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Statuten

Statuten

c.

Statuten
Naam, duur en zetel
Artikel 1
1.1
De vereniging draagt als naam Kleindier Liefhebbers Nederland. In de
statuten wordt de vereniging verder als “de vereniging” aangeduid.
1.2
De vereniging is op een januari tweeduizend negen tot stand gekomen
door het samengaan van de Nederlandse Bond van Hoender-,
Dwerghoender-, sier- en watervogelhouders en Nederlandse Konijnen-,
cavia- en knagersliefhebbers Bond en derhalve behoudt de vereniging
zich het recht voor om ook deel te nemen aan het maatschappelijk
verkeer onder de naam “Nederlandse Bond van Hoender-,
Dwerghoender-, sier- en watervogelhouders” door middel van afkorting
ook aan te duiden als “NHDB” en onder de naam “Nederlandse
Konijnen-, cavia- en knagersliefhebbers Bond” door middel van
afkorting ook aan te duiden als “NKB”
1.3
De vereniging is opgericht op een en dertig december tweeduizend acht
voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.
1.4
De vereniging is statutair gevestigd in Utrecht.
1.5
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Doel
Artikel 2
2.1
De vereniging heeft als doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, de
instandhouding en verspreiding van soorten en/of rassen van konijnen,
cavia’s, kleine knaagdieren en aanverwante pelsdieren alsmede van
soorten en/of rassen hoenders, dwerghoenders, sier- en watervogels,
oorspronkelijke duiven en aanverwante diersoorten in Nederland te
bewerkstelligen.
2.2 Dit doel tracht zij te bereiken door:
a. het bevorderen van de fokkerij van de in lid 2.1 genoemde
diersoorten en rassen op een diervriendelijke wijze, het op een
dierverantwoorde manier instandhouden en verbeteren van de
soorten en rassen, alsmede het fokken van nieuwe soorten en
rassen of variëteiten daarvan.
b. het bevorderen van onderzoek naar de geschiedenis en de
cultuurhistorische waarde van de in lid 2.1 genoemde diersoorten
en rassen en het bewaken van de instandhouding van deze
cultuurhistorische waarde.
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het bijdragen aan een zinvolle en waardevolle vrijetijdsbesteding
door informatie te verstrekken over het op een diervriendelijke en
verantwoorde wijze houden van de in lid 1 genoemde dieren.
d. het bevorderen en instandhouden van het beoordelen en
tentoonstellen van de dieren, al dan niet in competitieverband.
e. het uitdragen en behartigen van de waarden en belangen van de
kleindierenteelt in de breedste in des woords.
f. het behartigen van de belangen van haar leden bij de overheden,
zowel nationaal als internationaal en bij andere officiële instanties
indien nodig en gewenst.
g. samen te werken met andere organisaties op het terrein van de
(klein)dierenteelt en gezelschapsdieren in de breedste zin.
h. duurzame bijdragen te leveren aan een verantwoorde zorg en
welzijn van de dieren en de biodiversiteit die de in lid 2.1 genoemde
dieren vertegenwoordigen.
i. het bevorderen van het tot leven roepen van plaatselijke,
provinciale en/of regionale afdelingen, verenigingen en
speciaalclubs, die hetzelfde doel nastreven als de vereniging.
j. het bevorderen van de samenwerking tussen en het behartigen van
de belangen van de plaatselijke afdelingen door onder meer het
instellen van provinciale en/of regionale afdeling.
k. het organiseren, bevorderen en steunen van excursies, cursussen,
lezingen, congressen en andere evenementen die verband houden
en parallel lopen met de doelstellingen van de vereniging.
l. het houden van, het verlenen van medewerking aan en het
bevorderen van cursussen voor de opleiding van kandidaten voor
de examens voor keurmeesters.
m. het afnemen van examens voor keurmeesters, het doen aanstellen,
voordragen, begeleiden en doen ontslaan van keurmeesters
alsmede het regelen van de bevoegdheden van keurmeesters.
n. het onder toezicht van de vereniging (doen) uitgeven van en/of het
verlenen van medewerking aan het uitgeven van publicaties.
o. het bevorderen van het tot stand komen, het vaststellen en
publiceren van standaards.
p. het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met
nationale en internationale (zuster)organisaties op het terrein van
onder meer gezelschapsdieren.
q. het doen uitgeven van door de overheid goedgekeurde vaste
voetringen en/of andere merken.
r. het bevorderen van leden bindende uitspraken in gevallen van
geschillen en fraude door een daartoe ingestelde commissie.
s. het instellen van duurzame of tijdelijke commissies om het bestuur
te adviseren.
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2.3

Statuten

De vereniging mag op bijkomende wijze economische activiteiten
uitoefenen, die het doel van de vereniging kunnen bevorderen op
voorwaarde dat eventuele voordelen of baten daarvan uitsluitend ten
goede komen aan het doel van de vereniging.

Leden
Artikel 3
3.1
De vereniging kent: leden zijnde
a. leden en jeugdleden, natuurlijke personen;
b. buitengewone leden, rechtspersonen zijnde plaatselijke
verenigingen, speciaalclubs, tentoonstellingsorganisaties en
keurmeestersverenigingen;
c. erevoorzitters, ereleden en leden van verdienste;
d. serviceleden;
aan wie, ten bewijze van hun lidmaatschap, door of namens het bestuur
een bewijs wordt afgegeven waaruit hun lidmaatschap blijkt.
3.2 De vereniging kent donateurs, die als natuurlijk persoon of
rechtspersoon giften aan de vereniging doen zonder enige
tegenprestatie of lidmaatschap te verlangen.
3.3 De bevestiging van de afgifte van bewijzen van lidmaatschap aan leden
en jeugdleden kan plaatsvinden door middel van plaatselijke
afdelingen, terwijl de erevoorzitters, ereleden en leden van verdienste
hun bewijs van lidmaatschap rechtstreeks van het bestuur ontvangen.
De algemene ledenvergadering kan bij gewone meerderheid besluiten
dat de afgifte van lidmaatschapsbewijzen door middel van speciaalclubs
plaatsvindt. Deze met name aangewezen speciaalclubs worden gelijk
gesteld aan plaatselijke afdelingen.
3.4 Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen of rechtspersonen,
welke een vergelijkbaar doel als de vereniging nastreven.
3.5 Jeugdleden zijn natuurlijke personen die de leeftijd van zes jaar hebben
bereikt en de leeftijd van zeventien jaar nog niet hebben bereikt op het
tijdstip dat het verenigingsjaar ingaat.
3.6 Buitengewone leden zijn al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende
organisaties welke aan het doel van de vereniging vanuit hun eigen
doelstelling of specialisme bijdragen, zoals plaatselijke of regionale
verenigingen, keurmeestersverenigingen, tentoonstellingsorganisaties
en speciaalclubs.
3.7
Erevoorzitters zijn natuurlijke personen die zich voor de vereniging
en/of haar doelstellingen als voorzitter buitengewoon verdienstelijk
hebben gemaakt en om die reden als zodanig door de algemene
ledenvergadering zijn benoemd.
3.8 Ereleden en leden van verdienste zijn natuurlijke personen die zich
voor de vereniging en/of haar doelstelling buitengewoon dan wel
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respectievelijk bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en om die
reden als zodanig door de algemene ledenvergadering zijn benoemd.
3.9 Als erevoorzitters, ereleden en leden van verdienste van de vereniging
worden ook natuurlijke personen aangemerkt die voor 1 januari 2009
door de algemene ledenvergadering van de NHDB of door de algemene
ledenvergadering van de NKB als zodanig werden benoemd.
3.10 Serviceleden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die zich als
zodanig bij het hoofdbestuur hebben aangemeld. Zij hebben dezelfde
rechten en plichten als gewone leden maar mogen als servicelid niet
deelnemen aan tentoonstellingen en zij hebben in de algemene
ledenvergadering een stemrecht mits zij tot één week voor de algemene
ledenvergadering zich daarvoor schriftelijk melden. Hun stemrecht is
dan gelijk aan eenhonderdste stemrecht.
3.11 Waar hierna gesproken wordt van leden wordt bedoeld leden,
jeugdleden, buitengewone leden, erevoorzitters, ereleden en leden van
verdienste tenzij het tegendeel blijkt.
Ledenregister
Artikel 4
4.1
Door of namens de secretaris wordt een ledenregister bijgehouden
waarin de namen, volledige adresgegevens en eventuele digitale
adresgegevens van alle leden zijn opgenomen onder vermelding van de
plaatselijke afdeling door middel waarvan zij zich als lid hebben
aangemeld of waarbij zij zich hebben aangesloten.
4.2 De secretaris zorgt ervoor dat het register zodanig wordt bijgehouden,
dat daaruit te allen tijde de samenstelling van de plaatselijke afdelingen
kan worden gekend.
4.3 Het bestuur heeft het recht om de naam, de volledige adresgegevens
en/of digitale adresgegevens, zoals deze door het lid voor het
ledenregister zijn opgegeven ter beschikking te stellen aan organisaties
die direct dan wel indirect de doelstellingen van de vereniging
ondersteunen.
Aanmelding als lid en toelating tot het lidmaatschap
Artikel 5
5.1
Aanmelding als lid geschiedt schriftelijk bij het bestuur.
5.2 Het bestuur beslist omtrent toelating tot het lidmaatschap.
5.3 Van een besluit omtrent toelating tot het lidmaatschap wordt de
betrokkene schriftelijk in kennis gesteld.
5.4 Wanneer het bestuur tot niet toelating besluit geschiedt mededeling
daarvan schriftelijk onder opgaaf van redenen en met vermelding van
het aan de betrokkene ingevolge het volgende lid toekomende recht van
beroep.
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5.5

Statuten

In geval van niet toelating door het bestuur staat de betrokkene beroep
open bij de commissie van geschillen en juridische zaken van de
vereniging.

Einde van het lidmaatschap
Artikel 6
6.1
Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid. Ingeval van rechtspersoonlijkheid
eindigt het lidmaatschap doordat de rechtspersoon ophoudt te
bestaan;
b. door schriftelijke opzegging door het lid;
c. door schriftelijke opzegging door de vereniging. Deze kan
geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten
door deze statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen,
wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet
nakomt alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting (royement). Ontzetting uit het lidmaatschap kan
alleen worden uitgesproken door de commissie van geschillen en
juridische zaken en door de algemene ledenvergadering wanneer
een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de
vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
6.2 Het bestuur van de vereniging geeft de kennisgeving af van de
opzegging van het lidmaatschap door de vereniging en van de
ontzetting uit het lidmaatschap van de vereniging.
6.3 Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan zowel geschieden aan
het bestuur als aan het bestuur van de rechtspersoon, die het bewijs van
lidmaatschap heeft afgegeven.
6.4 Opzegging van het lidmaatschap door een lid of door de vereniging kan
slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar.
6.5 Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd door het bestuur,
de commissie van geschillen en juridische zaken of door het lid indien
redelijkerwijs niet van de vereniging respectievelijk van het lid gevergd
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
6.6 Voorts kan een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang
opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot
omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
6.7
Een opzegging, in strijd met het in het voorgaande lid bepaalde, doet
het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegestane tijdstip, volgend
op dat, waartegen werd opgezegd.
6.8 Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een
besluit, waarbij de geldelijke verplichtingen van de leden zijn
verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
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6.9

In geval een lid een sanctie is opgelegd door de commissie van
geschillen en juridische zaken is het lid aan de vereniging verplicht ook
na beëindiging van het lidmaatschap deze sanctie na te komen. In geval
na beëindiging van het lidmaatschap de nakoming wordt geweigerd,
kan deze sanctie worden verhoogd met alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke incassokosten.
6.10 Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging
op grond dat redelijkerwijs niet van de vereniging gevergd kan worden
het lidmaatschap te laten voortduren of op grond dat het lid zijn
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt en van een besluit tot
ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen één maand
na ontvangst van de kennisgeving beroep open bij de commissie van
geschillen en juridische zaken en in tweede instantie bij de algemene
ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het
besluit, met opgaaf van redenen, in kennis gesteld. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
6.11 Wanneer een lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt,
blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
Jaarlijkse bijdragen
Artikel 7
7.1
De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die
door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld. De leden
kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld.
7.2
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke
ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te
verlenen.
Bestuur
Artikel 8
8.1
Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste
elf leden, zijnde natuurlijke personen waaronder in ieder geval een
voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
8.2 De functies van secretaris en penningmeester kunnen in een persoon
zijn verenigd.
8.3 Het aantal leden van het bestuur wordt binnen de in de vorige zin
gestelde grenzen door het bestuur vastgesteld.
8.4 De benoeming van leden van het bestuur geschiedt door de algemene
ledenvergadering uit de leden. De voorzitter wordt in functie gekozen.
8.5 De benoeming van leden van het bestuur geschiedt, behoudens het
bepaalde in lid 8.4., uit één of meer bindende voordrachten.
8.6 Tot het opmaken van een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als
twintig leden.
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Statuten

8.7

De voorgedragen personen dienen een schriftelijke akkoordverklaring
met hun voordracht aan het bestuur te overhandigen. Een voordracht
door het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene
ledenvergadering vermeld.
Aan elke voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door
een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen
besluit van de algemene ledenvergadering.
Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene ledenvergadering
in overeenstemming met het voorgaande lid tot ontneming van het
bindende karakter daaraan, dan is de algemene ledenvergadering vrij in
de keus.

8.8
8.9

Einde lidmaatschap van het bestuur, periodiek aftreden en
schorsing
Artikel 9
9.1
Elk lid van het bestuur, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd werd
benoemd, kan te allen tijde door de commissie van geschillen en
juridische zaken of de algemene ledenvergadering worden geschorst of
ontslagen. In geval de commissie van geschillen en juridische zaken tot
schorsing of ontslag besluit, dient dit besluit door de algemene
ledenvergadering te worden bekrachtigd op de eerstvolgende algemene
ledenvergadering.
9.2 Een besluit tot schorsing of ontslag behoeft een meerderheid van
twee/derde van de uitgebrachte stemmen van de algemene
ledenvergadering.
9.3 Een schorsing eindigt indien niet binnen drie maanden daarna tot
ontslag is besloten.
9.4 De leden van het bestuur hebben zitting voor de duur van drie jaren
tenzij in het huishoudelijk reglement een andere termijn is bepaald.
9.5 Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door bedanken;
c. voor zover het huishoudelijk reglement een beperkte zittingsduur
vaststelt en door verloop van deze zittingsduur;
d. door ontslag.
Bestuursfuncties en besluitvorming van het bestuur
Artikel 10
10.1 Het bestuur verdeelt de functies van secretaris, penningmeester en de
algemene bestuursfuncties. De voorzitter wordt door de algemene
ledenvergadering in functie gekozen. Het bestuur kan voor de
voorzitter, de secretaris en de penningmeester plaatsvervangers
aanwijzen.
Reglementen Kleindier Liefhebbers Nederland – versie 16 juni 2018

Statuten

19

10.2 Van het verhandelde in elke vergadering van het bestuur worden door
de secretaris notulen gehouden, die worden bewaard in een register dat
na verloop van drie jaren na het verenigingsjaar openbaar wordt voor
de leden van de vereniging.
10.3 De notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering
vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van
die vergadering ondertekend. In afwijking van wat de Wet
dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter over de
totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
10.4 Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de
vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur worden
vastgesteld.
Taak van het bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 11
11.1 Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met
het besturen van de vereniging.
11.2 Indien het aantal leden van het bestuur tot beneden vijf is gedaald, blijft
het bestuur bevoegd. Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk
een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in
de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
11.3 De onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden tussen de leden
van het bestuur kan bij huishoudelijk reglement nader worden geregeld.
11.4 Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde
onderdelen van zijn taak ook door derden te doen uitvoeren. Het kan
daartoe onder meer duurzame of tijdelijke commissies in het leven
roepen.
11.5 Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van
registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld
van een ander verbindt, mits na voorafgaande schriftelijke goedkeuring
van de algemene ledenvergadering tot het aangaan van overeenkomsten
welke een waarde van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) te
boven gaan. Voormeld bedrag van vijfentwintigduizend euro (€
25.000,00) zal jaarlijks door middel van indexatie worden aangepast.
Door splitsing van rechtshandelingen kan aan deze bepaling geen
afbreuk worden gedaan.
11.6 De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Bovendien
wordt de vereniging vertegenwoordigd door de voorzitter en de
secretaris samen. In het Huishoudelijk Reglement kan aan individuele
bestuursleden vertegenwoordigingsbevoegdheid worden toegekend,
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11.7

Statuten

welke bevoegdheid niet verder kan strekken dan hun taakstellingen en
met als doel dat zij op een optimale wijze in deze taakstellingen kunnen
voorzien.
Het bestuur is bevoegd tot het verlenen van volmacht aan derden om de
vereniging, binnen de bij die volmacht gestelde grenzen, te
vertegenwoordigen.

Jaarverslag, rekening en verantwoording van het bestuur en
raming
Artikel 12
12.1 Het bestuur brengt op de jaarvergadering als bedoeld in het volgende
artikel zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en
een staat van baten en lasten rekening en verantwoording over zijn in
het afgelopen jaar gevoerde bestuur. Na verloop van de termijn
waarbinnen de rekening en verantwoording dient te worden afgelegd
kan ieder lid deze in rechte van het bestuur vorderen.
12.2 De algemene ledenvergadering kan een accountant benoemen die de
rekening en verantwoording van het bestuur controleert en aan de
algemene ledenvergadering een verslag omtrent zijn bevindingen
uitbrengt. Het bestuur is verplicht om aan de accountant alle door hem
gewenste inlichtingen te verschaffen, hem desgewenst de kas en de
waarden te tonen en inzage te geven in de boeken en bescheiden van de
vereniging.
12.3 De algemene ledenvergadering benoemt een kascontrolecommissie die
de rekening en verantwoording van het bestuur op inhoudelijke
aspecten onderzoekt, deze toetst aan jaar- en/of beleidsplannen en
daarvan verslag uitbrengt aan de algemene ledenvergadering. Het
bestuur is verplicht om aan de kascontrolecommissie alle door haar
gewenste inlichtingen te verschaffen. De kascontrolecommissie bestaat
uit een drietal leden dat door de provinciale en/of regionale afdelingen
is voorgedragen.
12.4 De rekening en verantwoording behoeft de goedkeuring van de
algemene ledenvergadering. De goedkeuring strekt het bestuur tot
decharge over zijn in het afgelopen jaar gevoerde bestuur voor zover
daarvan uit de rekening en verantwoording blijkt.
12.5 Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in lid 12.1 tien jaren
te bewaren.
De algemene ledenvergadering
Artikel 13
13.1 De algemene ledenvergadering bestaat uit afgevaardigden die worden
gekozen op de wijze als bepaald in artikel 14.
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Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle
bevoegdheden toe, die niet door de Wet of de statuten aan andere
organen van de vereniging zijn opgedragen.
Jaarlijks, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het
verenigingsjaar, behoudens verlenging van die termijn door de
algemene ledenvergadering, 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 het
voorgaande artikel;
b. de voorziening in eventuele vacatures;
c. voorstellen van het bestuur of van de plaatselijke, provinciale of
regionale afdelingen of van buitengewone leden, aangekondigd bij
de oproeping tot de vergadering;
d. besluiten van de geschillencommissie indien en voor zover deze de
instemming van de algemene vergadering behoeven.
Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het
bestuur dat wenselijk oordeelt.
Voorts is het bestuur verplicht, op schriftelijk verzoek van een zodanig
aantal afgevaardigden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende
van het aantal stemmen dat door de voltallige algemene
ledenvergadering kan worden uitgebracht, tot het bijeenroepen van een
algemene vergadering met inachtneming van een oproepingstermijn
van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek niet binnen
veertien dagen gehoor wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot de
bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in
artikel 17.

Toegang tot en stemrecht in de algemene vergaderingen en
afgevaardigden
Artikel 14
14.1 Toegang tot de algemene vergaderingen hebben alle leden en de leden
van het bestuur.
14.2 Geen toegang tot de algemene vergaderingen hebben de leden en leden
van het bestuur die als zodanig zijn geschorst.
14.3 Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de
voorzitter van de vergadering.
14.4 Door en uit de plaatselijke afdelingen en door en uit de buitengewone
leden worden ten hoogste drie afgevaardigden, niet zijnde jeugdleden,
die in het bezit zijn van een geldig bewijs van lidmaatschap benoemd,
waarvan één wordt aangewezen om het stemrecht uit te oefenen op de
algemene vergaderingen. Van de benoeming en aanwijzing wordt een
geloofsbrief overhandigd aan de algemene ledenvergadering.
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Statuten

14.5

Stemgerechtigd in de algemene vergaderingen is iedere
stemgerechtigde afgevaardigde en iedere erevoorzitter, erelid en lid van
verdienste alsmede de stemgerechtigde afgevaardigde van de regionale
of provinciale afdeling.
14.6 Iedere stemgerechtigde afgevaardigde van een plaatselijke afdeling kan
voor ieder via zijn vereniging uitgegeven bewijs van lidmaatschap één
stem uitbrengen op de algemene vergaderingen of op de vergaderingen
van de provinciale of regionale afdeling. In geval de stem op de
provinciale of regionale afdeling wordt uitgebracht, is het bestuur van
de provinciale of regionale afdeling aan de vereniging verplicht deze
stem onder overlegging van de geloofsbrief van de stemgerechtigde
afgevaardigde over te brengen aan de algemene ledenvergadering van
de vereniging.
14.7 Ieder erelid, erevoorzitter en lid van verdienste en iedere
stemgerechtigde afgevaardigde van een buitengewoon lid brengt één
stem uit op de algemene vergaderingen.
14.8 Ieder die stemgerechtigd is in de algemene vergaderingen kan zich daar
of op de vergadering van de provinciale of regionale afdeling laten
vertegenwoordigen door een medestemgerechtigde, met dien verstande
dat een stemgerechtigde nooit meer dan twee volmachten kan
verzamelen. Een dergelijke volmacht dient schriftelijk te zijn en is ter
beoordeling van het bestuur. Leden van het bestuur en leden van de
commissie van geschillen en juridische zaken mogen geen stemmen
uitbrengen als afgevaardigde of op basis van enige volmacht.
14.9 Leden-natuurlijke personen hebben het recht in de algemene
vergaderingen het woord te voeren.
Voorzitterschap en notulen
Artikel 15
15.1 De algemene vergaderingen wordt geleid door de voorzitter of diens
plaatsvervanger en bij hun afwezigheid door een door het bestuur in
onderling overleg aangewezen bestuurslid. Zijn geen leden van het
bestuur aanwezig dan voorziet de algemene ledenvergadering zelf in
haar leiding.
15.2 Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de
secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon
notulen gehouden. De notulen worden in dezelfde of in de
eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan
door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.
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Besluitvorming van de algemene ledenvergadering
Artikel 16
16.1 Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter
dat een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de
inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet
schriftelijk vastgelegd voorstel.
16.2 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het voorgaande
lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe
stemming plaats wanneer de meerderheid van de algemene
ledenvergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
16.3 Voor zover de statuten of de Wet niet anders bepalen worden alle
besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
16.4 Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
16.5 Indien bij verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid
heeft verkregen, heeft een tweede stemming of, in geval van een
bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen
kandidaten, plaats. Heeft alsdan wederom 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 de personen op wie bij de voorafgaande
stemming is gestemd, uitgezonderd evenwel de persoon op wie bij die
voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen werd
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 hen is
gekozen.
16.6 Indien de stemmen staken over andere onderwerpen dan verkiezing
van personen dan is het voorstel verworpen.
16.7 Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling tenzij de voorzitter
een schriftelijke stemming gewenst acht dan wel één der
stemgerechtigden dat vóór de stemming verlangt. Alle stemmingen over
personen geschieden schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij
ongetekende, gesloten briefjes.
16.8 Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij één stemgerechtigde
hoofdelijke stemming verlangt.
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Bijeenroepen algemene vergadering
Artikel 17
17.1 De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur,
onverminderd het bepaalde in artikel 13. De oproeping geschiedt
schriftelijk aan de plaatselijke afdelingen, de buitengewone leden,
erevoorzitters, ereleden en leden van verdienste en/of door middel van
publicatie in een daartoe aangewezen (verenigings)orgaan. De termijn
voor de oproeping bedraagt ten minste vier weken.
17.2 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld,
onverminderd het bepaalde in artikel 25.
Plaatselijke afdelingen, provinciale en/of regionale afdelingen en
speciaalclubs
Artikel 18
18.1 De leden van de vereniging zijn ingedeeld in plaatselijke afdelingen, die
als zelfstandige plaatselijke verenigingen rechtspersoonlijkheid
bezitten. De plaatselijke afdelingen, niet zijnde speciaalclubs, zijn
ingedeeld in provinciale en/of regionale afdelingen van de vereniging.
Provinciale en/of regionale afdelingen bezitten geen zelfstandige
rechtspersoonlijkheid. Waar hierna gesproken wordt van afdelingen
wordt bedoeld provinciale en/of regionale afdelingen, tenzij het
tegendeel blijkt.
18.2 De geografische grenzen en het aantal van de afdelingen worden met
inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde, door de
betreffende afdelingen in onderling overleg met het bestuur vastgesteld.
18.3 Leden hebben het recht het bestuur te verzoeken een nieuwe
plaatselijke afdeling of speciaalclub toe te laten onder overlegging van
de (statutaire) bepalingen en reglementen welke op die vereniging van
toepassing zullen zijn. Op verzoek als in voorgaande zin bedoeld wordt
door het bestuur beslist waarbij het bestuur de (het) bestu(u)r(en) van
de afdeling(en) op welker gebied het verzoek betrekking in de
gelegenheid stelt zich schriftelijk uit te spreken binnen redelijke
termijn.
18.4 De leden behoren tot die plaatselijke afdeling waarbij men zich als lid
van de vereniging heeft gemeld. De leden van de plaatselijke afdelingen
hebben elk één stem in de vergaderingen van die afdelingen. In de
algemene vergaderingen of in de vergadering van de provinciale of
regionale afdeling brengt de namens een plaatselijke afdeling
stemgerechtigde afgevaardigde elke door hem ter zake een voorstel uit
te brengen stem op gelijke wijze uit en wel overeenkomstig de uitkomst
van de stemming in de vergadering van zijn plaatselijke afdeling over
dat voorstel.
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De algemene ledenvergadering kan met volstrekte meerderheid
besluiten dat speciaalclubs ten aanzien van het stemrecht van de leden
dezelfde rechten verkrijgen als de plaatselijke afdelingen met dien
verstande dat dan de stemgerechtigde afgevaardigde van de
speciaalclub in de algemene vergaderingen elke door hem ter zake een
voorstel uit te brengen stem op gelijke wijze uit dient te brengen en wel
overeenkomstig de uitkomst van de stemming in de vergadering van
zijn speciaalclub over dat voorstel.

Geldmiddelen van de afdelingen en commissies
Artikel 19
19.1 Indien en voor zover het bestuur niet besluit de geldmiddelen van de
afdelingen of commissies zelf te beheren, worden deze beheerd door de
bestuur van de afdeling of commissie en is dit bestuur verplicht om in
de eerste helft van het opvolgende jaar verslag te doen aan het bestuur
van de vereniging over de status van haar middelen en over haar
uitgaven.
19.2 De geldmiddelen van de afdelingen of commissies bestaan uit de
jaarlijks door het bestuur ter beschikking te stellen gedeelten van de
contributies, bijdragen, schenkingen en andere toevallige baten.
19.3 De hoogte van de ter beschikking te stellen bedragen wordt door het
bestuur voor iedere afdeling, categorie van afdelingen of commissie
afzonderlijk vastgesteld.
19.4 Berust het beheer van de geldmiddelen bij de besturen van de
afdelingen of commissies dan draagt het bestuur zorg voor definitieve
afrekening van de afdrachten vóór één februari van het jaar, volgend op
dat waarvoor deze werden vastgesteld.
Samenstelling afdelingsbesturen en commissies
Artikel 20
20.1 De afdelingsbesturen en commissies bestaan uit ten minste drie
personen.
20.2 De benoeming van afdelingsbestuursleden geschiedt door de
afdelingsvergadering uit de leden van de afdeling. De leden van de
afdeling besluiten eveneens over het ontslag.
20.3 Leden van commissies van de vereniging worden benoemd en ontslagen
door het bestuur.
Regels afdelingen en commissies
Artikel 21.
21.1 Ten behoeve van de afdelingen en commissies worden door het bestuur
van de vereniging reglementen opgesteld, met inachtneming van het
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21.2

Statuten

bepaalde in deze statuten. Het bestuur dient (een wijziging van) de
reglementaire bepalingen van de afdelingen ter goedkeuring voor te
leggen aan de algemene ledenvergadering. Een afdelingsreglement
treedt eerst in werking nadat dit door de algemene ledenvergadering is
goedgekeurd.
De afdelingen beleggen ten minste tweemaal per jaar een algemene
vergadering voor de aangesloten plaatselijke afdelingen, waarin het
gevoerde algemene en financiële beleid jaarlijks aan de orde gesteld
wordt.

Raad van Advies
Artikel 22
22.1 Twee afgevaardigden van iedere provinciale en/of regionale afdeling
vormen de Raad van Advies.
22.2 De Raad van Advies komt ten minste twee keer per jaar met het bestuur
bijeen.
22.3 De Raad van Advies dient het bestuur gevraagd en ongevraagd van
advies ten aanzien van de organisatie van de vereniging, de
voorbereiding van bestuursbesluiten, jaarplannen en beleidsplannen
van het bestuur.
Diertechnische Raden
Artikel 23
23.1 De Diertechnische Raad wordt ten minste gevormd door twee
afgevaardigden van iedere speciaalclub, de leden van de
standaardcommissies en twee afgevaardigden van de
keurmeestersvereniging.
23.2 De Diertechnische Raad komt ten minste één keer per jaar met het
bestuur bijeen.
23.3 De Diertechnische Raad dient het bestuur gevraagd en ongevraagd van
advies op het vlak van dier- of rastechnische aangelegenheden,
standaardaangelegenheden en dierenwelzijns-aangelegenheden; dit
alles in de ruimste zin des woords.
23.4 Het bestuur kan besluiten de Diertechnische Raden te splitsen naar
diergroepen.
Sanctiebeleid en Commissie van geschillen en juridische zaken
Artikel 24
24.1 Leden van de vereniging zijn door middel van hun lidmaatschap
onderworpen aan het sanctiebeleid van de vereniging in geval door de
commissie van geschillen en juridische zaken een sanctie wordt
opgelegd.
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24.2 Door of namens de vereniging kan alleen door de commissie van
geschillen en juridische zaken met uitsluiting van ieder ander orgaan
van de vereniging aan leden een sanctie worden opgelegd die kan
bestaan uit de ontzetting uit het lidmaatschap, schorsing, berisping
en/of een geldboete waarvan de hoogte wordt bepaald in het
huishoudelijke reglement of in het reglement van de commissie van
geschillen en juridische zaken.
24.3 Een sanctie kan slechts en alleen worden opgelegd wanneer door de
commissie van geschillen en juridische zaken op tegenspraak van het
desbetreffende lid met duidelijke redenen omkleed is vastgesteld dat
door het desbetreffende lid gehandeld is in strijd met de reglementen,
het huishoudelijk reglement of de statuten van de vereniging.
24.4 Door de algemene ledenvergadering van de vereniging worden op
voordracht van de commissie van geschillen en juridische zaken de
leden van de commissie van geschillen en juridische zaken benoemd
24.5 De leden van de commissie van geschillen en juridische zaken hebben
zitting voor de duur van zes jaren tenzij in het reglement van de
commissie van geschillen en juridische zaken een andere termijn is
bepaald.
24.6 Naast het op verzoek toezien op de naleving van statuten, het
huishoudelijke reglement en de overige reglementen dient de
commissie van geschillen en juridische zaken zich uit te spreken over
geschillen en juridische kwesties die de vereniging belangen. Als geschil
wordt iedere kwestie aangemerkt die als zodanig door een lid, het
bestuur of een commissie van de vereniging wordt voorgelegd aan de
commissie van geschillen en juridische zaken. Voorts kan de commissie
van geschillen en juridische zaken gevraagd en ongevraagd adviezen
verstrekken over onderwerpen en zaken die voor de vereniging van
belang kunnen zijn.
24.7 De algemene ledenvergadering dient het reglement van de commissie
van geschillen en juridische zaken vast te stellen en te wijzigen op
gelijke wijze als waarop statuten worden vastgesteld.
Statutenwijziging
Artikel 25
25.1 In deze statuten kan geen wijziging worden gebracht dan door een
besluit van de algemene ledenvergadering, die werd opgeroepen met de
mededeling dat op een algemene vergadering een wijziging van de
statuten zal worden voorgesteld.
25.2 Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van
een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, dragen zorg dat
tegelijk met de oproeping een afschrift van dat voorstel, waarin de tekst
van de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, aan de
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Statuten

plaatselijke afdelingen, de buitengewone leden en erevoorzitters,
ereleden en leden van verdienste is toegestuurd. Bovendien wordt een
afschrift als in de voorgaande zin bedoeld ten minste vier weken voor de
dag der vergadering voor alle leden op een daartoe geschikte plaats ter
inzage gelegd tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt
gehouden.
25.3 Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de
stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin ten minste een
zodanig aantal stemgerechtigde afgevaardigden als is gerechtigd tot het
uitbrengen van twee/derde gedeelte van het aantal stemmen dat in een
voltallige algemene vergadering kan worden uitgebracht,
vertegenwoordigd is. Is het vereiste quorum niet vertegenwoordigd, dan
wordt een tweede vergadering bijeenroepen, te houden niet eerder dan
zes weken en niet later dan vier maanden na de vergadering, waarin
over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is
geweest, ongeacht het aantal vertegenwoordigde leden, kan worden
besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen.
25.4 Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een
notariële akte is opgemaakt. Tot het verlijden van die akte is ieder
bestuurslid bevoegd.

Statuten

niet in strijd mag zijn met de Wet - ook waar deze geen dwingend recht
bevat - en deze statuten.
27.2 Een besluit tot vaststelling of wijziging van het huishoudelijk reglement
kan slecht worden genomen met een bijzondere meerderheid van
tweederde van de uitgebrachte stemmen. Besluiten tot aanpassing van
overige reglementen worden genomen met een gewone meerderheid
van de uitgebrachte stemmend.
Dit statuten vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de NKB d.d. 28
juni 2008 en in de algemene ledenvergadering van de NHDB d.d. 14 juni, is
vastgesteld in de algemene ledenvergadering van KLN op 14 juni 2014 en gaat
in op 15 juni 2015.

Ontbinding
Artikel 26
26.1 De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 van het
voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
26.2 Het batig saldo na de vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van
het besluit tot ontbinding lid van de vereniging waren. Bij het besluit tot
ontbinding kan echter een andere bestemming aan het batig saldo
worden gegeven.
26.3 Tenzij de algemene ledenvergadering anders besluit, geschiedt de
vereffening door het bestuur.
26.4 Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening
blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
Huishoudelijk reglement en overige reglementen
Artikel 27
27.1 De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement en/of
andere reglementen vaststellen waarin die onderwerpen worden
geregeld die in deze statuten niet of niet volledig zijn geregeld en dat
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