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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Goedgekeurd door de algemene vergadering op 22 april 2018.
Goedgekeurd door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland op 23 mei 2018.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
LIDMAATSCHAP, JEUGDLIDMAATSCHAP, GEZINSLIDMAATSCHAP
Artikel 1
1. Een natuurlijk persoon wordt als lid, jeugd lid of gezinslid toegelaten wanneer na publicatie van
zijn aanmelding in het verenigingsblad geen overwegende bezwaren tegen hem zijn ingediend.
2. Het lidmaatschap, jeugdlidmaatschap en gezinslidmaatschap gaat in na ontvangst van de
contributie en het inschrijfgeld.
3. Wanneer een persoon door het bestuur niet als lid, jeugdlid of gezinslid wordt toegelaten, doet
het daarvan uiterlijk binnen drie weken schriftelijk aan de betrokkene mededeling onder
vermelding van de overwegingen, die tot dit besluit hebben geleid en onder verwijzing naar de
beroepsmogelijkheid als bedoeld in art. 5.2 van de Statuten.

Artikel 2
1. Zij, die wensen op te houden lid, jeugd lid of gezinslid te zijn van de vereniging, moeten hiervan
uiterlijk 4 weken voor het eindigen van het lopende verenigingsjaar schriftelijk kennisgeven aan
de secretaris.
2. Heeft de opzegging niet voor die datum plaatsgehad, dan wordt het lidmaatschap,
jeugdlidmaatschap of gezinslidmaatschap gecontinueerd en is men verplicht, de contributie over
het volgend jaar te voldoen.
3. Een lid of gezinslid, dat voor het einde van het verenigingsjaar zijn contributie over het lopende
jaar niet heeft voldaan, wordt overeenkomstig het bepaalde in art. 6.1. lid c van de Statuten
geroyeerd.
4. Een aldus geroyeerd lid of gezinslid kan weer als lid of gezinslid van de vereniging toegelaten
worden, wanneer de achterstallige bedragen zijn aangezuiverd. Deze toelating wordt in het
verenigingsblad gepubliceerd.

CONTRIBUTIE
Artikel 3
Zij, die na 1 juli van enig jaar lid, jeugdlid of gezinslid wensen te worden, betalen voor het
lopende verenigingsjaar de helft van de jaarlijkse contributie, doch wel het volledige
inschrijfgeld.

DE KASCOMMISSIE
Artikel 4
Ieder jaar treedt tenminste één van de leden van de kascommissie af en wel diegene, die het langst in
functie is: bij gelijktijdigheid van benoeming treedt de oudste af.
Zij kunnen terstond worden herkozen, tenzij zij reeds gedurende drie achtereenvolgende jaren in de
commissie zitting hebben gehad.
In dat geval kunnen zij gedurende één periode van één jaar niet voor herverkiezing in aanmerking
komen.
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HET BESTUUR
Artikel 5
1.

Elk jaar treden twee dan wel drie leden van het bestuur af volgens een vooraf gemaakt rooster.

2.

Zij kunnen terstond worden herkozen, tenzij zij reeds gedurende drie achtereenvolgende
zittingsperioden in het bestuur zitting hebben gehad.
In dat geval kunnen zij gedurende één periode van één jaar niet voor herverkiezing in aanmerking
komen.

3.

Voor bestuursleden geldt een zittingsperiode van drie jaar.

4.

Bij het ontstaan van één of meer tussentijdse vacatures, wordt daarin voorzien op de eerstvolgende
algemene ledenvergadering.

5.

In de tussenliggende periode nemen de overige bestuursleden de taak (taken) van de niet
fungerende bestuursleden waar.

Artikel 6
1.

De voorzitter leidt de vergaderingen van bestuur en leden, regelt de volgorde van behandeling van
zaken ter vergadering en zorgt voor de handhaving van de Statuten en het Huishoudelijk
Reglement.

2.

Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen.

3.

Hij ondertekent mede de goedgekeurde notulen van alle vergaderingen van bestuur en leden.

Artikel 7
1.

De secretaris voert de correspondentie van de vereniging, waarvan hij kopie houdt.

2.

Hij houdt de notulen van de vergaderingen in een afzonderlijk daartoe bestemd boek bij, die hij
met de voorzitter na goedkeuring ondertekent.

3.

Hij houdt een in boekvorm gehouden presentielijst van de aanwezige leden, jeugdleden,
gezinsleden en ereleden op de vergaderingen bij.

4.

Ieder van de aanwezige leden, jeugd leden, gezinsleden en ereleden dient de presentielijst te
tekenen.

5.

Hij zorgt voor de verzending van alle oproepingen voor alle bestuursvergaderingen (bij voorkeur
per e-mail en anders schriftelijk) en voor alle ledenvergaderingen (bij voorkeur door vermelding
in het verenigingsblad, danwel per post of per e-mail gericht aan alle leden).

6.

Hij houdt in boekvorm een lijst van introducés op de algemene ledenvergaderingen bij, waarop de
introducé en het introducerend lid, jeugd lid, gezinslid of erelid verplicht zijn te tekenen.

7.

Jaarlijks stelt hij een verslag samen omtrent de toestand van de vereniging, hetwelk na
goedkeuring door het bestuur in de jaarvergadering aan de orde wordt gesteld.

8.

Alle stukken van het bestuur of van de vereniging worden door de secretaris getekend, voor zover
niet anders door de wet wordt vereist.

N.W.T.C.

Huishoudelijk Reglement

4 van 6

Artikel 8
1.

De penningmeester is verantwoordelijk voor de onder zijn berusting zijnde geldmiddelen van de
vereniging en tekent de kwitanties. De invordering van de contributies en andere vorderingen is
aan hem opgedragen.

2.

Voor het doen van uitgaven, de som van € 250, - tebovengaande en voor het aangaan van
verbintenissen, die de vereniging voor een bedrag, bovengenoemde som tebovengaande, kunnen
verbinden, behoeft de penningmeester de goedkeuring van het voltallig bestuur

3.

Hij is belast met het behoorlijk bijhouden van de boekhouding van de vereniging.

4.

Hij legt ter jaarvergadering een volledige rekening en verantwoording af over de ontvangsten en
uitgaven van het afgelopen verenigingsjaar.

5.

Nadat de kascommissie de rekening en verantwoording met bijlagen en kasbewijzen aan een
onderzoek heeft onderworpen, wordt deze rekening en verantwoording door goedkeuring door de
jaarvergadering als décharge van de penningmeester voor diens beheer in het afgelopen
verenigingsjaar beschouwd.

6.

De secretaris of een ander daartoe door en binnen het bestuur aangewezen persoon heeft mede
toegang tot de geldmiddelen (door een zgn. kijkfunctie) en wordt door de penningmeester van de
stand van zaken daaromtrent maandelijks op de hoogte gehouden.

Artikel 9
Bestuursleden en andere functionarissen zijn verplicht om bij het beëindigen van hun functie de
onder hen berustende verenigingsstukken aan het bestuur af te dragen.
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VERGADERINGEN
Artikel 10
De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse en ten tijde door de voorzitter in overleg te
bepalen; de ledenvergaderingen ter plaatse en ten tijde als door het bestuur is vastgesteld.

Artikel 11
1.

Namens de algemene ledenvergadering wordt controle op de stemming uitgeoefend door een
stembureau, bestaande uit drie leden, gezinsleden en/of ereleden, aangewezen door en uit de
algemene ledenvergadering.

2.

Ongeldige stemmen worden van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

3.

Ongeldige stemmen zijn stembriefjes die ondertekend, blanco of onduidelijk zijn of iets anders
bevatten dan de naam van de kandidaat of datgene wat door de voorzitter is verzocht.

Artikel 12
1.

Elk lid, gezinslid en erelid heeft het recht, staande de vergadering, voorstellen of moties in te
dienen.

2.

Voorstellen worden na toelichting door de voorsteller op de agenda van de volgende
ledenvergadering geplaatst, indien de vergadering zich daarvoor verklaart.

3.

Moties, ingediend door tenminste drie leden, gezinsleden en/of ereleden, worden in de algemene
ledenvergadering behandeld, mits deze motie betrekking heeft op punten van de agenda van die
vergadering.

Artikel 13
1.

Tot wijziging van dit huishoudelijk reglement kan alleen worden besloten in een algemene
ledenvergadering met tenminste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen.

2.

De goedkeuring van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland op deze wijziging
is vereist.
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