Reglement voor de geschillencommissie.

Vastgesteld door de algemene vergadering op 26 april 2009 te Eemnes

Art.1

De vereniging ‘Het Nederlandse Kooikerhondje’ (VHNK) kent een commissie voor
geschillen. Deze ad hoc commissie heeft een door het bestuur benoemde
permanente secretaris en wordt, wanneer een geschil wordt aangemeld,
samengesteld.

Art.2.

De commissie heeft een onafhankelijke positie van het bestuur.

Art.3.

De commissie bestaat uit de permanente secretaris en drie leden. Beide bij het
geschil betrokken partijen benoemen 1 lid, gezamenlijk benoemen deze 2 leden
een voorzitter

Art.4.

De commissie kan optreden in geschillen tussen bestuursleden onderling, tussen
bestuur en leden, en tussen leden onderling. Melding van een geschil en verzoek
voor behandeling door de geschillencommissie dient schriftelijk bij de secretaris
van de commissie te geschieden.

Art.5.

De commissie doet uitspraak in een geschil na terdege onderzoek, waarbij de
betrokkenen schriftelijk dan wel mondeling kunnen worden gehoord.

Art. 6.

De leden van de commissie bepalen in onderling overleg de te volgen procedure.
Leden en bestuur verstrekken desgevraagd alle gewenste informatie.

Art. 7.

Desgewenst kan de commissie voor advies externe deskundigen raadplegen.

Art. 8.

De commissie kan een beroep doen op het verenigingssecretariaat voor
administratieve ondersteuning.

Art. 9.

De gemaakte kosten komen voor rekening van die partij die in het ongelijk is
gesteld, met uitzondering van de kosten gemaakt voor een verzoek tot uitspraak
betreffende art. 10.

Art. 10. De algemene ledenvergadering kan de commissie verzoeken uitspraak te doen in
zaken betrekking hebbend op artikel 4 van de statuten (het weigeren van toelating
van een lid) en op artikel 5 lid 5.2, 5.3 en 5.4 van de statuten (Opzegging of
ontzetting van het lidmaatschap van de vereniging)
Art. 11. Een uitspraak van de commissie wordt schriftelijk aan het bestuur en betrokkenen
meegedeeld.
Art. 12. Een uitspraak is bindend voor alle betrokkenen
Art. 13. Wijziging van dit reglement vindt plaats op de wijze zoals verwoord in het
huishoudelijk reglement in artikel 11.1.

