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STATUTEN
Artikel 1
Naam, vestigingsplaats en duur

1.

De vereniging draagt de naam “Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van Duitse Herdershonden. De
vereniging kan zich mede bedienen van de afkorting: V.D.H. en wordt in de statuten aangeduid als:
"de vereniging" of "de V.D.H.".

2.
3.

De vereniging heeft haar zetel te ’s-Gravenhage.

4.
5.

De vereniging is aangesloten bij de Welt Union der Vereine für Deutsche Schäferhunden (W.U.S.V.)

De vereniging is voor onbepaalde tijd aangegaan. Ze is opgericht op vier november negentienhonderd
zeventien.
De vereniging is in het jaar tweeduizend als lid toegetreden tot de te Amsterdam gevestigde
vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, hierna te noemen: “Raad van
Beheer”.

Artikel 2
Doel en middelen
1. De vereniging heeft ten doel’
a. De instandhouding en verbetering van het ras “De Duitse Herdershond”.
b. De bevordering van de gezondheid en het welzijn van de Duitse Herdershond in het algemeen en
het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen het ras in het bijzonder.
c. Het nader tot elkaar brengen van fokkers en liefhebbers van raszuivere Duitse Herdershonden.
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d.
e.
f.
2.

De
a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Het bevorderen van de kennis van- en liefhebberij voor dit ras.
Het geven van leiding bij de fokkerij en africhting van dit ras.
Al datgene wat met het bovenstaande in de ruimste zin van het woord, rechtstreeks of zijdelings,
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
Het in woord en geschrift bevorderen van de kennis op kynologisch gebied in het algemeen en van
de Duitse Herdershond in het bijzonder,
Het bevorderen van de toepassing van de Duitse Herdershond als gebruikshond, in casu voor de
mens nuttige activiteiten.
Het organiseren en stimuleren van evenementen waaraan Duitse Herdershonden deelnemen in de
ruimste zin van het woord. Ondermeer het houden of doen houden van examens,
fokgeschiktheidkeuringen, gedragstesten, clubmatches, alsmede het deelnemen aan het
organiseren van nationale en internationale evenementen voor Duitse Herdershonden of waaraan
Duitse Herdershonden deel kunnen nemen.
Het stimuleren van programma’s, bijeenkomsten en andere activiteiten voor de liefhebber van de
Duitse Herdershond.
Het geven van ondersteuning en voorlichting bij het dekken, fokken en grootbrengen, alsmede bij
het aankopen, eventueel importeren van Duitse Herdershonden.
Zoveel mogelijk bekendheid geven aan de voorschriften en regels, die door de Raad van Beheer
en de Weltunion der Vereine für Deutsche Schäferhunde (W.U.S.V) zijn vastgesteld.
Het publiceren van informatie, uitslagen en mededelingen via alle mogelijke kanalen.
Het opstellen en uitvoeren van plannen ter bestrijding van erfelijke gebreken binnen het ras.
Het deelnemen aan diverse overlegvormen binnen de Nederlandse Kynologie.
Alle andere wettige middelen die het doel van de vereniging bevorderen, mits niet in strijd met de
statuten, reglementen en wettige besluiten van de Raad van Beheer.

Artikel 3
3.1 Verhouding tot de Raad van Beheer
A. De vereniging ontleent haar rechten aan de statuten, huishoudelijke reglementen 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.
B. De vereniging aanvaardt de rechtsmacht van de “Geschillencommissie voor de Kynologie” en het
“Tuchtcollege voor de Kynologie”, zoals weergegeven in de statuten en huishoudelijk reglement van de
Raad van Beheer.
C. De leden van de vereniging zijn, tegenover het hoofdbestuur van de VDH, tot hetzelfde gehouden als
waartoe de VDH vanwege haar lidmaatschap van de Raad van Beheer, zal zijn gehouden op grond van de
statuten en reglementen van de Raad van Beheer en door de organen van de Raad van Beheer wettig
genomen besluiten.
D. De vereniging is bevoegd tot het opleggen van de verplichtingen aan de leden jegens de Raad van Beheer,
waarbij al hetgeen waartoe de vereniging jegens de Raad van Beheer is gehouden uit hoofde van het
bepaalde in de statuten en reglementen van de Raad van Beheer ook geldt als verplichting die de leden
van de vereniging rechtstreeks jegens de Raad van Beheer hebben, alles met toepassing van het bepaalde
in artikel 46, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
3.2 Verhouding tot de Weltunion der Vereine für Deutsche Schäferhunde (W.U.S.V)
De VDH zal zich, overeenkomstig de statuten van de W.U.S.V. inspannen om wereldwijd te komen tot een
eenheid in de fokkerij, africhting en gedragsbeoordeling van de Duitse Herdershond.
Artikel 4
Begripsbepalingen
In deze statuten wordt verstaan onder;
a. a Afdeling: een provinciale afdeling zoals bedoeld in artikel 9, lid1;
b. b Afdelingsvergadering: de algemene vergadering van de leden die behoren tot een afdeling;
c. Afdelingsbestuur: het bestuur van de afdeling;
d. Hoofdbestuur: het bestuur van de vereniging;
e. Algemene vergadering: de algemene vergadering van de vereniging;
f.
Raad van arbitrage: is een onafhankelijk rechtsprekend orgaan van de vereniging.
Artikel 5
Lidmaatschap
1. De vereniging kent:
a. Hoofdleden
b. Huisgenootleden
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2.
3.
4.
5.
6.

7.

c. Jeugdleden
d. Ereleden.
Hoofdleden zijn rechtspersonen of natuurlijke personen die per eerste dag van een verenigingsjaar achttien
jaar of ouder zijn en die als lid zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 6 bepaalde.
Huisgenootleden zijn natuurlijke personen die per eerste dag van een verenigingsjaar achttien jaar of
ouder zijn en als gezinsleden van hoofdleden zijn toegelaten, overeenkomstig het in artikel 6 bepaalde.
Jeugdleden zijn natuurlijke personen die per eerste dag van een verenigingsjaar nog geen achttien jaar
oud zijn en als jeugdlid zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 6 bepaalde.
Ereleden zijn natuurlijke personen die als zodanig zijn benoemd op een in een reglement nader vast te
stellen wijze. Daarin kunnen tevens hun bijzonere rechten en verplichtingen nader worden vastgesteld.
In de statuten, reglementen en mededelingen van de vereniging wordt met leden bedoeld de hoofdleden,
de huisgenootleden, de jeugdleden en de ereleden, tenzij anders is vermeld of het tegendeel uitdrukkelijk
blijkt.
Het Hoofdbestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van de in lid 1 van dit artikel
genoemde categorieën leden zijn opgenomen.

Artikel 6
1. Als hoofdlid, huisgenootlid of jeugdlid kan men worden toegelaten nadat men hiertoe schriftelijk een
verzoek bij het hoofdbestuur heeft ingediend. Het hoofdbestuur laat de naam, het adres en woonplaats
in het verenigingsorgaan en/of beveiligde website publiceren. Gedurende veertien dagen na publicatie
kan door ieder lid, schriftelijk en onder opgave van redenen, bij het hoofdbestuur bezwaar worden
gemaakt tegen toelating. Indien er tijdig bezwaar gemaakt is, zal door de Raad van Arbitrage worden
beslist of het aspirant-lid wel of niet wordt toegelaten. De algemene vergadering kan bij niet-toelating
niet alsnog tot toelating besluiten.
2. De rechten en verplichtingen van huisgenootleden zijn dezelfde als die van hoofdleden, met dien
verstande dat zij geen verenigingsorgaan ontvangen. Een huisgenootlid wordt, van rechtswege,
hoofdlid met ingang van het verenigingsjaar volgende op het jaar waarin het hoofdlid waaraan het
huisgenootlid diens status van huisgenootlid ontleende, ophoudt lid te zijn.
3. De rechten en verplichtingen van jeugdleden zijn, tenzij anders bepaald is, dezelfde als die van
hoofdleden, met dien verstande dat jeugdleden geen leden zijn in de zin van de wet en derhalve geen
stemrecht hebben; mitsdien kunnen jeugdleden niet tot lid van een afdelingsbestuur en/of lid van het
hoofdbestuur worden benoemd. Een jeugdlid wordt van rechtswege hoofdlid of huisgenootlid met
ingang van het verenigingsjaar volgende op het jaar waarin hij/zij de leeftijd van achttien jaar heeft
bereikt. Bij een verzoek tot toelating van een minderjarige is een schriftelijke toestemming van diens
wettelijke vertegenwoordiger vereist.
4. De rechten en verplichtingen van ereleden zijn, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald is, dezelfde als die
van hoofdleden.
5. Het lidmaatschap vangt aan nadat dit schriftelijk is medegedeeld.
6. Het lidmaatschap is persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar om door erfopvolging te worden
verkregen.
Artikel 7
Einde van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt;
a. Door overlijden van het lid; is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan eindigt het
lidmaatschap wanneer de rechtspersoon ophoudt te bestaan.
b. Door opzegging door het lid.
c. Door opzegging, namens de vereniging door het hoofdbestuur.
d. Door ontzetting (royement), namens de vereniging door het hoofdbestuur.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden, en wel tegen het
einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand.
Indien de opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden. Loopt het lidmaatschap door tot het einde van
het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het hoofdbestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Een lid is niet bevoegd door opzegging
van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn
verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan slechts geschieden met inachtneming van
een opzegtermijn van één maand.
a. Wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten, voor het lidmaatschap bij statuten gesteld,
te voldoen.
b. Wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt.
c. Wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren.
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d.

4.
5.

6.

Ingeval een rechtspersoon lid is van de vereniging, wanneer besloten is tot ontbinding van die
rechtspersoon.
Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of
besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze (heeft) benadeelt.
Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging alsmede van een besluit tot
ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de
kennisgeving van het besluit beroep open bij de Raad van Arbitrage van de vereniging. Hij wordt
daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van reden(en) in kennis gesteld.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse
bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij het hoofdbestuur anders beslist.

Artikel 8
Schorsing van een lid
1. Het hoofdbestuur is bevoegd een lid door een schriftelijke kennisgeving te schorsen voor een periode
van ten hoogste één jaar ingeval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn
lidmaatschapsverplichtingen, met de statuten of door handelingen of gedragingen de vereniging op
onredelijke wijze heeft benadeeld.
2. Gedurende de periode waarin het lid is geschorst, kan hij de aan het lidmaatschap verbonden rechten
niet uitoefenen. De schorsing van een lid heeft evenwel niet tot gevolg dat hij geschorst is in de
uitoefening van eventuele bestuurlijke of andere functies die hij binnen de vereniging bekleedt; tot een
zodanige schorsing kan slechts worden besloten door het orgaan dat de betrokkene in de
desbetreffende functie(s) heeft benoemd.
Artikel 9
Provinciale Afdelingen
1.

2.

3.

De leden worden onder de verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur ingedeeld in provinciale
afdelingen, waarvan de grenzen gelijk zijn aan de grenzen van de provincies van Nederland, zoals
deze op een januari negentien honderd zes en zeventig waren. Deze grenzen kunnen op voorstel van
het hoofdbestuur worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering.
De provinciale afdelingen - hierna aan te duiden als de afdelingen- zijn geen verenigingen en hebben
derhalve geen rechtspersoonlijkheid.
Leden worden ingedeeld bij de afdeling waarbinnen het adres van het hoofdverblijf van het betrokken
lid is gelegen, tenzij het hoofdbestuur anders besluit. Overplaatsing naar een andere afdeling kan
alleen met instemming van beide afdelingen. Rechtspersonen die lid zijn van de vereniging worden
niet in een afdeling ingedeeld.
De geldmiddelen die de vereniging beschikbaar stelt aan de afdelingen bestaan uit:
a. Jaarlijkse bijdragen van de vereniging, vastgesteld door de algemene vergadering.
b. Afdelingscontributie, zo de afdelingsvergadering tot het innen daarvan besluit.
c. Baten die de afdeling heeft verworven uit hoofde van afdelingsactiviteiten.
d. Andere baten.

4.
a.

5.

Elk afdelingsbestuur bestaat uit een door het afdelingsbestuur te bepalen aantal
afdelingsbestuurders van tenminste drie natuurlijke personen, die door de afdelingsvergadering
worden benoemd uit de stemgerechtigden leden van die afdeling, waarbij de voorzitter in functie
wordt benoemd. Elk afdelingsbestuur dient tenminste de volgende functies te kennen: een
voorzitter (hierna ook genaamd de afdelingsvoorzitter), een secretaris en een penningmeester.
Verder kunnen een portefeuillehouder sport en een portefeuillehouder fokkerij en gezondheid
worden aangewezen. Artikel 12 lid 3 is van overeenkomstige toepassing.
b. De afdeling kan ophouden te bestaan wanneer de afdeling drie jaar achtereen minder dan 150
leden heeft. De afdeling wordt dan samengevoegd bij een naastgelegen afdeling. Afdelingen
kunnen ook op eigen verzoek worden ingedeeld bij een naastgelegen afdeling.
c. Indien bij het besluit tot ontbinding van een afdeling geen vereffenaars zijn aangewezen geschiedt
de vereffening door het hoofdbestuur.
d. Vrijgekomen geldmiddelen en activa vervallen aan de VDH.
Het lidmaatschap van het afdelingsbestuur eindigt;
a. Door het eindigen van het verenigingslidmaatschap.
b. Door ontslag
c. Door aftreden
d. Doordat de betrokkene tot een andere afdeling gaat behoren.
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6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

Ieder afdelingsbestuurslid kan te allen tijde door de afdelingsvergadering worden ontslagen of
geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit van de
afdelingsvergadering tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
Ieder jaar treedt tenminste één afdelingsbestuurslid af volgens een door het afdelingsbestuur op te
maken rooster van aftreden. Ieder afdelingsbestuurslid treedt volgens dit rooster na maximaal drie
jaar af. De aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature
wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
De afdelingsbestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf af te treden, mits dit geschiedt door middel van
een schriftelijke kennisgeving aan het afdelingsbestuur.
Het afdelingsbestuur kan uit zijn midden voor iedere functionaris een vervanger aanwijzen. Met
uitzondering van de afdelingsvoorzitter kan ieder bestuurslid van een afdeling meer dan één functie
bekleden.
Van het verhandelde in elke vergadering van het afdelingsbestuur worden door de secretaris notulen
opgemaakt, die door het afdelingsbestuur worden vastgelegd en door de voorzitter en secretaris van
hetzij de betrokken vergadering, hetzij de eerstvolgende vergadering worden ondertekend. In
afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de
totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
Bij een reglement zoals bedoeld in artikel 25 kunnen nadere regels worden gegeven met betrekking
tot de vergaderingen van en de besluitvorming door het afdelingsbestuur.
Behoudens beperkingen volgens de statuten is het afdelingsbestuur belast met het besturen van de
afdeling.
Indien het aantal leden van het afdelingsbestuur minder dan drie leden bedraagt, is het
afdelingsbestuur verplicht zo spoedig mogelijk een afdelingsvergadering te beleggen ter voorziening in
de vacatures.

14.
a.

15.
16.
17.

18.

In vergaderingen van het afdelingsbestuur heeft ieder lid van het afdelingsbestuur dat niet
geschorst is één stem.
b. Vergaderingen van het afdelingsbestuur worden op verzoek van de afdelingsvoorzitter of twee
afdelingsbestuursleden bijeengeroepen door de secretaris middels een schriftelijke oproeping aan
de adressen van de afdelingsbestuursleden zoals vermeld zijn in het register, bedoeld in artikel5
lid.8.
c. De oproepingstermijn bedraagt ten minste zeven dagen, waarbij de datum van verzending van de
oproepbrief en de datum van de vergadering niet worden meegerekend. De Algemene Termijnwet
is op de oproepingstermijn niet van toepassing,
d. Een afdelingsbestuurslid kan zich als zodanig niet in een vergadering van het afdelingsbestuur
waarvan hij deel uitmaakt doen vertegenwoordigen.
e. Een afdelingsbestuur kan slechts wettige besluiten nemen in een vergadering waar tenminste
zestig procent van de afdelingsbestuursleden aanwezig is. Vacatures worden hierbij niet
meegerekend.
f.
Een eenstemmig besluit van alle afdelingsbestuursleden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen,
heeft dezelfde kracht als een in een vergadering van het afdelingsbestuur genomen besluit.
g. De leden 3, 4, 6. 7 en 8 van artikel 19 zijn, voor zover mogelijk, van toepassing op vergaderingen
van een afdelingsbestuur.
Het afdelingsbestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te
doen uitvoeren door commissies, die door het afdelingsbestuur worden benoemd.
Het afdelingsbestuur mag deelnemen aan het rechtsverkeer, doch uitsluitend op naam van de
vereniging en onder de toevoeging aan die naam van de aanduiding van de betrokken afdeling.
Bij deelneming aan het rechtsverkeer wordt de afdeling vertegenwoordigd door:
a. Het afdelingsbestuur,
b. De voorzitter en de secretaris van het afdelingsbestuur, gezamenlijk handelend,
c. De secretaris en de penningmeester van het afdelingsbestuur, gezamenlijk handelend.
De gemelde afdelingsbestuurders kunnen zich bij het vertegenwoordigen van de vereniging door een
schriftelijke gemachtigde andere bestuurder- doch niet zijnde de voorzitter, de secretaris of de
penningmeester van het afdelingsbestuur- doen vertegenwoordigen. Zodanige volmacht kan slechts
worden verleend voor in die volmacht specifiek vermelde rechtshandelingen, steeds met inachtneming
van het bepaalde in lid 16 van dit artikel.
Afdelingsvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het afdelingsbestuur dit wenselijk oordeelt.
Voorts is het afdelingsbestuur op schriftelijk verzoek, met opgave van de te behandelen onderwerpen,
van tenminste tienprocent (10%) van het aantal stemgerechtigde leden van de afdeling, verplicht tot
het bijeenroepen van een afdelingsvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken
gerekend vanaf het moment van ontvangst van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien
dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door
oproeping conform het bepaalde in lid 22 van dit artikel.
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19.
a.

b.
c.
d.
e.

Toegang tot de afdelingsvergadering hebben alle leden van de afdeling die niet als zodanig zijn
geschorst en voorts alle leden van het afdelingsbestuur. Geschorste leden van het
afdelingsbestuur behouden het recht van toegang tot de afdelingsvergadering en het recht aldaar
het woord te voeren; zij hebben echter geen stemrecht in de afdelingsvergadering gedurende de
periode waarin zij zijn geschorst,
Geschorste leden van het hoofdbestuur hebben, mits het adres van hun hoofdverblijf gelegen is in
de betreffende afdeling, eveneens toegang tot de afdelingsvergadering.
Over toelating van andere personen beslist het afdelingsbestuur.
Ieder niet-geschorst lid van de afdeling heeft recht op het uitbrengen van één stem.
Een lid kan zijn/haar stem niet door een daartoe gemachtigde doen uitbrengen.

20.
a.

b.

Afdelingsvergaderingen worden geleid door de afdelingsvoorzitter of zijn plaatsvervanger.
Ontbreken zowel de afdelingsvoorzitter als zijn plaatsvervanger, dan treedt een door het
afdelingsbestuur uit zijn midden daartoe aangewezen persoon als voorzitter op. Wordt ook op deze
wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de afdelingsvergadering daarin zelf.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris van het afdelingsbestuur of
door een andere persoon die daartoe door de voorzitter van de betrokken afdelingsvergadering is
aangewezen, notulen opgemaakt die door de afdelingsvergadering worden vastgesteld en door de
voorzitter en de notulist van de betrokken vergadering, dan wel de voorzitter en de notulist van de
eerstvolgende afdelingsvergadering worden ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen,
kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de
notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden van de afdeling gebracht.

21.
a.

b.

c.
d.
e.

f.

g.

h.

Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit
is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit waarover
gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in onderdeel a van dit 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.
Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de
afdelingsvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Blanco stemmen en niet op geldige wijze uitgebrachte stemmen worden beschouwd als niet te zijn
uitgebracht.
Behoudens het bepaalde in lid 21 sub i van dit artikel kan niet wettig worden besloten omtrent
onderwerpen waarvan niet bij de oproeping tot de betrokken afdelingsvergadering is vermeld dat
deze zullen worden behandeld, tenzij met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen
wordt besloten dat een niet geagendeerd onderwerp wel behandeld zal worden.
Zowel het afdelingsbestuur als tenminste tien leden van de betrokken afdeling kunnen voor iedere
vacature in het afdelingsbestuur een- behoudens het bepaalde in onderdeel g van dit lid- niet
bindende voordracht maken. Elke voordracht bevat ten minste naam en adres van de
voorgedragen persoon.
Is er slechts één voordracht voor een vacature gemaakt, dan geldt deze voordracht als bindende
voordracht. Aan zodanige voordracht kan de vergadering het bindende karakter slechts ontnemen
bij een besluit genomen met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Is aldus het
bindende karakter aan een voordracht ontnomen, dan is de afdelingsvergadering vrij in de
benoeming. Dit is eveneens het geval indien voor een vacature geen enkele voordracht is
opgemaakt.
Heeft in de gevallen waarin de afdelingsvergadering vrij is in de benoeming van een persoon
niemand de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich verenigd, dan vindt een
tweede vrije stemming plaats tussen de alle voorgedragen kandidaten plaats. Heeft wederom
niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat één
persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen of het bepaalde in de slotzin van dit onderdeel
h toepassing vindt. Bij een gemelde herstemming (waaronder niet is begrepen de tweede vrije
stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is
gestemd, daarvan uitgezonderd de persoon op wie de die voorafgaande stemming het minste
aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het minste 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 herstemming
tussen de twee overgebleven personen de stemmen staken, dan beslist het lot wie van beiden is
benoemd.
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i.

Staken de stemmen over een voorstel, niet rakende de benoeming van personen, dan is het
voorstel verworpen.
j.
Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst
acht of tenminste vijf stemgerechtigde leden een schriftelijke stemming wensen en dit
voorafgaande aan de stemming kenbaar maken. Schriftelijke stemming geschiedt bij
ongetekende, gesloten briefjes. Mondelinge stemming geschiedt bij handopsteken. De voorzitter
kan alsnog tot stemming bij hoofdelijke oproeping besluiten, indien bij de stemming bij
handopsteken de uitslag van de stemming niet kan vaststellen.
k. Indien niemand stemming verlangt wordt het besluit bij acclamatie aangenomen.
22. Afdelingsvergaderingen worden bijeengeroepen door het afdelingsbestuur. De oproeping geschied door
middel van een vermelding is het verenigingsorgaan of website van de vereniging (VDH). Eventueel
kan de oproeping schriftelijk geschieden aan de adressen van de leden volgens het register bedoeld in
artikel 5 lig 8. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
Artikel 10.
Kringgroepen
1.

2.

3.

Leden van de vereniging kunnen na voorafgaande toestemming en onder nader te stellen voorwaarden
van het hoofdbestuur plaatselijke of regionale verenigingen oprichten - hierna aan te duiden als
kringgroepen - teneinde in eigen omgeving de doelstellingen van de vereniging te verwezenlijken,
Deze plaatselijke verenigingen kunnen dan als VDH-kringgroep door het hoofdbestuur worden erkend
indien zij voldoen aan de in de slotzin van dit lid bedoelde regelgeving.
Bij een reglement zoals bedoeld in artikel 25 worden nadere regels aangaande de oprichting van een
kringgroep en de erkenning van een kringgroep als VDH-kringgroep gegeven. In alle gevallen dient de
kringgroep de rechtsmacht van de Raad van Arbitrage te aanvaarden.
Een erkenning als VDH-kringgroep kan door het hoofdbestuur worden ingetrokken wanneer een VDHkringgroep in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging en haar organen
handelt casu-quo de statuten en reglementen van de Raad van Beheer of de vereniging op onredelijke
wijze benadeelt.
Van een besluit tot intrekking van de erkenning staat de betrokken kringgroep binnen een maand na
de kennisgeving van het besluit beroep open bij de Raad van Arbitrage. De kringgroep wordt daartoe
ten spoedigste schriftelijk van het besluit tot intrekking van de erkenning, met opgave van reden(en),
in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de erkenning vervallen.

Artikel 11
Geldmiddelen
1.

2.
3.
4.
5.

6.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit;
a. Bijdragen der leden en begunstigers;
b. Verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen;
c. Andere baten.
De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage.
Ereleden zijn niet gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage.
De begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, waarvan de hoogte steeds
door het hoofdbestuur zal worden vastgesteld,
Bijdragen dienen jaarlijks bij vooruitbetaling te worden voldaan. Bij niet-, niet-tijdige of nietbehoorlijke betaling van enige bijdrage of wat een lid verder aan de vereniging verschuldigd mocht
zijn, is dat lid aan de vereniging een zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst
onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van vijf procent van het te betalen bedrag voor elke maand
of gedeelte daarvan dat het verzuim duurt. De kosten, zowel in- als buiten rechte, van de invordering
van het verschuldigde en van de vordering tot nakoming van enige lidmaatschapsverplichting,
waaronder begrepen de kosten van de rechtskundige raadsman, zijn voor rekening van het nalatige
lid.
Het hoofdbestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de
verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Artikel 12
Hoofdbestuur
1.

Het hoofdbestuur van de verenging bestaat uit vijf of zeven natuurlijke personen, die door de
algemene vergadering uit de stemgerechtigde leden van de vereniging worden benoemd. Het
hoofdbestuur stelt, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, het aantal leden van het
hoofdbestuur vast.
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2.

3.
4.

5.

6.

7.

Het lidmaatschap van het hoofdbestuur is onverenigbaar met het lidmaatschap van een
afdelingsbestuur en evenmin met het zijn van een bestuurder van een kringgroep. Mitsdien vangt het
lidmaatschap van het hoofdbestuur niet aan dan nadat de betrokkene heeft opgehouden
afdelingsbestuurder casu-quo kringroepbestuurder te zijn.
Jeugdleden kunnen niet tot lid van het hoofdbestuur worden benoemd.
Het lidmaatschap van het hoofdbestuur eindigt:
a. Door het eindigen van het verenigingslidmaatschap
b. Door ontslag
c. Door aftreden.
Ieder hoofdbestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.
Een schoring die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door
verloop van die termijn.
Ieder jaar treedt ten minste één hoofdbestuurslid af volgens een door het hoofdbestuur op te maken
rooster van aftreden. Ieder hoofdbestuurslid treedt volgens dit rooster na maximaal drie jaar af. De
aftredende zijn terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het
rooster de plaats van zijn voorganger is.
De hoofdbestuursleden zijn bevoegd te allen tijde zelf af te treden, mits dit geschiedt door een
schriftelijke kennisgeving aan het hoofdbestuur,

Artikel 13.
1. Alle leden van het hoofdbestuur worden in functie benoemd. De functies van voorzitter, secretaris en
penningmeester zijn onverenigbaar, behalve voor de duur van een vacature.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris, of diens plaatsvervanger, notulen
opgemaakt, die door het hoofdbestuur worden vastgesteld en door de voorzitter en de notulist worden
ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter
omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
3. Bij een reglement zoals bedoeld in artikel 25 kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van
de besluitvorming door het hoofdbestuur worden gegeven.
Artikel 14
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het hoofdbestuur belast met het besturen van de
vereniging,
2. Indien het aantal leden van het hoofdbestuur beneden vijf is gedaald, blijft het hoofdbestuur bevoegd,
doch onder de verplichting de vervulling van de open plaats(en) voor de eerstvolgende algemene
vergadering te agenderen. Zodra echter het aantal zitting hebbende leden van het hoofdbestuur drie of
minder bedraagt, is het hoofdbestuur verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te
beleggen ter voorziening in de vacatures.
3.
a. Ieder hoofdbestuurslid dat niet geschorst is, heeft één stem in de hoofdbestuursvergadering.
b. Vergaderingen van het hoofdbestuur worden op verzoek van de voorzitter of twee
hoofdbestuursleden bijeengeroepen door de secretaris van het hoofdbestuur middels een
schriftelijke oproeping aan de adressen van de hoofdbestuursleden zoals deze vermeld zijn in het
register, bedoeld in artikel 5 lid 8.
De oproepingstermijn bedraagt ten minste zeven dagen, waarbij de datum van de verzending van
de oproepingsbrief en de datum van de vergadering niet worden meegerekend. De Algemene
Termijnwet is op de oproeping niet van toepassing.
c. Een hoofdbestuurslid kan zich als zodanig niet in een vergadering van het hoofdbestuur doen
vertegenwoordigen.
d. Het hoofdbestuur kan slechts wettige besluiten nemen in een vergadering van het hoofdbestuur
waar ten minste zestig procent van het hoofdbestuur aanwezig is. Vacatures worden hierbij niet
meegerekend.
e. Alle besluiten worden door het hoofdbestuur genomen met volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen zal het voorstel voor de eerstvolgende
vergadering opnieuw geagendeerd worden. Indien de stemmen dan opnieuw staken is het voorstel
verworpen. Het oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming en de inhoud van
een genomen besluit is hierin nimmer beslissend.
f.
Een eenstemmig besluit van alle hoofdbestuursleden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen,
heeft dezelfde kracht als een besluit genomen in een hoofdbestuursvergadering.
g. De leden 3, 4, 6. 7 en 8 van artikel 19 zijn zoveel mogelijk, van toepassing op vergaderingen van
het hoofdbestuur.
4. Het hoofdbestuur is, onder zijn verantwoordelijkheid, bevoegd bepaalde onderdelen van zijn taak te
doen uitvoeren door commissies, die door het hoofdbestuur worden benoemd.
5. Het hoofdbestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot:
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a.

6.

7.

Het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van
registergoederen;
b. 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.
c. Het doen van uitgaven of aangaan van verbintenissen, een bedrag casus-quo belang van zeven
duizend vijf honderd euro, dan wel een door de algemene vergadering vastgesteld en aan het
hoofdbestuur medegedeeld hoger bedrag te boven gaan, tenzij uitgaven worden gedaan casu-quo
deze verbintenissen worden aangegaan in overeenstemming met de vastgestelde begrotingspost.
d. Het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van goederen;
Het aangaan van vaststellingsovereenkomsten.
e. Het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, geen
goedkeuring is vereist voor het nemen van conservatoire maatregelen en voor het nemen van die
rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden,
Op het ontbreken van een gevolge het in dit lid vereiste goedkeuring kan door en tegen derden geen
beroep worden gedaan.
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 17 wordt de vereniging vertegenwoordigd door:
a. Het hoofdbestuur;
b. De voorzitter en de secretaris van het hoofdbestuur gezamenlijk handelend;
c. De voorzitter en de penningmeester van het hoofdbestuur, gezamenlijk handelend;
d. De secretaris en de penningmeester van het hoofdbestuur, gezamenlijk handelend.
De gemelde hoofdbestuursleden kunnen zich bij het vertegenwoordigen van de vereniging door een
schriftelijk gemachtigd ander lid van het hoofdbestuur - doch niet zijnde de voorzitter, de secretaris of
de penningmeester van het hoofdbestuur - doen vertegenwoordigen. Zodanige volmacht kan slechts
worden verleend voor de in de machtiging specifiek vermelde rechtshandelingen.
Het hoofdbestuur is verplicht zorg te dragen voor inschrijving in het handelsregister conform het
bepaalde in artikel 29 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 15
Jaarverslag
1. Het verenigingsjaar en het boekjaar lopen van één januari tot en met één en dertig december.
2. Het hoofdbestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te
houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen worden gekend.
3. Het hoofdbestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het
verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, schriftelijk
zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten,
rekening en verantwoording over het in het afgelopen jaar gevoerde beleid. Na afloop van de termijn
kan ieder lid van de algemene vergadering deze rekening en verantwoording in rechte van het
hoofdbestuur vorderen.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor de in artikel 16, lid 4
bedoelde jaarvergadering een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen
uitmaken van het hoofdbestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het
hoofdbestuur en brengt aan de algemene vergadering schriftelijk verslag van haar bevindingen uit.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan
de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het hoofdbestuur is verplicht
tijdig aan de commissie van onderzoek alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar
desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de
vereniging te geven,
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, echter
alleen door de benoeming van een andere commissie.
7. Behoudens een daarbij uitdrukkelijk gemaakt voorbehoud of gemaakte uitzondering strekt
goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording van
het hoofdbestuur tot decharge. Wordt de goedkeuring geheel of gedeeltelijk geweigerd, dan kan de
algemene vergadering al die maatregelen nemen welke door haar in het belang van de vereniging
nodig wordt geacht.
8. Het hoofdbestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren lang te (doen)
bewaren.
Artikel 16
Algemene Vergadering
1. De algemene vergadering bestaat uit afgevaardigden, die uit de leden van de afdeling worden
gekozen. Iedere afdeling heeft de volgende afgevaardigden in de algemene vergadering:
a. De afdelingsvoorzitter of,
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b.

Een ander bestuurslid van de betreffende afdeling, als afgevaardigd aangewezen door het
betrokken afdelingsbestuur.
c. Een tweede persoon die lid is van de afdeling en door de afdelingsvergadering is benoemd; voor
de benoeming van deze afgevaardigden kunnen kandidaten worden gesteld door tenminste tien
leden van de betreffende afdeling of door het afdelingsbestuur.
d. Extra afgevaardigden worden benoemd aan de hand van een verdeelsleutel : één lid per 200 leden
(naar boven afgerond). Maximaal aantal afgevaardigden per afdeling is vijf. Een extra
afgevaardigde kan een bestuurslid zijn of een door de afdeling benoemde afgevaardigde zijn. Bij
een ongelijk aantal afgevaardigden zal een derde of een vijfde lid altijd vanuit het
afdelingsbestuur zijn. Een door de afdeling benoemde afgevaardigde kan zich niet laten
vervangen. Bepalend voor een jaar is het ledenaantal per 1 januari van dat jaar.
2. De functie van de afgevaardigde eindigt:
a.
Door het eindigen van het verenigingslidmaatschap;
b.
Door aftreden;
c.
Doordat de afgevaardigde tot een andere afdeling gaat behoren en niet is overgeschreven;
d.
Correctie aan de hand van de verdeelsleutel.
Elke afgevaardigde als bedoeld in lid 1 sub c van dit artikel kan te allen tijde door de
afdelingsvergadering die hem heeft benoemd tot afgevaardigde, als zodanig worden ontslagen.
Ieder jaar treedt één van de in lid 1 sub c van dit artikel bedoelde afgevaardigden af. Iedere
afgevaardigde treedt na maximaal twee jaar af. De aftredende is terstond herbenoembaar. Wie in een
tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
Iedere afgevaardigde is te allen tijde bevoegd als zodanig af te treden op eigen initiatief.
3. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of
de statuten zijn opgedragen aan het hoofdbestuur, een afdelingsbestuur of een afdelingsvergadering.
4. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergaderingde jaarvergadering- gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel 15, met het verslag van de
aldaar bedoelde commissie;
b. Bij voorkeur de benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie voor het volgende
verenigingsjaar;
c. Voorziening in eventuele vacatures;
d. Voorstellen van het hoofdbestuur of een afdelingsbestuur, aangekondigd bij de oproep voor de
vergadering;
e. De goedkeuring door de algemene vergadering voor de begroting met betrekking tot het lopende
boekjaar, tenzij deze reeds in een eerdere vergadering aan de orde is geweest.
f.
De jaarverslagen van de secretaris, van de portefeuillehouder Fokkerij en Gezondheid en van de
portefeuillehouders Sportafrichting, portefeuillehouder Sport Overig, portefeuillehouder
Communicatie en PR.
g. Eventuele verslagen van andere commissies en werkgroepen, dit ter beoordeling van het
hoofdbestuur.
5. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het hoofdbestuur dit wenselijk oordeelt.
6. Voort is het hoofdbestuur op schriftelijk verzoek met opgave van de te behandelen onderwerpen van
een tenminste zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van tien procent der stemmen in
de algemene vergadering verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn
van niet langer dan vier weken.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot
die bijeenroeping overgaan hetzij op de wijze waarop het hoofdbestuur algemene vergaderingen
bijeenroept, hetzij middels een advertentie in ten minste twee in Nederland verschijnende landelijke
dagbladen.
Artikel 17
1. Alle afgevaardigden en alle leden van het hoofdbestuur hebben toegang tot de algemene vergadering
en het recht aldaar het woord te voeren.
2. Over toelating van andere personen beslist het hoofdbestuur.
3. Iedere afgevaardigde die niet als zodanig is geschorst, heeft recht op het uitbrengen van één stem in
de algemene vergadering.
4. De leden van het hoofdbestuur hebben in de algemene vergadering dezelfde rechten en verplichtingen
als de afgevaardigden, daaronder uitdrukkelijk begrepen het recht het woord te voeren en het recht op
het uitbrengen van één stem.
5. Een afgevaardigde kan, evenmin als een lid van het hoofdbestuur, zijn stemrecht in de algemene
vergadering niet door een daartoe gemachtigde doen uitbrengen.
Artikel 18
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1.

2.

De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn
plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere leden
van het hoofdbestuur als voorzitter op. Hij/zij wordt door de overige hoofdbestuursleden aangewezen.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of door een door de voorzitter
daartoe aangewezen andere persoon notulen opgemaakt, die door de algemene vergadering worden
vastgesteld en door de voorzitter en de notulist worden ondertekend. Zij die de vergadering
bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van
de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Artikel 19
1. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is
genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit waarover gestemd
werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in onderdeel a van dit 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.
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de
afdelingsvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen en niet op geldige wijze uitgebrachte stemmen worden beschouwd als niet te zijn
uitgebracht.
5. Behoudens het bepaalde in lid 21 sub i van dit artikel kan niet wettig worden besloten omtrent
onderwerpen waarvan niet bij de oproeping tot de betrokken afdelingsvergadering is vermeld dat deze
zullen worden behandeld, tenzij met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen wordt
besloten dat een niet geagendeerd onderwerp wel behandeld zal worden.
6.
a. Zowel het hoofdbestuur bestuur als één of meer afdelingsbesturen kunnen voor iedere vacature in
het hoofdbestuur een- behoudens het bepaalde in onderdeel g van dit lid- niet bindende
voordracht maken. Elke voordracht bevat ten minste naam en adres van de voorgedragen persoon
en de vermelding van de vacature waarvoor de voordracht is opgemaakt
b. Is er slechts één voordracht voor een vacature gemaakt, dan geldt deze voordracht als bindende
voordracht. Aan zodanige voordracht kan de vergadering het bindende karakter slechts ontnemen
bij een besluit genomen met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Is aldus het
bindende karakter aan een voordracht ontnomen, dan is de afdelingsvergadering vrij in de
benoeming. Dit is eveneens het geval indien voor een vacature geen enkele voordracht is
opgemaakt.
c. Heeft in de gevallen waarin de algemene vergadering vrij is in de benoeming van een persoon
niemand de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich verenigd, dan vindt een
tweede vrije stemming plaats tussen de alle voorgedragen kandidaten. Heeft wederom niemand
de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat één persoon de
volstrekte meerderheid heeft verkregen of het bepaalde in de slotzin van dit onderdeel h
toepassing vindt. Bij een gemelde herstemming (waaronder niet is begrepen de tweede vrije
stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is
gestemd, daarvan uitgezonderd de persoon op wie de die voorafgaande stemming het minste
aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het minste 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 herstemming
tussen de twee overgebleven personen de stemmen staken, dan beslist het lot wie van beiden is
benoemd.
7. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende de benoeming van personen, dan is het
voorstel verworpen.
8. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht
of tenminste vijf stemgerechtigde leden een schriftelijke stemming wensen en dit voorafgaande aan de
stemming kenbaar maken. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Mondelinge stemming geschiedt bij handopsteken. De voorzitter kan alsnog tot stemming bij
hoofdelijke oproeping besluiten, indien bij de stemming bij handopsteken de uitslag van de stemming
niet kan vaststellen. Indien niemand stemming verlangt wordt het besluit bij acclamatie aangenomen.
Artikel 20
1. De algemene vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen door het hoofdbestuur. De
afgevaardigden vanuit de afdelingen ontvangen de oproepingsbrieven via het afdelingsbestuur van de
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afdeling waartoe zij behoren. De oproepingstermijn bedraagt tenminste veertien dagen, waarbij de
datum van verzending van de oproepingsbrief en de datum van de vergadering niet worden
meegerekend. De Algemene Termijnwet is op de oproepingstermijn niet van toepassing.
De rekening en verantwoording en de begroting met de ter beoordeling daarvan benodigde bescheiden
dienen voor de leden ter inzage te worden gelegd op overeenkomstige wijze als bepaald in artikel 22
lid 2.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel
22.

Artikel 21
Raad van Arbitrage
1. De Raad van Arbitrage is een onafhankelijk rechtsprekend orgaan van de vereniging die tot taak heeft
over de bij haar aanhangig gemaakte geschillen tussen leden, tussen leden en organen, of tussen
organen van de vereniging een bindende uitspraak te doen.
2. De uitspraken van de Raad van Arbitrage zijn bindend en worden gedeponeerd bij de griffie van de
rechtbank in het arrondissement Utrecht. De Raad van Arbitrage zal haar beslissingen en de gronden
daartoe publiceren in het mediaorgaan van de vereniging.
3. De leden en de organen van de vereniging moeten de Raad van Arbitrage desgevraagd alle
medewerking verlenen die zij voor de uitoefening van haar taak verlangt.
4. De Raad van Arbitrage bestaat uit een oneven aantal natuurlijke personen met een minimum van vijf
en een maximum van zeven. Zij worden op voorstel van de Raad van Arbitrage voor onbepaalde tijd
benoemd door de algemene vergadering, met dien verstande dat niemand gelijktijdig lid mag zijn van
enig ander orgaan van de vereniging
5. Daalt het aantal leden van de Raad van Arbitrage beneden het minimum van vijf, dan is de Raad van
Arbitrage bevoegd tot voortzetting van haar werkzaamheden tot het tijdstip waarop in de vacature(s)
is voorzien.
6. De leden van de Raad van Arbitrage dienen op enigerlei wijze actief te zijn of te zijn geweest op het
gebied van bestuur, africhting, Diergeneeskunde of kynologie met dien verstande dat één van de leden
jurist dient te zijn. Zij behoeven geen lid van de vereniging te zijn.
7. Het lidmaatschap van de Raad van Arbitrage eindigt door aftreden op eigen verzoek, of door ontslag
door de algemene vergadering op voordracht van de Raad van Arbitrage.
8. De Raad van Arbitrage wijst uit haar midden een voorzitter, een secretaris en hun vervangers aan.
9. De vergaderingen van de Raad van Arbitrage worden op verzoek van de voorzitter van de Raad van
Arbitrage of twee raadsleden bijeengeroepen door de secretaris van de Raad van Arbitrage door
middel van een schriftelijke of digitale oproeping aan de adressen van de Raad van Arbitrage. De
oproepingstermijn bedraagt tenminste zeven dagen, waarbij de datum van verzending van de oproep
en de datum van de vergadering niet worden meegerekend.
10. Ieder lid van de Raad van Arbitrage heeft één stem in de vergadering van de Raad van Arbitrage.
11. Een lid van de Raad van Arbitrage kan zich als zodanig niet in een vergadering van de Raad van
Arbitrage laten vertegenwoordigen.
12. De raad van Arbitrage kan slechts wettige besluiten nemen in een vergadering van de Raad van
Arbitrage waar tenminste zestig procent van de leden aanwezig is.
13. Voorstellen rakende de verkiezing van personen kunnen alleen behandeld worden is een voltallige
vergadering van de Raad van Arbitrage.
14. Alle besluiten worden door de Raad van Arbitrage genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
Indien de stemmen staken zal het voorstel voor de eerstvolgende vergadering opnieuw worden
geagendeerd. Als de stemmen dan opnieuw staken is het voorstel verworpen.
15. Een eenstemmig besluit van alle leden van de Raad van Arbitrage, ook al zijn deze niet in vergadering
bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit genomen in een vergadering van de Raad van Arbitrage.
Een dergelijk besluit zal binnen zeven dagen na het nemen van het besluit door de voorzitter van de
Raad van Arbitrage schriftelijk worden vastgelegd en een bevestiging daarvan toezenden aan de
andere leden van de Raad van Arbitrage.
16. Van het verhandelde in ieder vergadering van de Raad van Arbitrage wordt door de secretaris een
verslag gemaakt dat door de voorzitter en de secretaris wordt ondertekend.
17. Bij een reglement vast te stellen door de Raad van Arbitrage zullen nadere regels voor de behandeling
van aanhangig gemaakte geschillen worden opgesteld. Zie hiervoor het reglement van de Raad van
Arbitrage.
Artikel 22
Statutenwijziging
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een
algemene vergadering, waartoe middels een agenda, schriftelijk is opgeroepen met de vermelding van
een voorstel tot statutenwijziging.
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Zij, die de oproeping voor de algemene vergadering, ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging, hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van
dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte
plaats voor de afdelingen, de afgevaardigden en de leden van het hoofdbestuur ter inzage leggen tot
na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als
hiervoor bedoeld, aan de afdelingen, de afgevaardigden en de leden van het hoofdbestuur
toegezonden.
Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een
algemene vergadering waarin minimaal drie/vierde van de stemgerechtigden aanwezig is. Indien het
vereiste quorum niet wordt bereikt, wordt binnen vier weken na afloop van de eerste vergadering een
tweede algemene vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de
vorige vergadering aan de orde is geweest gestemd kan worden, ongeacht het aantal aanwezige
stemgerechtigden, mits het besluit tot statutenwijziging wordt genomen met ten minste drie/vierde
van de uitgebrachte stemmen.
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat de goedkeuring van de Raad van Beheer is
verkregen en van de statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de
akte is ieder lid van het hoofdbestuur bevoegd. De leden van het hoofdbestuur zijn verplicht een
authentiek afschrift van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken binnen welk gebied de vereniging gevestigd is.

Artikel 23
Ontbinding
1. De vereniging kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene
vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 22 is van overeenkomstige toepassing.
2. Indien bij een besluit tot ontbinding van de vereniging geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt
de vereffening door het hoofdbestuur.
3. Indien bij een besluit tot ontbinding niet is benoemd de bewaarder, bedoeld in artikel 24 van het
Burgerlijk Wetboek wordt de bewaarder door het hoofdbestuur aangewezen.
4. In de vergadering waarin het besluit tot ontbinding is genomen, besluit de algemene vergadering over
de bestemming van het batige saldo dat na vereffening resteert, onder aftrek van de kosten van de
vereffening.
5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen
nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover
mogelijk van kracht. In de stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moet aan haar
naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
Artikel 24
Omzetting
De algemene vergadering kan een besluit tot omzetting van de vereniging slechts nemen met tenminste
negen/tiende van de uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering waarin minimaal drie/vierde van de
stemgerechtigden aanwezig is. Indien het in de vorige zin vereiste quorum niet wordt bereikt, wordt binnen vier
weken na afloop van de eerste vergadering een tweede algemene vergadering bijeengeroepen en gehouden,
waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, gestemd kan worden,
ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigden, mits het besluit tot omzetting wordt genomen met tenminste
negen/tiende van de uitgebrachte stemmen. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van artikel 22 van deze statuten
is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 25
Reglementen
1. De algemene vergadering kan één of meerdere reglementen vaststellen welke nadere regels bevatten
omtrent alles, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt. Een reglement kan alleen worden
vastgesteld, aangevuld of gewijzigd met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met
de statuten.
Artikel 26
Het hoofdbestuur zal in een nader door de algemene vergadering vast te stellen tuchtreglement, bepalingen
omtrent sancties en boetebepalingen vastleggen.
Artikel 27
Slotbepaling

Statuten VDH vastgesteld 24 november 2018

In alle gevallen waarin door de wet, de statuten of een reglement niet is voorzien, beslist de algemene
vergadering.
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