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Akte de dato 28 ausustus2000.

Heden,achten twintigauqustustweeduizend,
;

verscheen voor mij , Jacobus Cclmelis Gerard ten Brink. notaris te Dieren
(gemeenteRhedÈn):
notaris, te dezen woonplaats
de heer rnr Bjiim Niels van der Veer, kandidaatkiezendeten kxntorevan mij, notaris(Hollaan 42, 6953 AM Dieren), geborente
vijf en zeventig.
Dieren op zeventientèbruarinegentienhonderd
van de te
De verschenenpersoonverklaardedat de algemenevergaderingen
's-Gravenhage gevestitde
VAN
vereniging: SCHIPPERKES CLUB
NEDERLAND op zes niei tweeduizendmet het statutairvereistequorum en de
statutair vereiste meerderheidvan stenmen heeft besloten de starutenvan de

ï

vereniging te wrjzigen, in welke vergaderinghij, de verschenenpersoon, werd
van de onderhavigeakte._
tot het doen verlijdenen ondertekenen
aangewezen
De op zes mei tweeduizendgehoudenalgemenevergaderingwas een tweede
vergaderingals bedoeldin artikel 35, lid 1 van de statutenvan de vereniging,nu
in de op vijfiien april tweeduizendgehouden algemene vergadering van de
verenigingniet het starutairveÍeistequorum werd bereikt.
verklaardede verschenenpersoon,handelend
Ter uitvoering vàn het voÍenstaande
als gemeld. de statutenvan de verenigingbij dezeakte zodanigte wijzigen, dat zij
met ingangvan hedenkomen te luiden als volgt:
STATUTEN

Àrtikel 1
\aam. vestigingsplaats
cn duur
l.

De vereniging draagt de naam: SchipperkesClub van Nederland. De
vereniging kan de verkorte naam: S.C.N. voerenen wordt in deze statuten
aangeduid
als: dc vereniging

te's-Gravenhage.
2 . Zij is gevestigd
3 . De vereniging is voor onbepaaldetiid aangegaan.Zij is opgericht op acht
ndcrddrie en zeventig.
april negentienho
als lid toegetredentot de VerenigingRaad van
4 . Zij is in het jaar trveeduizend
Beheerop KvnoloeischGebiedin Nederland,hierna ook te noemen " Raad van
Beheer".

Artikel 2
Doel en middelen
l. lDe verenigingheeftten doel:

a. I de instandhouding
en verbeteringvan het ras Schipperke;
b. I de bevorderingvln de gezondheiden het welzijn van de tor dit ras
behorendehonden in het algemeenen het voorkomen en bestrijdenvan
ertèlijke gebrekenbinnendit ras in het brjzonder;_
c, I het bevorderenvan het contact tussen fokkers en liethebbers van
Schipperkes.
)

Zij trachtdit doel te bereikendoor:
het houden van versaderingenen het organiserenvan lezingen en

cursussen;
het organiserenvan cursussen,eKamensen wedstrijdenop het gebiedvan
het werkenmet honden;
v:rne\po5ilies.
her organiseren
het seven van voorlichting over de aankoop, het houden. Íbkken en
oproedenr an Schipperkes:
het opstellenvan plannenter bestrijdingvan erfelijke gebrekenbinnenhet
ter uitvoeringvan die plannen;
ras en het tret'lenvan maatregelen
het bijhoudenvan een registervan raszuivereSchipperkes.
het registrerenvan uitslagenvan onderzoekenvan tot het Schipperke-ras
behorendehonden betretïendede aanwezigheidvan erlèlijk bepaalde
afwijkingen alsmedevan de mogelijkheid van het doorgeven van de
aanleg daarvoor aan nakomelingen,een en ander met het doel, ten
behoevevan een verantwoordetbkkerij van Schipperkessegevensuit
dezeresistratieaan derdente verstrekkenen te oubliceren:
het uitgevenvan eenclubbladoi eenperiodiekl
kynologie;_
het deelnemenaan het overlegbinnende georganiseerde
al hetgeenverder aan het doel dienstbaarkan zijn, een en ander voor
zover daarbij niet wordt gehandeldin strijd met de staruten,reglementen
en wettigebesluitenvan de Raadvan Beheer.

Artikel J
Verhouding tot de vereniging Raad van Beheer
l.

De verenigingontleenthaar rechtenaan de statuten,huishoudelijkreglement
en overige reglemenrenvan de Raad van Beheer en verplicht zich zonder
voorbehoudtot naleving van die statuten.reglementenen weltig genomen
besluitenvan de Raadvan Beneer.

3
)

De vereniging aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de
Geschillencommissievoor de Kynologie en het Tuchtcollege voor de
Kynologie, zoals weergegevenin de statutenen het huishoudelijkreglement
van de Raadvan Beheer.
De leden van de verenigingzijn jegens de verenigingtot hetzelfdegehouden
als waartoe de vereniging vanwegehaar lidmaatschapjegens de Raad van
Beheer zal zijn gehoudenop grond van de statutenen reglementenvan de
Raad lan Beheer en de door de organen van de Raad van Beheer wettig
genomenbesluiren.

',1. lDè verenigingis be!'oegdtot het opleggenvan de verplichtingenaan de leden
jegens de Raad van Beheer.waarbij al hetgeenwaartoede verenigingjegens
de Raad van Beheeris gehoudenuit hoofde van het bepaaldein de statutenen
reglementenvan de Raadvan Beheerook geldt als verplichtingendie de leden
jegens de Raad van Beheerhebben,alles met
van de verenigingrechtstreeks
toepassingvan het bepaaldein artikel 46, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.-

Artikel 4
Verenigingsjaar
valt samenmet het kalenderjaar.
Het verenigingsjaar
Artikel 5
Leden
L t De leden van de verenrging worden onderscheidenin gewone leden en
buitensewoneleden.
J. lGewone ledenhebbenelle rechtenen plichtendie de wet en dezestafutenaan
ijk opleggen.Buitengewoneleden hebbendeze
leden toekennenonderscheider
rechtenen plichtenslechtsvoor zover dezestarutenniet andersbepalen.-

Artikel 6
Gewone leden
I

rn:
De gewoneledenvan de verenigingwordenonderscheiden
a. I algemeneleden;
b. I ereleden.

2. Algemene leden zijn de natuurlijkepersonendie de leeftijd van achttienjaar
hebbenbereikten als zodanigzijn toegelaten.
L

Ereleden zijn de natuurlijke personen die zich voor de vereniging
buitengewoonverdienstelijkhebbengemaakten om die redenals zodanigzrjn

fbenoemd.
Artikel 7
Buitengewoneleden
in:
l. I De buitengewoneledenvan de verenigingworden onderscheiden
a. I gezinsleden:
b. I jeugdleden.

zijn zii die met een lid ziin setrouwd of daarmeeduurzaanr
l. I Gezrnsleden
samenlevenen die als zodanigzijn toegelaten.
zijn de naruurlijkepersonendie de leeftijd van achttienjaar nog
3. I Jeugdleden
niet hebbenbereikten als zodanisziin toeselaten.
Arlikel 8
Ereleden
l

lEreledenwordendoor de A lsemencVergederingop voorstelvan het besruur
ledenbenoemd
of op schriftelijk voorstelvan ten minste tien stemgerechtigde
met een meerderheidvan ten minstetwee/derdevan de uitgebrachtesternrnen.
Zij beralengeencontributie.

,)

Indien een algemeenlid. gezinslidofjeugdlid tot erelid wordt benoemd,houdt
hij met ingangvan de dag volgendeop de aanvaardingvan zijn benoemingop
algemeenlid. gezinslidofjeugdlidte zijn.

Artikel 9
Gezinsleden
l.

Gezinsledenontvangengeenclubbladen betaleneen verminderdecontributie._

)

Een cezinslid wordt van rechtswegealgemeen lid met ingang van het
volgendeop het jaar waarin zijn of haar partnerophoudtlid te
verenigingsjaar
zijn. Indien de relatie met deze partnerwordt ontbonden,kan het bestuural
omzetten in een algemeen
dan niet op verzoek het gezinslidmaatschap
lidmaatschap.

Arlikel l0
Jeugdleden
Jeugdledenkunnen slechtsworden toegelatenmet schriftelijke toestemming
van een ouder of voogd.

2 . Jeugdledenhebben geen stemrechten kunnen niet tot bestuurslidworden
benoemd.Zij betaleneen verminderdecontributie.
3 . Een jeugdlid wordt van rechtswegealgemeen lid met ingang van het

)
verenigingsjaarvolgendeop het jaar waarin hij de leeftijd van achttienjaar
heeft bereikt.

Artikel l1
Toelating van leden
l.

Het bestuur beslist over de toelating van algemeneJeden, gezinsledenen
jeu,udleden
nadatzij zich als zodanisschriftelijkhebbenaangemeld._

1

Zij aan wie door de Raad van Disciplinevoor de Kynologie casu quo na één
januari tweeduizendhet Tuchtcollegevoor de Kynologie bij onherroepelijke
ruitspraak
een straf is opgelegdkunnenals lid wordenueweigerd._

3

I{et bestuur kan het besluit omtrent de toelating ten hoogstetwee maanden
aanhouden,indien de aanmeldingvoor het lidmaatschapminder dan twee
maandenvóór het houdenvan een AlgemeneVergaderingrvordt ontvangen._

.1. Indien de toelatingdoor het bestuurwordt geweigerd,staatdaanegenbinnen
een maandna ontvangstvan het berichtvan weigeringberoepop de Algemene
Vergaderingopen. De Algemene Vergaderingkan ook uit eigen beweging
alsnogtot toelatingbesluiten.

Artikel 12
Àanvang van het lidmaatschap
1.

t{et lidmaatschapvan algemene leden, gezinsledenen jeugdleden vangt,
onverminderdhet bepaaldein artikel 9, tweedelid en artikel 10, derde lid,
aan met de dag volgendeop hun toelating

2. I Het lidmaatschapvan ereleden vangt aan met de dag volgende op de
aanvaardingvan hun benoeming.
Afiikel 13
Einde van het lidmaatschap
Het lidmaatschap
eindigt:
a. i door de dood van het lid.
b. I door opzeggingdoor het lid;
c. I door opzeggingdoor de vereniging;
d.

door ontzetting.

Artikel 1{
Opzeggingdoor het lid
L . Opzeggingdoor het lid geschiedtschrifielijkaan het bestuur.
1

Het lidmaatschapeindigt, onverminderdhet bepaaldein artikel 31, lid .1, met

ingang van de dag die daanoor bij de opzeggingwordt vermeld, doch op zijn
vÍoegst met ingang van de dag volgende op die. rvaarop de schriftelijke
opzegging wordt ontvangen. Indien bij de opzegging geen tijdstip wordt
vermeld, eindigt het lidmaatschapaan het einde van het verenígingsjaar
waarin de opzeggingplaatsvindt.
J.

Indien het lidmaatschapniet is opgezegdvoor één decembervan enig jaar is
de contributie voor het volsend iaar te voldoen en wordt de opzegging
voluenJjaar.
als \ oor het |..la;rrup
l)csuh\ruwd

Artikel t5
Opzeggingdoor de vereniging

t. opzeggingdoordeverenigingisslechtsmogelijkindien:3. I her lid zrjn verplichtinuentegenoverde verenigingniet nakomt;-b. laan her lid door de Raadvan Disciplinevoor de Kynologiecasuquo na
één januari Íweeduizend het Tuchtcollege voor de Kynologie bij
onlerroepelijkeuitspraakeen straf van diskwalificatievan zijn persoonis
opgelegd;
c. lom een andereredenvan de rerenigingredelijkerwijsn let gevergd kan
wordenhet lidmaatschap
te latenvoonduren.

2 . De opzegginggeschiedtdoor het besruur.
3 . In het geval, bedoeld in het eerste lid onder a., wordt niet tot opzeeging
oveÍqegaandan nadat het lid schritïelijk op zijn verzuim is gewezenen hij
sedurende een maand in de gelegenheidis _sesteldom alsnog aan zijn
verplichtingente voldoen.
-1

Het lid wordt zo spoedigmogelijk schriftelijken met opgavevan redenenvan
het besluit tot opzeggingin kennisgesteld.Daarbij wordt mededelinggedaan
beroepsmogelijkheid.
van de op grond van het vijfde lid bestaande
_

5

Tegen het besluittot opzeggingstaatbinneneen maandna ontvangstvan de in
het vorige lid bedoeldemededelingberoepop de AlgemeneVergaderingopen.
en hangendehet beroepis het lid geschorstin de
Gedurendede beroepstermijn
uitoetèning van alle aan het lidmaatschapverbonden rechten en in de
uitoeÍ'eningvan een eventueeldoor het lid beklede bestuursfunctie.Het
geschorstelid heeft echter wel toegangtot de AlgemeneVergaderingwaarin
het beroepwordt behandeld,is bevoegdom bij de behandelingvan het beroep
aanwezigte zijn en daaroverhet woord te voeren,doch heeft geenstemrecht.
-

7
ó.

Het lidmaatschapeindigt, onverminderdhet bepaaldein artikel 31, lid 4, met
ingang van de dag volgende op het verstrijken van de beroepstermijnof,
indien beroepwordt ingesteld,onmiddellijk na het besluit tot verwerpingvan
het beroep indien het lid aanwezig is in de ver_gadering
waarin dit besluit
wordt genomen.en andersmet ingang van de dag volgendeop die, waarop
een schrittelijkemededelingvan het besluit tot verwerpingvan het beroep is
ontvangen.

7.

Een schorsingeindiet tegelijk met het lidmaatschapof, indren de Algemene
Vergadering het beroep gegrond verklaart, tegelijk met het besluit van de
AlgemeneVergadering.

Artikel l6
Ontzetling
l. . Ontzetringis slechtsnroeelijkindien,_
het iid handeltin strijd met de statuten,reglementenof daaropgebaseerde
besluiten
van de verenieins:
b. I het lid de verenigingop onredelijkewijze benadeelt.
2. I De ontzettinsseschiedtdoor het bestuur.
3. LArtikel 15, vierde tot en met zevendelid, is van overeenkomstige
toepassing._
Artikel l7
Overige sancties
l. 1Onverminderdhet bepaaldein artikel 15, vijfde lid en artikel 16, derde lid
kan een lid door het bestuur voor de duur van maximaal één jaar worden
geschorst,rndienher lid heeft gehandeldin strijd met ile statuten,reglementen
of daarop gebaseerde
besluitenvan de verenigingdan wel de verenigingop
onredelijkewijze heeït benadeeld.
2. I Artikei 15, lid 5 is van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 18
Organen
De verenigingkent:
a.

een bestuur;

b.

een AlsemeneVergadering:

c.

een kascommissie;

d.

een geschillencommissie.

Artikel 19

Samenstellingbestuur
I.

De Algemene Vergaderingbesluit, of het bestuur uit vijf of uit zeven leden
worden door de Algemene Vereaderinguit de
zal bestaan.De bestuursleden
algemene leden. de ereleden en de gezinsledenbenoemd. De Algemene
Vergaderingkan echterbepalen,dat de voorzitterbuiten de leden kan worden
benoemd.
Degeneaan wie door de Raad van Discipline voor de Kynologie casu quo na
één januari tweeduizendhet Tuchtcollegevoor de Kynologie de straf van
diskwalificatievan zijn persoonis opgelegd,is gedurendede duur van deze
diskwalificatie niet lot lid van het besruur benoembaar. De Algemene
Vergaderingkan echter bepalen,dat leden, die door voornoemdcollege zijn
veroordeeldwaarbr.leen anderestraf is opgelegddan diskwalitlcatievan zr.1n
persoon,niet benoembaar
zijn tot lid van het bestuur.Daarbij dient te worden
aangegevenin welke gevallen,in casu bij welke opgelegdestralïèn alsmede
welke verjaringstermrjnen
daarop van toepassingzijn, betroklenen niet als
wordenbenoemd.
bestuurslidkuru.ren

3 . De voorzitter, de secretarisen de penningmeesterkunnen als zodanig in
functie rvordenbenoemd.

Artikel 20
Voordrachten
1 . De benoeming van bestuursledengeschiedtuit een of meer niet bindende
voordrachten,behoudenshet bepaaldein het zesdelid.
')

Iedere voordrachtheeft op één bepaaldevacaturebetrekkin_e
en vermeldt de
naam van degene,door wiens afiredende vacaturewordt veroorzaakt.Iedere
voordrachtvermeldtvoortsde naamvan ten minsteéén kandidaat.

_1.

Tot het opmaken van een voordrachtzijn zowel het bestuur als tien stemgerechtigdeIedenbevoegd.

1 . Een voordrachtvan het bestuurwordt bij de oproepingvoor de vergadering
medegedeeld.Een voordrachtvan tien of meer stemgerechtigdeleden moet
ten minste één week voor de vergaderingschriftelijk bij het besruurworden
ingediend.

5 . Is er voor een bepaaldevacaturemeer dan één voordracht,dan geschiedtde
benoeming
uit die voordrachten.
6 Is er voor een bepaaldevacature geen voordracht opgemaakt,dan is de

9
lAlgemene Vergaderingvoor de vervulling van die vacaturevrij in haar keus._
Artikel 2l

Einde bestuurslidmaatschap
1. ] Het bestuurslidmaatschap
eindigt:
a. 1door het eindigenvan het Iidmaatschap
van de vereniging;
:rtireding.
b. i door periorlieke
c. I door bedanken;
d. I door onrslag
i
e . door oplegging van een straf door de Raad van Discipline voor de
Kynologie casu quo na één januari tweeduizendhet Tuchtcollegevoor de

KynoJouie,
2. I Het bestuurslidmaatschap
eindilt in het geval, bedoeldin het eerstelid onder
b.. aan het einde van de in anikel 22, eerste lid, bedoelde Algemene
Vergadering. In het geval. bedoeld in het eerste lid onder c., eindigt het
op het door het bedanlende besruurslid genoemde
bestuurslidmaatschap
tijdstip. In alle overigegevalleneindigt het met onmiddellijkeingang._

Artikel 22
Periodiekeaftreding
l.

Ieder jaar treden op de jaarlijkse Algemene Vergadering twee of drie
bestuursledenaf volgens een door het bestuur op te maken en zo nodig te
wuzlgen roosler.

.,

Dir roosterwordtzodanigopgemaakt,
dat
a.

ieder besruurslid
uiterlijk drie jaar na zijn benoeming aftreedt, waarbij
onder een jaar wordt verstaande periode tussen trvee opeenvolgende
jaarlijkse Al_eemene
Verraderingen;

b.

de voorzitter, de secretaris en de penningmeesterzo mogelijk in
verschillendejaren. maar in ieder geval nimmer alle drie gelijktijdig
aftreden:

c.

zij die in een tussentijdsevrcature zijn benoemd. zo mogelijk op het
rooslerde plaatrran hun roorgangerinnemen.--

J,

Volgens

rooster

herbenoernd.
Artikel 23
, Schorsing en ontsla

aftredende bestuursleden kunnen

terstond

worden

l0
l.

Elk bestuurslidkan te allen tiide door de Alsemene Versaderins worden
ontslagenof geschorst.

1

Een schorsingdie niet binnendrie maandenwordt gevolsd door een besluittot
onrsllg.eindigtdoor het verloopvrn Jie termrjn.

Artikel 24
Vervulling tussentijdse vacatures
I

ziin ontstaan.bliift het besruur
I Inrlien in het besruuréén of meervacatures
bevoegd.

2. Het bestuuris verplicht, de vervulling van de open plaatsof de open plaatsen
voor de eerstvolgende
AlgemeneVergaderingte agenderen.Zodra echter het
aanral zirting hebbende bestuursledenminder bedraagt dan het aanral
vacrtures. is het bestuur verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene
Vergaderingter voorzieningin die vacatureste beleggen.

Artikel 25
Bestuursfuncties
1 . Het bestuur wrjst uit zijn midden een voorzitter, een secretarisen een
penningmeester
aan, voorziet in de vervangingvan de voorzitter,de secretaris
en de penningmeeslerin geval van verhinderingof ontstentenisen verdeelt
ook overigensde werkzaamheden
over zijn leden.

2 . De functiesvan voorzitter,secretarisen penningmeester
zijn onverenigbaar.
_
3 . Op vervangingin geval van verhinderingof ontstentenisis het bepaaldein het
tweedelid niet van toepassing.

Artikel 2ó
verantwoordelijkheid
van bestuurders
Bestuurstaaken -bevoegdheden;
1 . Behoudens de beperkingen van de statuten is het besruur belast met het
besturen van de vereniging. Het richt zich daarbij naar de aanwijzingen
betreffendede algemenelijnen van het te volgen beleid, zoals die door de
AlgemeneVergaderingin de begrotingof op anderewijze wordengegeven.
_

2 . Het bestuur is, mits met vooratgaandegoedkeuring van de Algemene
Vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomstentot verkrijging,
vervreemdingen bezwarenvan registergoederen.

3 . Ieder lid van het besnrur is tegenoverde vereniging gehouden tot een
behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een
betrett die tot de rverkkring van twee of meer bestuurders
aangelegenheid

ll

behoon, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijkterzake van een
tekortkoming. tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is
geweestin het trefÍèn van maatregelen
om de gevoleendaarvanaf te wenden._

Artikel 27
Besluitvorming bestuur
1. lAlle besluitenworden door het bestuurgenomenmet volstrektemeerderheid
van de uitgebrachtestemmen.Bij staking van stemmengeetï de stem van de
voorzitter de doorslag, tenzij het bestuur besluit de zaak tot de volgende
vergaderingaan te houden.
)

Om te kunnenbesluitenmoet ten minstede helft van het aantalbestuursleden,
eventuelevacaturesniet meeqerekend.aanwezigzijn. tenzij het zaken betrefi
die geenuitstelgedogen.

3 . In atwijking van hetgeende wet daarover bepaalt, is het oordeel van de
voorzitteromtrentde uitslagvan een stemmingen de inhoud van een genomen
besluitniet beslissend.

Artikel 28
)Iandatering en delegatievan bestuurstakenen -bevoegdheden
l.

Het bestuur kan de uitvoering onderscheidenlijkuitoefening van bepaalde
taken en bevoegdhedenmandaterenaan één of meer van zijn leden. Het
besruur kan daarbij met betrekking tot deze uitvoering en uitoefening

2 . Het bestuur kan de uitvoering onderscheidenlijkuitoefening van bepaalde
taken en bevoegdhedendelegeren aan een door het bestuur ingestelde
commissie. Het bestuur kan daarbij met betreklíingtot deze uitvoering en
uitoetènrng
richtlijnengeven.

3 . De richtlijnenen aanwijzingenmogen niet in strijd zijn met de wet, met deze
StatutenOfmeteenreglementalsbedoeldinartikel41.1

| Brj mandatering aan één ol meer bestuursledenwordt steeds in de
verslaguitgebrachtvan hetgeenis verricht._
eerstvolgende
bestuursvergadering

AÉikel 29
Vertegenwoordiging
l.

De bevoegdheidom de verenigingin en buiten rechtete venegenwoordigen,
komt toe aan:

a. I het besruur;

t2
b. I de voorzirreren de secretaris.gezamenlijkhandelend;
gezamenlijkhandelend;
c. I de voorzitteren de penningmeester,
gezamerijk handelend.
d. I de secretarisen de penningmeester,
)

Bij verhinderingof ontstentenisvan een in het eerste lid genoemde
functionariskan deze ten behoevevan de daar bedoeldevenegenwoordiging
nlet vervanqenworden door een op grond van artikel 25 aangewezen
v ervanger.

Artikel 30
Geldmiddelen
De inJiomstenvan de verenigingbestaan
uit:
a. I contributies:
b. lcursus,eelden:
voor c\enementen:
c. I inschrrlf-en entreegelJen
tl. I schenkingen.
legatenen erfstellingen:

e. I overigebaten.
Artikel 3l
Contributie
L

De leden. met uitzonderingvan de ereleden, zijn aan de vereniging een
jaarhjkse contributie verschuldigd,waarvan het bedrag door de Algemene
Vergaderingwordt vastgesteld.

)

Het bedragvan de contributievan gezinsledenen jeugdledenrvordt bepaaldop
een gedeeltevan de contributievan algemeneleden. Dit gedeeltekan voor elk
van de genoemdecategorieën
verschillendzijn.

bedragenbhjven van kracht totdat zij door de Algemene
3 . Eenmaalvastgestelde
Vergaderingworden gewijzigd. Een wijziging werkt ten hoogstetemg ror de
aanvangvan het verenigingsjaar
waarin zij wordt vastgesteld.
4. lWrnneer het lidmaatschapvan een lid in de loop van het verenigingsjaar
eindigt, blijfl desondanks
de contributieover het gehelejaar verschuldigd.
_
al dan niet voor een bepaaldetermijn,
-5. I Het bestuurkan in bijzondere_qevallen,
geheleof gedeeltelijkevrijstellingvan het betalenvan contributieverlenen._

Artikel 32
Begroting
1 . Het bestuur legt jaarlijks aan de Algemene Vergaderingeen begroting van
inlomsten en uitgaventer vaststellingvoor op een zodanig tijdstip, dat deze
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begroting behandeld kan worden vóór de aanvanq van het betreffende
verenigingsjaarof uiterlijk op de in dat jaar te houdenjaarlijkse Algemene
Vergadering.
1

De ontwerp-begrotingwordt aan de stemgerechtigde
leden en de jeugdleden
ten minste drie weken vóór de Algemene Vergaderingtoegezonden,ai dan
niet door publicatiein het clubblad.

J.

Het bestuuris niet bevoesdtot het aangaanvan verplichtingenals daardoorde
begrotingspostten laste waarvan de betreffendeuitgaven moeten worden
gebracht, met meeÍ dan tien procent zou worden overschredenof het totale

tlnanciêle resultaatvan het betreffendeverenigingsjaardaardoorongunstiger
zou worden dan in de beerotinswerd voorzien.
.i.

Indien evenwel de begrotingniet wordt vastgesteldvóór de aanvangvan het
betrefÍèndeverenigingsjaar.dan rs het besruur gedurendeiedere maand die

geheelof gedeeltelijkaan die vaststellingvoorafgaat,bevoegdtot het aangaan

van verplichtingentot ten hoogsteeen/twaalÍdegedeeltevan de betreffende
post van de ontwerp-begroting.

Artikel 33
Jaarverslag
Het bestuurbrengt jaarlijks een schriftelijkjaarvers.laguit over de gang van
zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid in het afgelopen
verenigingsjaar.Dit verslagwordt uitgebrachtop een zodanigtijdstip, dat het
behandeldkan wordenop de eerstejaarlijkseAlgemeneVergaderingna afloop
van dat verenigingsjaar.

2 . Het jaarverslagwordt door alle leden van het bestuurondertekend.Ontbreekt
de ondertekeningvan een of meer hunner, dan wordt daarvanonder opgave
van redenenmelding_oenraak
t.
J,

Anikel 12, tweedelid. is var.overeenkomstige
toepassing.

Artikel 34
Boekhouding
van de vereniging zodanige
t . Het bestuur houdt van de vermogenstoestand
dat daaruitte allen tijde haar rechtenen verplichtingenkunnen
aantekeningen,
worden gekend.
)

Het bestuur bewaan de in het eerstelid bedoeldebescheidensedurendetien
Jaren.

Artikel 35
Rekening en verantwoording
l

1Het bestuurmaaktjaarlijks een balansen een staatvan de batenen de lasten
van de verenigingover het aÍgelopenverenigingsjaarop en legt deze met een
toelichtingter goedkeuringaan de AlgemeneVergaderingover op een zodanig
tijdstip, dat zij behandeldkunlten worden op de eerstejaarlijkse Algemene
Vergaderrngna at'loopvan dat verenigingsj
aar.

)

Anikel 32. tweede lid en artikel 33, tweede lid, ziin van overeenkomstige
roepasslng.

J,

Goedkeuringvan de balansen de staatvan baten en lastendoor de Algemene

Veruaderingstrekthet besruurtot déchargevoor al hetgeendaaruitblijkt. _
.1. lArtikel 34, tweedelid, is van toepassins.
Artikel 36
Kascommissie

1

De AlgemeneVergaderingbenoemt.jaarlijksuit de stemgerechtigde
leden een
kascomrnissievan ten minste tu,'eeleden. Tegelijkertrjdworden zo mogelijk
ten minste twee plaatsvervangendeleden benoemd, die de leden bij
ontstentenisvervangen.De leden en de plaatsvervangende
leden mogen geen
deel van het besruur uitmaken. Aliredende leden kunnen terstond wordèn

2 . De kascommissieonderzoektde balans en de staat van baten en lasten en
brenst aan de Algemene Vergaderingschriftelijk of mondeling verslag van
haarbevindingen
uit.

3 . Het bestuur stelt de kascommissiein staat- haar onderzoektijdig voor de
jaarlijkse Algemene Vergaderingte verrichten en is verplicht de commissie
ten behoeve van haar onderzoekalle door haar gevraagdeinlichtingen te
verschat'Íen.
haar dessewenst
de kas en de waardente tonen en inza-qevan de
van de verenigingte geven.
boekenen bescheiden
1.

Indien het onderzoekbijzondereboekhoudkundigekennis vereist, dan kan de
commissie zich op kosten van de vereniging door een deskundigedoen
b ij staan.

5 . De leden van de kascommissiekunnen te allen tijde door de Algemene
Vergaderingworden ontslagen,maar slechtstegelijk met de benoemingvan
andereleden.
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Artikel 37
De AlgemeneVergadering
l.

Aan de AlgemeneVergaderingkomen in de verenigingalle bevoegdheden
toe,
die niet door de wet of de starutenaan andereorsanenzijn opgedragen

,)

Jaarlijks rvordt zo spoedi_*mogelijk. doch in ieder geval uiterlijk r,ier
maanden na ailoop van het voorafgaandeverenigingsjaar,een Algemene
Vergadering gehouden.In deze jaarlijkse Algemene Vergaderingkomen in
ieder _qeval
aan de orde:
a.

herjaarverslag,bedoeldin anikel 33;

b.

de balansen de slaatvan batenen lasten,bedoeldin artikel 35;
het verslagvan de kascommissie.
bedoeldin artikel 36:

d.

tle benoemingl'an een kascommissie
voor het onderzoekvan de balansen
de staatvan batenen lastenover het lopendeverenigingsjaar;
de begroting,bedoeldin artikel 32, tenzij dezeal is vastgesteld;

f.
J.

de voorzieninqin bestuursvacatures.

De Algemene Vergadering kan de in het tweede lid eenoemde termrjn
verlengenvan vier tot zesmaanden.

4

worden gehoudenzo dikwijls het bestuurdat
Andere AlgemeneVergaderingen
wenselijk vindt of ten minste tièn stemgerechtigde
leden dan rvel, indien dat
minder is. ten minste een tiende deel der stemgerechtigdeleden dat
verzoeken.Bij het verzoek worden de te behandelenonderwerpen,die op de
rcendamoclenwordcnrermeld.duitleli.ik
aange€le\en.

5 . Schriftelijkevoorstellenaan de AlgemeneVergaderingvan ten minste zoveel
leden als in het vorige lid worden bedoeld, worden op de
stemgerechtigde
agendavan de eerstvolgendeAlsemene Vergaderingvermeld indien zij ten
minste zes weken vóór die Algemene Vergadering bij het besruur zijn
ingediend. Zij worden met een preadviesvan het bestuur ten minste drie
weken vóór de AlgemeneVergaderingaan de leden toegezonden,al dan niet
door publicatiein het clubblad.

Artikel 38
Biieenroeoins
l.
-)

door het besruur.
De AlgemeneVergaderingenwordenbijeengeroepen
De leden rvorden,behoudensin her geval bedoeldin het vierde lid, ten minste
drie weken tevoren opgeroependoor toezending van een agenda. die

l6
rlesgeuenst
in het clubbhdkan wordenopgcnomen.
J,

De agenda vermeldt plaats, datum en aanvangstijdstipvan de vergadering,
alsmedede te behandelen
agendapunten.

4.

Indien ingevolgeartíkel 37, vierde lid, op verzoek van een aantalleden een
Algemene Vergaderingmoet worden gehouden,is het besruur verplicht die
ver*eadering
uit te schrijlen binnen twee rvekenna ontvangstvan het verzoek
en ()p een termijn van niet langerdan zes wekenna indieningvan het verzoek.
Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekerszelf tot
bijeenroepingovergaan,hetzij overeenkomstig
het tweede lid van dit anikel,
hetzij door middel van een advertentiein ten minsteéén landelijk veel gelezen
dagblad.

Artikel 39
Toegang en stemrecht
l.

Alle leden. met uitzonderingvan eeschorsteleden, behoudenshet bepaaldein
artikel 15. vijfde lid, artikel 16, derdelid en artikel 17, hebbentoegangtot de
Algemene Vergaderingen stemrecht.Jeugdledenen qeschorsteleden hebben
echtergeen stemrecht.In dien de voorzitterbuiten de leden is benoemd,heeft
dezewel toegangtot de AlgemeneVergadering,maar geenstemrecht.

)

Over toelatingvan anderedan de in het eerstelid bedoeldepersonenbeslist
her bestuur.

3 . Een lid kan nlet iemandandersmachtigen.het stemrechtnamenshem uit te
oefenen.

1 . Ieder stemgerechtigdlid kan ter vergaderinghet woord voeren,voorstellen
doen en amendementenindienen. behoudens de beperkingen die bij
huishoudelÍjkreglementaan de uitoefeningvan dezerechtenwordengesteld.
_
Artikel ,í0
Voorzitterschap
en notulerin
l.

De Algemene Vergaderingenworden geleid door de voorzitter of zijn
plaatsven'anger.Is de voorzitter afwezig en heeÍi het besfuur niet in zijn
vervangingvoorzien,dan voorzietde vergaderingzelf in het voorzitterschap.
_

2 . Van het verhandeldein een AlgemeneVergaderingwordt door de secretarisof
beknoptenotulenopgemaakt.Is de secretarisaÍwezig en
zijn plaatsvervanger
heeÍt het besruurniet in zijn vervanginqvoorzien, dan wijst de voorzittereen
notulistaan.
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3 . Bij toepassingvan anikel 38, vierde lid laatstevolzin, kunnen de verzoekers
anderen dan bestuursleden
belastenmet de leiding der vergaderingen het
opstellender notulen.

+.

De ontwerp-notulenworden, door publicatie in het clubblad of op andere
wi1ze, zo spoedig mogelijk ter kennis van de stemgerechtigde
leden en de
jeugdledengebracht.Zij worden in de eerstvolgende
Algemene Vergadering,
eventueel ,sewijzied, r'astgestelden door de voorzitter en de secretaris

ondenekend. De eventueel door de Algemene Vergadering aangebrachte
wijzigingen worden tevens opgenomenin de notulen van de vergadering
waarin tot dezewijziuingenwerd besloten.

Artikel 4l
Besluitrorming
L

Voorzover de wet of de statutenniet andersbepalen,worden alle besluiten
van de AlgemeneVergaderinggenomenmet volstrektemeerderheidvan de
uitgebrachtesterÍrmen.

2 . Blanc,ren ongeldice:temmen',rordenseachrniet te zijn uitgebracht.maar
tellen wel mee voor het quorum.

3 . Alle stemmingenover de aanwijzingof benoemingvan personengeschieden
schriftelijk. Alle overige stemmingen geschieden mondeling. tenzij de
voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of ten minste vijf
stemgerechtigdeleden dat vóór de stemming verlangen. Een schriftelijke
stemminggeschiedtmet ongetekende
brieles.

.1. Indien niemandhoofdelijkestemmingverlangtwordt het besluit bij acclamatie
genomen.

5 . Indien mondelinge stemming moet plaatsvinden, dan kan de voorzitter
besluitentot stemmingbij handopsteken,
tenz{ één der stemgerechtigde
leden
stemmingbij hoofdelijkeoproepingverlangt.Ook kan de voorzitteralsnogtot
stemmingbij hootdelijkeoproepingbesluiten,indien hij bij de stemmingbij
handopstekendeuitslagderstemmingnietkanvaStStellen.-

o . Indien schriftelijkestemmingenover verschillendeaanwijzingen,benoemingen
of zaken moeten plaatsvinden,dan kunnen deze stemmingengecombineerd
worden mits de stembrieles zodanig zijn

ingericht, dat verwarÍing

redelijkerwijs niet mogelijk is. Evenwel moeten afzonderlijke stemmingen
ledendat verlangen.
worden gehoudenindien ten minstevijf stemgerechtigde
_
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7. I Indien de stemmenstaken over een voorstel niet rakendede benoemingof
.
It .aanwijzing
van pèrsonen,dan is het voorstelverworpen._

Artikel 42
Stemmingenover personen
l.

Indien b1 een aanrvijzing of benoeming van een persoon niemand de
volstrektemeerderheidheeft gekregen,dan heeft een t\À'eede
stemmingplaats,
tenzij tussentwee personenis gestemd.

2 . Heeti dan rvederomniemandde volstrektemeerderheidverkregen,dan vinden
plaatstotdathetzij één persoonde volstrektemeerderheidheeft
herstemmingen
verkregen,hetzij tussentwee personenis gestemden de stemmenstaken._

3 . Bij de in het tweedelid bedoeldeherstemmingenwordt telkensgestemdtussen
de personenop wie bij de voorafgaandestemmingkon worden gestemd,met
uitzonderingvan de persoonop wie bij die voorafgaandestemmingde minste
stemmenzijn uitgebracht.Zijn bij die stemmingde minste stemmenop meer
dan één persoonuitgebracht.dan wordt door loting uitgemaaktop wie van die
personen brj de volgende stemming geen stemmen meer kunnen worden
uitgebracht.
-1. I tndienbij een srenrrninlr
de stemrnenstaken.dan beslist
tu)\en lwee personen
het lUt wie van beidenis aangcwezen
of benoemd.

Artikel 43
Vaststellingbesluilnorming
l.

Het in de AlgemeneVergaderinguitgesprokenoordeelvan de voorzitter over
de uitslagvan een stemmingis beslissend.Hetzelfdegeldt voor de inhoudvan
een genomen besluit. voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk
vastgelegdvoorstel.

2 . Wordt echteronmiddellijkna het uitsprekenvan het in het eerstelid bedoelde
oordeel van de voorzitterde juistheid daarvanbetwist, dan vindt een nieuwe
stemming plaats, indien de meerderheidder vergadering of, indien de
oorspronkelijke sternrning niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde,een
stemgerechtigdlid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
van de oorspronkelijkestemming.
rechtsgevolgen

Artikel 44
Reglementen
1. lDe Algemene Vergadering kan een huishoudelijk reglement en andere
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reglementenvaststellen.waarvande bepalingenniet rn strijd mogen zijn met
en niet mogen afwijken van de wet, ook waar die geen dwingendrecht bevat,
oi van dezestatuten.
)

Indien de reglementenvan de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in
Nederlandverlangendat een huishoudelijkreglementof een ander reglement
aan de soedkeuringvan de Raad van Beheerwordt onderworpen.dan treedt
het niet in werking alvorensdie goedkeuringis verkregen.Hetzelfde geidt
voor u rlzigingvan dat reqlement.

-1.

De AlgemeneVergaderingkan een reglementte allen tijde wijzigen, mits aan
de

in

staruten en huishoudelijk reglement gestelde eisen voor

de

besluitvormingen de voorbereiding
daanan is voldaan.Ook de Aleemene
Vergaderingkan echterseenbesluitennemenin strijd met een reglement.

Artikel 45
Geschillencommissie
l.

Het besruur kan een geschillencommissiebenoemen. bestaandeuit een
voorzitter en twee leden. die geen lid van het bestuurzijn en als onpartijdig
en onlireukbaarbekendstaan.De voorzitterdient zo mogelijk daarenboven
de
hoedanisheidvan meesteÍin de rechtente bezitten.

2 . Een benoemingals bedoeldin het eerstelid is pas van kracht, nadatdezedoor
de AigemeneVergaderingis bekrachtigdbij een met een meerderheidvan ten
minste twee/derdevan de uitgebrachtesteÍnmengenomenbesluit.

3 . De leden van de geschillencommissie
treden na drie jaar af. Zij kunnen
terstond worden herbenoemd.Het lidmaatschapvan de commissie eindigt
voons door overlijden of bedanken.De leden kunnen niet worden ontslagen,
Het einde van het lidmaatschapvan de vereniging heeft niet het einde van het
lidmaatschapvan de commissietot gevolg._

4 . De geschillencommissie
is op schriftelijk verzoek van de meestgeredepartij
bevoegdkenniste nÈmenvan alle geschillentussenhet besfuuren een of meer
bestuursleden
en tussenbestuursleden
en/of leden onderling, indien door het
voortbestaanvan een dergelijk geschil de sfeer binnen de vereniging is
verstoord of dreigt te worden verstoord,dan wel de goede gang van zaken
wordt geschaadof dreigt te worden geschaad..
binnende vereniginganderszíns

5 . De AlsemeneVergaderingkan besluiten,dat de geschillencommissie
voor de
behandelingvan toekomstigeberoepentegen een weigering van toelatingals
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bedoeldin artikel 11, tegeneen opzeggingvan het lidmaatschap
als bedoeldin
artikel 15, tegen een ontzettinguit het lidmaatschapals bedoeldin artikel 16
en tegen een schorsing als bedoeld in artikel 17, voor de Algemene
Vergaderingin de plaatstreedt. De AlgemeneVergaderingkan een dergelijk
besluitvoor toekomstigeberoepenook weer intrekken.

6 . De geschillencommissie
doet in het geschiluitspraakna behoorlijk onderzoek
en oproeping, althans schrifielijke raadpleging,van alle betrokkenen.Zij
bepaalt verder zelf de loop van de procedure.De leden van de vereniging
verstrekken aan de commissie alle door haar verlangde inlichtingen. De
commissiekan op kostenvan de verenigingdeskundigenraadplegen,indien zij
daaraanbehoeÍteheeft.

7 . De schriftelijkeuitspraakvan de commissiewordt onverwijld aan het bestuur
en aan alle betrokkenentoegezonden.Het besruur en alle betrokkenenzijn
vemlicht. naarde uitsorakenvan de commissiete handelen.

Anikel .16
Aansprakelijkheid
De vereniging is tegenoverhaar leden niet aansprakelijkvoor enige schade,
ontstaantijdensvanwegede vereniginggeorganiseerde
bijeenkomsten,cursussen
of
van welke aard ook, en evenminvoor enige schadeten gevolgevan
evenementen,
door de verenigingver)eendeadviezenof door welke andereoorzaakdan ook.
Artikel .lT
Statutenr.r
ijziginq
l.

Deze statuten kunnen, onverminderd het bepaalde in de volgende leden,
slechts worden gewrjzigd bij een met ten minste twee/derdevan de uitgebrachtesterÍmengenomenbesluitvan de AlgemeneVergadering.

2 . Een afschrift van het voorstel tot starurenwijziging,waarin de voorgestelde
wijziging woordelijk is opgenomen,wordt ten minste vijf dagen voor de
vergaderingdoor hen die de oproepingtot de vergaderinghebbengedaan,op
een daartoegeschikteplaats voor de leden ter inzage worden gelegd tot na
aÍ1oopvan de dag waaropde vergaderingwordt gehouden.De leden worden
leggingop de hoogtegesteld.
van dezeter-inzage-

3

hetzij tegelijk met de in artikel
Voorrs wordt het voorsteltot statutenwijziging
38 bedoeldeagendaaan alle ledentoegezonden,al dan nier door publicatiein
aan alle leden die daarom verzoeken.In het
het clubblad, hetzij toegezonden
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laatstegeval wordende ledenvan de mogelijkheiddaartoein kennisgesteld._

1 . Amendementenop het voorsteltot statutenwijzigingmoetenuiterlijk één week
voor de vergaderingschrilielijk bij het bestuurworden ingediend.Indien het
voorstel tot statutenwrjziging
aan alle leden is toegezonden,worden ook de
ingediendeamendementenzo spoedig mogelijk na het verstrijken van de
indieninustermijn aan alle leden toegezonden. Indien het voorstel tot
statutenw
ijzi_eint alleen is toe-qezonden
aan de leden die daarom hebben
verzocht.dan worden ook de ingediendeamendementen
alleenaan deze leden
toegezonden.

5 . Een wijziging van de statutentreedt niet in werking dan nadat deze door de
Raad van Beheerop KynologischGebiedin Nederlandis goedgekeurden van
de wijzising een notariëleakte is opgemaakt.

Artikel 4tl
Ontbindinq
L

De vereniuingkan slechtsworden omgezet,gefuseerdof ontbondendoor een
met ten minste twee/derdevan de uitgebrachtestemmengenomenbesluitvan
de

Algemene Vergadering, waarin ten

minste twee/derde van de

stemgerechtigdeleden aanwezig is. Indien niet twee/derdevan de stemgerechtigde leden aanwezig is, dan wordt binnen zes weken een tweede
Algemene Vergaderinggehoudenover het voorstel zoals dat in de voríge
vergaderingaan de orde is geweest.In die vergaderingkan ongeachthet
aantal aanwezige stemgerechtigdeleden worden besloten, mits met een
meerderheidvan ten minstetwee/derdevan de uitgebrachtestemmen._
2 . Anikel .i7, tweedeen derde lid, is van overeenkomstige
bepassing._

3 . Tegelijk met een besluit tot ontbinding wijst de Algemene Vergaderingeen
andere kynologischevereniging aan, waaraaneen eventueelbatig saldo na
vereffening zal toevallen. Ook kan de Algemene Vergaderingeen of meer
anderendan het bestuurmet de vereffeningbe.lasten.

SLOT AKTE
Van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten van de op zes mei
tweeduizendgehoudenalgemenevergaderingblijkt uit een uittrekseluit de nofulen
van die vergadering,waarvaneen exempiaaraan dezeakte zal worden gehecht._
Van de statutairvereistegoedkeuringvoor de onderhavigestatutenwijzigingvan de
zrjde van de te Amsterdam gevestigde vereniging: Raad van Beheer op
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KynologischGebiedin Nederland
blijkt uit een geschriftdat aandezeaktezal
worden gehecht.

persoonis mij, notaris,bekend.
De verschenen
WAARVAN AKTE in minuut is verledente Dieren oo de datum als in het hoofd
van dezeakte vermeld.
De inhoudvan dezeakte is door mij, notaris,aan de verschenenpersoonzakelijk
opgegevenen toegelicht. De verschenenpersoonheeft verklaard tijdig van de
met dezeinhoudin te stemmenen
inhoudvan dezeaktete hebbenkennisgenomen,
op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen Dersoon en
mij, notaris,ondertekend.
B.N. van der Veer, J.C.G. ten Brink.
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