
 
 

 
 

Beauceronclub Nederland 
statutair gevestigd te Heel 
 
Vastgesteld bij akte de dato 16 november 2000 voor Mr N. Kloosterman, notaris te Schiedam 
 
STATUTEN 
 
NAAM EN ZETEL 
 
Artikel 1 
 
1. De vereniging draagt de naam: Beauceronclub Nederland. 
2. Zij heeft haar zetel te Heel. 
3. Zij is in het jaar tweeduizend als lid toegetreden tot de vereniging, genaamd: Vereniging 
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, statutair gevestigd te Amsterdam, 
kantoorhoudende te 1057 AV Amsterdam, Emmalaan 16-18, ingeschreven in het 
Handelsregister voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer 
40531977, hierna ook te noemen: Raad van Beheer. 
 
DOEL 
 
Artikel 2 
 
Het doel der vereniging is fokkers, liefhebbers en eigenaren van beaucerons nader tot elkaar 
te brengen en voor te lichten en de liefhebberij voor het fokken van dit hondenras te 
bevorderen, alsmede te waken over het welzijn van alle honden van dit ras in Nederland. Zij 
tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
—a. het houden van vergaderingen en lezingen; 
—b. het houden van clubdagen, clubmatches en tentoonstellingen, alsmede het steunen van 
initiatieven van anderen hiertoe, zowel financieel als anderszins;  
—c. het bevorderen van de opvoeding van de hond in het algemeen en van beauceron in het 
bijzonder; 
—d. het geven van voorlichting aan haar leden bij aankoop, import, dekking, fokken en 
opfokken van met name de beauceron; 
—e. het opstellen van plannen ter bestrijding van erfelijke gebreken binnen het ras en het 
treffen van maatregelen ter uitvoering van die plannen; 
—f. het bijhouden van een register van raszuivere beaucerons; 
—g. het registreren van uitslagen van onderzoeken van tot het ras behorende honden 
betreffende de aanwezigheid van erfelijk bepaalde afwijkingen alsmede van de mogelijkheid 
van het doorgeven van de aanleg daarvoor aan nakomelingen, een en ander met het doel, ten 
behoeve van een verantwoorde fokkerij van beaucerons gegevens uit deze registratie aan 
derden te verstrekken en te publiceren; 
—h. het uitgeven van een clubblad of een periodiek; 
—i. het deelnemen aan het overleg binnen de georganiseerde kynologie; 
—j. alle anderen 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. 
 
LEDEN, BEGUNSTIGERS, JEUGDLEDEN EN ERELEDEN - TOELATING EN 



 
 

 
 

BEEINDIGING LIDMAATSCHAP  
 
Artikel 3 
 
—1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar 
hebben bereikt en als zodanig na schriftelijke aanmelding door het bestuur zijn toegelaten. 
—2. Jeugdleden zijn natuurlijke personen, die de meerderjarige leeftijd nog niet hebben 
bereikt. Zij dienen bij aanmelding bij het bestuur een schriftelijke toestemming van hun 
wettelijke vertegenwoordiger over te leggen. Jeugdleden, die de achttienjarige leeftijd hebben 
bereikt en in aanmerking wensen te komen voor het gewone lidmaatschap, dienen zich 
daartoe wederom aan te melden. 
—3. Leden of jeugdleden behoren tot de categorie "gezinsleden", indien zij behoren tot het 
"gezin", waarvan één der leden "gewoon " lid is. 
—4. Het lidmaatschap is persoonlijk. 
—5. Zij aan wie door het Tuchtcollege voor de Kynologie bij onherroepelijke uitspraak een 
straf is opgelegd, kunnen als lid worden geweigerd. 
—6. Ereleden zijn zij die op grond van hun buitengewone verdiensten voor de vereniging als 
zodanig door de voorzitter zijn geïnstalleerd, op voordracht van het bestuur, of tenminste tien 
stemgerechtigde leden, en na bekrachtiging door een besluit van de algemene vergadering, 
genomen met een meerderheid van drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen. 
—7. Begunstigers van de vereniging zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging 
financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen jaarlijkse 
minimumbijdrage. 
—8. Begunstigers, jeugdleden en ereleden hebben geen andere rechten en verplichtingen dan 
die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd. 
—9. Het bestuur beslist over de toelating van leden en jeugdleden. 
—10. Bij niet toelating kan het kandidaat-lid binnen vier weken na de desbetreffende 
kennisgeving door het bestuur in beroep gaan bij de algemene vergadering. Dit beroep dient 
schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur. 
—11. De algemene vergadering kan bij schriftelijke stemming en bij meerderheid van 
stemmen tot toelating besluiten. Bij staking der stemmen wordt de kandidaat als niet 
aangenomen beschouwd. 
 
Artikel 4 
 
1.Het lidmaatschap eindigt door: 
a.het overlijden van het lid; 
b.opzegging door het lid; 
c.opzegging namens de vereniging;  
d.ontzetting; 
e.een aan het lid door het Tuchtcollege voor de Kynologie bij onherroepelijke uitspraak 
opgelegde straf van diskwalificatie van zijn persoon.  
2.Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts schriftelijk 
geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar, met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van vier weken.  
Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid of van de 
vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 
3.Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur, wanneer het lid, na daartoe 
schriftelijk te zijn aangemaand, niet voldoet aan zijn geldelijke verplichtingen tegenover de 



 
 

 
 

vereniging, voorts wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de 
statuten voor het lidmaatschap gesteld, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet 
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 
4.Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd 
met de statuten, reglementen of besluiten van de van de vereniging handelt of de vereniging 
op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door een besluit van het bestuur, 
genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal bestuursleden 
aanwezig is, met een meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. 
5.Bij opzegging namens de vereniging en bij ontzetting uit het lidmaatschap zal betrokkene 
ten spoedigste - in ieder geval binnen een week na het hiertoe genomen besluit - schriftelijk 
van het besluit in kennis worden gesteld, onder gelijktijdige opgave van de motivering tot het 
genomen besluit. 
Binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit tot opzegging/ontzetting 
staat voor het betrokken lid beroep open op de algemene vergadering. Maakt het lid gebruik 
van zijn recht op beroep dan is het bestuur verplicht een algemene vergadering uit te 
schrijven, te houden binnen een maand na ontvangst van het beroepschrift. 
Wordt hieraan binnen gestelde termijn niet voldaan dan vervalt automatisch de 
opzegging/ontzetting. 
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Gedurende de 
schorsingstermijn kan het betrokken lid geen van zijn lidmaatschapsrechten uitoefenen. 
6.Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de 
jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. 
 
JAARLIJKSE BIJDRAGEN EN ANDERE VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN 
 
Artikel 5 
 
1.De leden en begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, jaarlijks 
door de algemene vergadering vast te stellen. Zij kunnen daartoe in categorieën worden 
ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. 
2.Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de 
verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. 
 
BESTUUR 
 
Artikel 6 
 
1.Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen meerderjarige 
leden. 
2.Het bestuur van de vereniging wordt door de algemene vergadering uit de leden benoemd. 
3.De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, 
behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd 
zowel het bestuur als tenminste tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de 
oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht getekend door tien of meer leden 
moet tenminste vijf dagen vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur 
worden ingediend. 
4.Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste 
twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, 
genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig is. 



 
 

 
 

5.Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het 
voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de 
algemene vergadering vrij in de keus. 
6.Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die 
voordrachten. 
7.a. De voorzitter wordt in functie gekozen door de algemene vergadering. Het bestuur kiest 
uit zijn midden de secretaris en de penningmeester, alsmede een plaatsvervangend voorzitter 
en een plaatsvervangend secretaris. 
b. De functie van secretaris en penningmeester kunnen één persoon verenigd zijn 
8.Bestuursleden hebben zitting voor een tijdvak van drie jaar. 
9.Een bestuurslid, dat in een tussentijdse vacature is benoemd, treedt niet ipso facto in de 
functie zoals bedoeld in artikel 6, lid 7 - welke het bestuurslid bekleedde, in wiens plaats hij 
treedt. 
 
Artikel 7 
 
1.Elk bestuurslid, ook wanneer het voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door 
de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Er dient evenwel binnen twee 
maanden na het ontslag of de schorsing een buitengewone algemene vergadering 
bijeengeroepen te worden, die het ontslag of de schorsing aan revisie onderwerpt, met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 4 van deze statuten. Een schorsing, die niet binnen 
twee maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die 
termijn. 
2.Elk bestuurslid treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De 
aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het 
rooster de plaats van zijn voorganger in. 
3.Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 
a.door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; 
b.door verklaring in staat van faillissement of het verlenen van surséance van betaling; 
c.door ondercuratelestelling; 
d.door bedanken. 
 
Artikel 8 
 
1.a. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en de uitvoering van de besluiten 
van algemene vergadering. 
b. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met 
de secretaris casu quo de plaatsvervangend secretaris. 
c. Bij ontstentenis van de voorzitter wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd 
door de plaatsvervangend voorzitter tezamen met de secretaris casu quo de plaatsvervangend 
secretaris. 
2.Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester 
voldoende tot een bij huishoudelijk reglement vast te stellen maximaal bedrag. 
3.Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald blijft het bestuur bevoegd. Het is 
echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin het 
vervullen van de open plaats(en) aan de orde komt. 
4.Het bestuur, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, is bevoegd tot het sluiten 
van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het 
sluiten 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 derde 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 tot: 
a.het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van 
onroerende goederen; 
b.het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt 
verleend; 
c.het aangaan van dadingen; 
d.het optreden in rechte. 
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden 
gedaan. 
6.a.Het bestuur kan zich in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door één of meer 
commissies en/of adviseurs. 
b.De commissies worden ingesteld door het bestuur. De leden van de commissies worden 
door het bestuur benoemd.  
Bij afzonderlijk reglement wordt door het bestuur de taak en de werkwijze der commissies en 
de eventuele beloning van de commissieleden vastgesteld. Te allen tijde kan het bestuur een 
commissie ontheffen van haar taak en kan het bestuur de commissieleden schorsen of 
ontslaan. 
c.De adviseurs worden benoemd door het bestuur. Met betrekking tot de taak, werkwijze, 
beloning, schorsing en ontslag van een adviseur is het in lid 6 sub b bepaalde van 
overeenkomstige toepassing. 
7.a.Tenminste eenmaal per jaar wordt een bestuursvergadering gehouden en voorts 
telkenmale wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien twee der andere bestuursleden 
daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan de 
voorzitter het verzoek richten. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg 
geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na indiening 
van het verzoek, zijn de verzoekers bevoegd zelf een bestuursvergadering bijeen te roepen 
met inachtneming van de vereiste formaliteiten. 
b.De oproeping van de bestuursvergadering geschiedt - behoudens het in lid 7 sub a van dit 
artikel bepaalde - door de secretaris met inachtneming van een termijn van zeven dagen. De 
bijeenroeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de bestuursleden. 
c.De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging, dan wel bij 
diens afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter. Zijn zowel de voorzitter als de 
plaatsvervangend voorzitter afwezig dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. 
d.Met betrekking tot het opmaken en vaststellen van de notulen van de bestuursvergaderingen 
is het in artikel 10 lid 4 bepaalde van overeenkomstige toepassing. 
e.Met betrekking tot de stemmingen in de bestuursvergaderingen is het bepaalde in artikel 9 
lid 4 tot en met 7 van overeenkomstige toepassing. Ieder bestuurslid heeft één stem.  
Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.  
Alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van  
stemmen. 
 
ALGEMENE VERGADERING 
 
Artikel 9 
 
1.Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door 



 
 

 
 

de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. 
2.a.Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, ereleden, jeugdleden, 
gezinsleden en begunstigers van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en 
geschorste bestuursleden. 
b.Over de toelating van andere dan de onder a. bedoelde personen beslist de algemene 
vergadering. 
c.Stemgerechtigd zijn de gewone leden, meerderjarige gezinsleden en de ereleden. Ieder van 
hen heeft één stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 
3.a.Ten aanzien van onderwerpen, op de agenda vermeld, kunnen slechts geldige besluiten 
genomen worden met volstrekte meerderheid van stemmen, voor zover in deze statuten niet 
anders is bepaald; 
b.Ten aanzien van onderwerpen, niet op de agenda vermeld, kunnen slechts geldige besluiten 
worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen in een vergadering waarin 
drie/vierde van het aantal leden aanwezig is, zulks echter met uitzondering van besluiten zoals 
vermeld in de artikelen 14 en 15. 
4.Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk met gesloten of 
dichtgevouwen briefjes. 
5.Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, 
heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht een tweede stemming 
tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte 
meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de 
volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de 
stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede 
stemming) wordt telkens gestemd tussen personen, op wie bij de voorafgaande stemming is 
gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het 
geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal 
stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van 
die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. 
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van 
beiden is gekozen. 
6.Bij staking van stemmen over een voorstel betreffende zaken is het voorstel verworpen. 
7.Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 
Artikel 10 
1.De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis 
wordt de vergadering geleid door de plaatsvervangend voorzitter. Zijn zowel de voorzitter als 
plaatsvervangend voorzitter afwezig dan voorziet het bestuur in de leiding der vergadering. 
2.Het ter algemene vergadering oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit 
is genomen, is beslissend. 
3.Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het tweede lid bedoelde oordeel de 
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid 
van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk 
geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming 
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 
4.Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door 
de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden. De notulen worden op 
dezelfde dag of op de eerstvolgende algemene vergadering wel of niet gewijzigd vastgesteld 
en terstond daarna door de voorzitter en de secretaris casu quo hun plaatsvervangers 
ondertekend. 
Artikel 11 



 
 

 
 

1.Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar, dat samen valt met het kalenderjaar, wordt 
een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur is verplicht aan deze 
vergadering zijn jaarverslag uit te brengen en, onder overlegging van de nodige bescheiden 
als de balans en staat van baten en lasten, rekening en verantwoording te doen van zijn in het 
afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur. 
2.In deze jaarvergadering benoemt de algemene vergadering een commissie van tenminste 
twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, welke commissie de rekening en 
verantwoording van het bestuur onderzoekt en van haar bevindingen verslag aan de 
vergadering uitbrengt. 
3.Voorts komt aan de orde de voorziening in eventuele vacatures en voorstellen van het 
bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping van de leden.  
4.Het bestuur is verplicht ter jaarvergadering alle door de vergadering dan wel de in lid 2 van 
dit artikel bedoelde commissie, gewenste inlichtingen te verschaffen en desverlangd de kas en 
de waarden der vereniging te tonen en inzage te geven van de boeken en bescheiden der 
vereniging.  
Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige 
kennis, dat kan de commissie zich laten bijstaan door een deskundige. De last van de 
commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts 
door de benoeming van een andere commissie.  
Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 4 tien jaar lang te bewaren. 
 
Artikel 12 
 
1.a.Voorts worden algemene vergaderingen gehouden, zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk 
oordeelt, dan wel op schriftelijk verzoek - onder nauwkeurige opgave van de te behandelen 
onderwerpen - van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van 
een tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering. Ingeval van een dergelijk 
verzoek is het bestuur verplicht tot de bijeenroeping van de algemene vergadering.  
Het bestuur is alsdan verplicht binnen vier weken na ontvangst van dit verzoek een algemene 
vergadering bijeen te roepen terwijl bij gebreke hiervan de verzoekers bevoegd zijn zelf tot 
die bijeenroeping over te gaan, met inachtneming van de vereiste formaliteiten. 
b.De algemene vergaderingen worden bijeen geroepen door het bestuur, met inachtneming 
van een termijn van veertien dagen, dag van oproeping en vergadering niet meegerekend. De 
bijeenroeping geschiedt schriftelijk aan de adressen vermeld in het ledenregister, ofwel per 
advertentie in een landelijk blad of convocatie in het clubblad. 
 
VERHOUDING TOT DE VERENIGING RAAD VAN BEHEER OP KYNOLOGISCH 
GEBIED IN NEDERLAND 
 
Artikel 13 
 
1.De Beauceronclub Nederland ontleent haar rechten aan de statuten, huishoudelijk reglement 
en overige reglementen van de Raad van Beheer en verplicht zich zonder voorbehoud tot 
naleving van die statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer. 
2.De Beauceronclub Nederland 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 het bestuur van 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 Beauceronclub Nederland is bevoegd tot het opleggen van de verplichtingen aan de 
leden jegens de Raad van Beheer, waarbij al hetgeen waartoe de Beauceronclub Nederland 
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 
Beauceronclub Nederland rechtstreeks jegens de Raad van Beheer hebben in de zin van 
artikel 46, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.  
 
STATUTENWIJZIGING 
 
Artikel 14 
 
1.Wijziging van de statuten van de vereniging kan slechts geschieden krachtens besluit van de 
algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de 
statuten zal worden voorgesteld, welk besluit, wil het effect sorteren, de goedkeuring behoeft 
van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. 
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is 
opgemaakt. 
2.Een besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel, kan slechts genomen worden, mits: 
a.de vergadering met een oproepingstermijn van tenminste veertien dagen speciaal hiertoe is 
bijeengeroepen; 
b.op deze vergadering tenminste twee/derde van de leden aanwezig is en het desbetreffende 
besluit wordt genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal 
uitgebrachte geldige stemmen; 
c.bij de oproeping is gevoegd een afschrift van het betreffende voorstel, waarin de letterlijke 
tekst van dit voorstel is opgenomen; 
d.zij, die de oproeping tot een algemene vergadering hebben gedaan, dienen tenminste vijf 
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 te leggen, 
tot na de afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. 
3.Indien minder dan twee/derde van het totaal aantal leden aanwezig is, wordt een tweede 
vergadering gehouden binnen dertig dagen na de eerste, in welke vergadering tot de 
voorgestelde statutenwijziging van de vereniging kan worden besloten ongeacht het aantal 
aanwezige leden met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte 
geldige stemmen. 
 
ONTBINDING 
 
Artikel 15 
 
1.Ontbinding van de vereniging kan slechts geschieden bij besluit van de algemene 
vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van 
overeenkomstige toepassing. 
2.Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn. Indien bij 
zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelen zijn gesteld, geschiedt de vereffening 
door het bestuur. 
3.Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor een door de algemene vergadering te 
bepalen andere, door de Raad van Beheer erkende, kynologische vereniging.  



 
 

 
 

In geen geval komt dit batig saldo toe aan hen die ten tijde van de ontbinding lid zijn van de 
vereniging. 
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
Artikel 16 
 
1.De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast. 
2.Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de wet of 
de statuten casu quo statuten en reglementen van de Raad van Beheer. 
 


