Statuten
Vastgesteld door de algemene vergadering op 13 mei 2001 te Maarsbergen.
Gewijzigd vastgesteld in de algemene vergadering op 8 april 2018 te Eemnes.

Artikel 1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

De vereniging draagt de naam: Vereniging “Het Nederlands Kooikerhondje” (VHNK)
Zij is op 11 februari 1967 opgericht en aangegaan voor onbepaalde tijd.
Zij is gevestigd te Delft.
Zij is in het jaar 2000 als lid toegetreden tot de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland, hierna te noemen Raad van Beheer.
Zij is op 18 november 2017 onderscheiden met de Koninklijke Erepenning te Zutphen.

Artikel 2.
2.1.

2.2.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Doel

Het doel van de vereniging is de instandhouding en de verbetering van het Nederlandse Kooikerhondje, de bevordering van het welzijn van de tot het ras behorende
honden en de bevordering van het contact tussen liefhebbers en fokkers van het ras.
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het houden van vergaderingen en bijeenkomsten;
b. het (doen) houden van lezingen en eventueel het geven of doen geven van cursussen op kynologisch gebied;
c. het houden en steunen van clubmatches, tentoonstellingen, etc.;
d. het bevorderen van het geven van gehoorzaamheidsoefeningen;
e. het voorlichten van haar leden bij de aankoop en dekking en verder in het algemeen alles wat de fokkerij, het opfokken en opvoeden van honden betreft;
f. het bevorderen van een juiste inschrijving van nesten en honden in de Nederlandse hondenstamboekhouding;
g. behulpzaam te zijn bij de vorming en de instandhouding van een goed keurmeesterskorps;
h. het bijhouden van een register van ingeschreven Kooikerhondjes;
i. andere wettige middelen die het doel kunnen bevorderen, mits niet in strijd met
de Statuten, Reglementen en wettige besluiten van de Raad van Beheer.

Artikel 3.
3.1.

Naam, Zetel en Federatief Verband

Leden en donateurs.

Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die instemmen met de doelstellingen van de vereniging en die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en als zodanig zijn toegelaten.
Jeugdleden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die de leeftijd van achttien
jaar nog niet hebben bereikt en als zodanig zijn toegelaten. Bij de aanmelding dienen
zij een schriftelijke toestemming van hun wettige vertegenwoordiger over te leggen.
Ereleden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en daartoe door de algemene vergadering met een meerderheid van stemmen zijn benoemd. Een voordracht voor een
dergelijke benoeming geschiedt door het bestuur of op schriftelijk verzoek van tien
leden. Ereleden hebben stemrecht en zijn van de betaling van contributie vrijgesteld.
Leden van verdienste van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die zich
voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en daartoe door de algemene vergadering met een meerderheid van stemmen zijn benoemd. Een voordracht voor een dergelijke benoeming geschiedt door het bestuur of op schriftelijk
verzoek van tien leden. Leden van verdienste hebben stemrecht en zijn gehouden tot
het betalen van contributie.
Donateurs hebben op de algemene vergadering een adviserende stem.

3.6.

Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van alle leden en
donateurs zijn opgenomen.

Artikel 4.

Toelating.

Het bestuur beslist over toelating van leden en jeugdleden. Bij niet-toelating door het
bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
Artikel 5.

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

Het lidmaatschap eindigt door:
a.
de dood van het lid;
b.
schriftelijke opzegging door het lid;
c.
opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid
heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten van het lidmaatschap, zoals bij
de statuten en huishoudelijk reglement gesteld en wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs
van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d.
ontzetting. Deze 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 benadeelt.
Opzegging, respectievelijk ontzetting door de vereniging geschiedt door het bestuur.
Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtname van een opzegtermijn van een
maand. 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 tot het einde van het jaar.
Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat betrokkene
beroep open op de algemene vergadering. Dit beroep moet binnen een maand na
ontvangst van de kennisgeving van het besluit schriftelijk ingediend worden bij de
secretaris van de vereniging. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, 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 het voormalig lid de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.

Artikel 6.
6.1

6.2

6.3

7.2.

Contributie en donaties.

Alle leden en jeugdleden – maar niet de ereleden – zijn gehouden tot het betalen van
een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
Het bestuur kan in bijzondere gevallen vermindering of vrijstelling van de jaarlijkse
contributie verlenen.
Donateurs kunnen pas als zodanig door het bestuur worden aanvaard, indien zij minstens één door het bestuur vastgestelde jaarlijkse bijdrage of een gift ineens hebben
betaald.
Andere bijdragen. Voor bijzondere faciliteiten die niet voor alle leden gelden, kan
een bijdrage worden verlangd. De betreffende faciliteiten en de hoogte van de bijdrage worden door het bestuur vastgesteld.

Artikel 7
7.1.

Einde van het lidmaatschap.

Het bestuur.

Het bestuur bestaat uit minstens vijf en hoogstens negen leden, die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd.
De voorzitter wordt in functie benoemd; de overige functies worden door het bestuur
onderling verdeeld.

7.3.
7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

De benoeming van bestuursleden geschiedt uit bindende voordrachten.
Tot het opmaken van een voordracht zijn zowel het bestuur als de leden bevoegd.
Aan elke voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene
vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden
vertegenwoordigd is.
Een voordracht door het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een voordracht door de leden moet schriftelijk en ondertekend door tenminste tien leden uiterlijk een week voor de ledenvergadering bij het bestuur worden ingediend. De kandidaat dient tevens de voordracht voor akkoord te ondertekenen.
Is er een vacature en is daarvoor geen voordracht opgemaakt dan is de algemene
vergadering vrij in haar keuze ter vervulling.
De verdere regeling van bestuursverkiezingen is in het Huishoudelijk Reglement
(HR) opgenomen.

Artikel 8.

Einde van het bestuurslidmaatschap.

Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
a. het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. periodiek aftreden;
c. ontslag of schorsing door de algemene vergadering, na een met redenen omklede motie terzake, een en ander op grond van artikel 37, lid 5 van boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek (Burgerlijk Wetboek 1992: artikel 37, lid 6). In dit geval dient
binnen twee maanden een buitengewone algemene vergadering te worden bijeengeroepen, die het royement of de schorsing, zoals in dit lid bedoeld, aan revisie zal onderwerpen.
d. een schriftelijke kennisgeving aan het bestuur, waarin de bestuurder zijn voorgenomen voortijdig aftreden bekend maakt.
Artikel 9.
9.1.

9.2.
9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Bestuursfuncties en –taak.

Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het bestuur kan voor de voorzitter, de secretaris en de penningmeester uit zijn midden een
vervanger aanwijzen.
De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn onverenigbaar.
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn
taak te doen uitvoeren door commissies of personen, die door het bestuur worden
benoemd, respectievelijk worden ontslagen.
Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot
het huren en/of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen van onroerende goederen, behalve voor het huren, gedurende een korte tijd, van accommodaties, bestemd voor activiteiten, genoemd onder artikel 2.lid 2. van deze statuten.
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de volgende functionarissen of bij ontstentenis door hun vervangers:
a. hetzij het bestuur;
b. hetzij door de voorzitter en de secretaris;
c. hetzij door de voorzitter en de penningmeester;
d. hetzij door de secretaris en de penningmeester.
Voor de verdere taakomschrijving van het bestuur wordt verwezen naar het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 10.

Jaarverslag rekening en verantwoording.

10.1. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december.
10.2. a. Het bestuur brengt jaarlijks een schriftelijk jaarverslag over het afgelopen vereningsjaar uit op een zodanig tijdstip dat dit jaarverslag behandeld kan worden op
de eerste algemene vergadering na afloop van het verenigingsjaar.

b. Het jaarverslag wordt aan de leden, samen met de uitnodiging voor die vergadering verzonden, voor zover het jaarverslag niet al eerder in het mededelingenblad
is gepubliceerd.
10.3. a. Het bestuur doet jaarlijks – onder overlegging van een vermogensopstelling en
een staat van baten en lasten – schriftelijk rekening en verantwoording over zijn in
het afgelopen verenigingsjaar gevoerd beleid. Ten aanzien van het tijdstip geldt
hetzelfde als gesteld lid 2, sub. a en b van dit artikel.
b. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekening te houden, dat daaruit periodiek haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
Artikel 11.

Begroting.

Het bestuur legt jaarlijks aan de algemene vergadering een begroting van inkomsten en uitgaven over het dan lopende jaar ter vaststelling voor. Ten aanzien van het tijdstip geldt hetzelfde als gesteld in artikel 10, lid 2.a en b.
Artikel 12.

Kascommissie.

12.1.

De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van twee
leden. Tegelijkertijd worden zo mogelijk twee plaatsvervangende leden benoemd, die
de leden bij ontstentenis vervangen. De leden en de plaatsvervangende leden mogen geen deel uitmaken van het bestuur.
12.2. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en
brengt aan de algemene vergadering schriftelijk verslag van haar bevindingen uit.
12.3. Het bestuur stelt de kascommissie in staat haar onderzoek tijdig voor de algemene
vergadering te verrichten en is verplicht aan de kascommissie alle gewenste inlichtingen te verstrekken, alsmede inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
12.4. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie.
Artikel 13.
13.1.

De algemene vergadering.

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die
niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
13.2. Jaarlijks wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes maanden na afloop van het
verenigingsjaar, een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de
jaarvergadering komen aan de orde:
a. het jaarverslag als bedoeld in artikel 10, lid 2;
b. de rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 10, lid 3.
c. de begroting als bedoeld in artikel 11, tenzij deze reeds is vastgesteld;
d. de voorziening in bestuursvacatures;
e. het verslag van de kascommissie als bedoeld in artikel 12;
f. de benoeming van een kascommissie voor het nieuwe verenigingsjaar;
g. andere verslagen van het bestuur en eventueel de verslagen van commissies en
personen als bedoeld in artikel 9, lid 3.
13.3. a. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dat
wenselijk oordeelt. Voorts is het bestuur - op schriftelijk verzoek van tenminste
een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van ééntiende deel
van de stemmen in de algemene vergadering, welk aantal niet hoger behoeft te
zijn dan 25 – verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op
een termijn van niet langer dan vier weken.
b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan, waartoe de secretaris van de
vereniging medewerking dient te verlenen.
c. Indien binnen korte tijd meerdere malen om dezelfde redenen een verzoek als
bedoeld in lid 3 sub a van dit artikel wordt ingediend, terwijl aan het eerste ver-

zoek is voldaan en de algemene vergadering daaromtrent heeft beslist, kan het
bestuur besluiten een tweede en volgend verzoek van de hand te wijzen. Op de
jaarlijkse algemene vergadering zal deze afwijzing aan de leden bekend worden
gemaakt.
13.4. a. Bijeenroeping. Behoudens het gestelde in lid 3 sub b van dit artikel. wordt de
algemene vergadering bijeengeroepen door het bestuur.
b. De leden worden tenminste drie weken tevoren opgeroepen door toezending van
een convocatie, die desgewenst in het mededelingenblad van de vereniging kan
worden opgenomen.
c. De convocatie vermeldt plaats, datum en aanvangstijd van de vergadering, alsmede de te behandelen agendapunten.
Artikel 14.
14.1
14.2
14.3
14.4

Toegang tot de vergadering hebben alle leden van de vereniging.
Over het toelaten van andere dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde personen beslist
het bestuur.
Ieder lid van de vereniging, van 18 jaar of ouder, heeft ter vergadering één stem.
Ieder lid kan ter vergadering het woord voeren, voorstellen doen en amendementen
indienen, behoudens de beperkingen die bij huishoudelijk reglement worden gesteld.

Artikel 15.
15.1

15.2

16.2
16.3

16.4
16.5

17.2

Besluitvorming.

Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de
algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen. Alleen op de algemene vergadering aanwezige leden kunnen een geldige
stem uitbrengen. In afwijking van hetgeen in de wet is gesteld, is het stemmen bij
volmacht niet toegestaan.
Blanco stemmen worden voor de toepassing van het vorige lid geacht niet te zijn
uitgebracht.
Alle stemmingen ter benoeming van personen geschieden schriftlijk. Alle overige
stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of een der stemgerechtigde
leden een schriftelijke stemming gewenst acht.
Indien niemand stemming verlangt, wordt aangenomen dat het besluit met algemene
stemmen is aanvaard.
Verdere regelingen over besluitvorming kunnen eventueel worden opgenomen in het
huishoudelijk reglement.

Artikel 17.
17.1

Voorzitterschap en notulering.

Algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn
plaatsvervanger. Is de voorzitter afwezig en heeft het bestuur niet in zijn vervanging
voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap.
Van het besprokene in elke vergadering worden door de secretaris van het bestuur of
zijn plaatsvervanger notulen opgemaakt. Is de secretaris afwezig en heeft het bestuur niet in zijn vervanging voorzien, dan wijst de voorzitter een notulist aan. De notulen worden door de voorzitter en de notulist vastgesteld en ondertekend.

Artikel 16.
16.1

Toegang en stemrecht.

Reglementen.

De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement en bijzondere reglementen vaststellen.
Het huishoudelijk reglement en de bijzondere reglementen mogen geen bepalingen
bevatten, die in strijd zijn met de wet of de statuten c.q. reglementen van de Raad
van Beheer. Zij treden na hun vaststelling in werking, tenzij de Raad van Beheer binnen drie maanden nadat de Raad van Beheer daarvan in kennis is gesteld, er bezwaar tegen aantekent. Het vorenstaande geldt ook voor de wijzigingen van bedoelde reglementen

17.3

17.4

De leden zijn als eigenaar, houder of fokker van één of meerdere Kooikerhondjes
gehouden de verplichtingen na te leven, die hen bij bijzonder reglement als bedoeld
in lid 1 van dit artikel, worden opgelegd.
Bij niet naleving van de in lid 3 van dit artikel bedoelde verplichtingen, kan onverminderd het bepaalde in artikel 5, het bestuur bepalen dat het betrokken lid niet meer in
aanmerking komt voor het genieten van bepaalde, in het bijzonder reglement aangegeven faciliteiten van de vereniging.

Artikel 18.

18.1

18.2

18.3

18.4

De VHNK ontleent haar rechten aan de statuten, het huishoudelijk reglement en
overige reglementen van de Raad van Beheer en verplicht zich zonder voorbehoud
tot naleving van die statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad
van Beheer.
De VHNK aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de Geschillencommissie voor de Kynologie en het Tuchtcollege voor de Kynologie, zoals weergegeven in
de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer.
De leden van de VHNK zijn jegens de vereniging tot hetzelfde gehouden als waartoe
de vereniging vanwege haar lidmaatschap jegens de Raad van Beheer zal zijn gehouden op grond van de statuten en reglementen van de Raad van Beheer en de
door de organen van de Raad van Beheer wettig genomen besluiten.
De VHNK is bevoegd tot het opleggen van de verplichtingen van de leden jegens de
Raad van Beheer, waarbij al hetgeen waartoe de VHNK jegens de Raad van Beheer
is gehouden uit hoofde van het bepaalde in de statuten en reglementen van de Raad
van Beheer ook geldt als verplichtingen die de leden van de VHNK rechtstreeks jegens de Raad van Beheer hebben in de zin van artikel 46, boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek.

Artikel 19.
19.1

19.2

19.3

19.4
19.5

Verhouding tot de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in
Nederland.

Statutenwijziging

In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door
een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met een mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
Zij die de oproeping tot een algemene vergadering ter behandeling van een voorstel
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk
is opgenomen, aan de leden (doen) toezenden.
Het bepaalde in de eerste twee leden is niet van toepassing, indien in de algemene
vergadering alle leden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
Het besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen.
Een wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat deze door het bestuur
van de Raad van Beheer is goedgekeurd en van de wijziging een notariële acte is
opgemaakt.

Artikel 20.

Ontbinding.

20.1. De vereniging kan slechts worden ontbonden door een met tenminste twee/derde
van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, waarin
tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig is. Is niet twee/derde van de leden
tegenwoordig, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede algemene vergadering gehouden over het voorstel, zoals in de vorige vergadering aan de orde is geweest, waarin, ongeacht het aantal tegenwoordige leden, kan worden besloten, mits
met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
20.2. Het gestelde in artikel 19, lid 1, 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing.

20.3.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens een besluit genomen omtrent de bestemming van een eventueel batig saldo na vereffening. In geen geval mag het batig saldo onder de leden worden verdeeld. Laatstgenoemd besluit wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
VHNK/statuten/nieuwe statuten

