

binnen een maand een interimverslag uit aan de overige bestuursleden, dat als grondslag

dient voor d e aanva ng van h et behee r door zijn opv olger.

Artike l J

De eventuele commissarissen, door het bestuur uit zi jn midden aangewezen, zi jn verplicht de

door h un be stuur op gedra gen w erkzaa mhe den n aar be horen  te vervu llen. Tev ens die nen zij

de algemene ledenvergadering (jaarvergadering) verslag van hun werkzaamheden te doen.

Artike l K

Het bestuur is bevoegd zich te doen bijstaan door één of meer commissies, aangewezen door

het bestuu r.

Artike l L

Hij, die door welke omstandigheden ook, ophoudt enige functie in het bestuur en/of

comm issie te be kleden , is geho uden  alle stukk en, we lke hij va n de krin g groe p ond er zijn

berusting heeft, binnen 10 dagen na beëindiging, aan de voor zitter of diens plaatsvervanger

af te geven.

Artike l M

Vergaderingen

1. De vergaderingen worden onderscheiden in:

a. bestuursvergaderingen;

b. algemene vergaderingen;

c. commissievergaderingen.

2. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee

van de overige bestuursleden dit nodig achten.

3. Algem ene le denve rgade ringen  worde n geh oude n overe enkom stig de w ijze zoals

omschreven in de art ikelen 14 t/m 18 van de statuten.

4. Vergaderingen van de door het bestuur benoemde commissies worden gehouden,

wanneer hieraan behoefte bestaat. De commissies brengen verslag uit aan het bestuur

over de verrichte werkzaamheden.
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Artike l N

De leden worden door het bestuur tot een algemene ledenvergadering opgeroepen door

midd el van  een s chrifte lijke m eded eling , welke  de te b ehan dele n pun ten ve rmeld t en toe licht.

Lede n, die vo orstellen  voor ee n alge men e lede nverg aderin g wen sen in te  diene n, doen  dit

schriftel ijk bi j de secretaris uiterli jk 5 dagen voor de dag van de vergadering. De voorstel len

worden van een preadvies van het bestuur voorzien en worden in de vergadering voorgelegd

ter behandeling.

Artike l O

Instructeurs

De instructeurs dienen l id te zijn van de V.D.H. Zi j  zul len steeds de besluiten van het

hoofdbestuur en/of de algemene ledenvergadering omtrent de eigen taak en bevoegdheden

nauwkeurig opvolgen.

Artike l P

Pakw erkers

De pakwerkers dienen l id te zi jn van de V.D.H. Zi j  zul len steeds de aanwijzingen van de

instructeurs zoals bedoeld in artikel O nauwkeurig opvolgen. Verder moeten zi j voldoen aan

de door het hoofdbestuur gestelde eisen.

Artike l Q

Clubblad

De kringgroep kan een eigen clubblad doen uitgeven, waarvoor een onder

verantwoordel ijkhe id  van het bestuur  werkende redacteur  za l  worden aangewezen.  De

secretaris van de kringgroep wordt verzocht een exemplaar van elke uitgave aan de

secretaris der V.D.H., toe te zenden.

Artike l R

Wijziging en/of aanvullingen

Wijzigingen in of aanvull ingen van dit huishoudeli jk reglement kunnen eerst van kracht

worden, wanneer aan het bepaalde in artikel 22 van de statuten is voldaan.

Artike l S

Slot

Leden van het hoofdbestuur en van het provinciaal bestuur hebben te al len t i jde toegang tot

vergaderingen en evenementen van de kringgroep.



7

Artike l T

Elk l id wordt geacht het huishoudeli jk reglement en de statuten van de kringgroep en van de

V.D.H., te kennen en is verpl icht zich hieraan te houden. Hiertoe zal bi j  toetreding een

exem plaa r van d eze s tukke n wo rden  uitger eikt.

Artike l U

In al le zaken, die in dit huishoudeli jk reglement niet afzonderl ijk worden geregeld, wordt

gehan deld volge ns de statute n en hu ishoude lijk reglemen t van de V .D.H., waara an uiteraard

ook al le art ikelen van dit reglement ondergeschikt zijn.

Artike l V

In al le gevallen, waarin statuten of reglement niet voorzien, beslist het bestuur van de

kringgroep.

Aldu s vas tgeste ld in de  Alge men e Ve rgad ering  der V .D.H. d .d. 10 d ecem ber 1 983 te

Hoevelaken.

Het  hoofdbestuur  der  V.D.H.

A. Meulenbeld: voorzitter

C. v.d. Weide: vice voorzitter

A. J. de G ouw: se cretaris

C. van Amersvoort: penningmeester

G. Bolk esteijn: co mm issaris kyn ologie

A. Dortmans: commissaris afr ichting

A. Soe tekouw : lid


