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Doorlopende tekst van de statuten van de vereniging: De Vereniging "Het  

Nederlands Texels Schapenstamboek" (NTS), statutair gevestigd te gemeente 

Zwolle, kantoorhoudende te 7261 KL Ruurlo, Paaldersteeg 3, ingeschreven in het 

handelsregister onder nummer: 40002851,  

na het passeren van een akte van statutenwijziging op 15 juli 2019 verleden voor de 

heer mr. A.R.W. Scheper, notaris te Zwolle: 

 

naam, zetel, duur en doel 

Artikel 1 

De vereniging draagt de naam: De Vereniging “Het Nederlands Texels 

Schapenstamboek” (NTS). 

Zij heeft haar zetel in de gemeente Zwolle.  

Zij is opgericht op dertig november negentienhonderd negenenzeventig en is 

aangegaan voor onbepaalde tijd. 

Artikel 2 

De vereniging stelt zich ten doel het verbeteren van de kwaliteit van de in Nederland 

gehouden schapen van het Texelse ras in zuivere teelt door middel van een 

doelgerichte fokkerij en houderij, alsmede het begeleiden van andere rassen. 

Artikel 3 

De vereniging streeft voor schapen van het Texelse ras haar in artikel 2 omschreven 

doel na onder meer met toepassing van de volgende middelen: 

a. het doen inschrijven van ooien en rammen in de daarvoor bestemde registers; 

b. het (laten) voeren van een centrale administratie, waarbij de gegevens van de 

geregistreerde dieren worden vastgelegd; 

c. het controleren van de ingeschreven dieren; 

d. het bevorderen van aan- en verkoop van dieren en uitwisselen van fokdieren; 

e. het instellen van een Fokcommissie met als taak de voorbereidingen te treffen 

en voorstellen te doen met betrekking tot het te voeren fokbeleid; 

f. het geven van voorlichting en het stimuleren van tentoonstellingen en keuringen 

van schapen, zowel regionaal als nationaal; 

g. het organiseren van landelijke tentoonstellingen en keuringen van schapen; 

h. het doen houden van voordrachten en het verspreiden van geschriften de 

schapenhouderij en schapenfokkerij betreffende, zowel in het binnenland als 

ook in het buitenland; 

i. andere middelen, die voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn. 

Leden 

Artikel 4 

De vereniging kent: 

a. leden; 

b. adviserende leden; 

c. ereleden; 
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d. begunstigers. 

Artikel 5 

Als leden van de vereniging kunnen worden toegelaten natuurlijke- en 

rechtspersonen, die in Nederland en/of andere lidstaat van de Europese Unie de 

schapenfokkerij en/of schapenhouderij beoefenen. 

Artikel 6 

a. Adviserende leden zijn zij, die op voorstel van het Dagelijks Bestuur alszodanig 

door het Hoofdbestuur worden benoemd. 

b. Ereleden zijn zij, die op voorstel van het Hoofdbestuur alszodanig door de 

algemene vergadering worden benoemd. 

Artikel 7 

Tot begunstigers kunnen door het Hoofdbestuur worden toegelaten zij, die het doel 

van de vereniging steunen met een geldelijke bijdrage. 

Artikel 8 

1. Toelating tot het lidmaatschap wordt schriftelijk aangevraagd bij het secretariaat 

van de vereniging. 

2. Het hoofdbestuur beslist over de toelating en doet van zijn beslissing 

schriftelijke mededeling aan de aanvrager. 

 Indien op een aanvraag afwijzend beschikt is, geeft het Hoofdbestuur van zijn 

beslissing per aangetekend schrijven mededeling aan de aanvrager. 

3. De aanvrager kan binnen een maand nadat de afwijzende beschikking aan hem 

is verzonden, schriftelijk beroep instellen bij een Beroepscommissie, bestaande 

uit drie leden, daartoe door de algemene vergadering aangewezen, welke 

personen geen zitting mogen hebben in het Hoofdbestuur of het bestuur van 

een Afdeling. 

 Het beroepschrift wordt gericht aan het Hoofdbestuur dat zorg draagt voor 

voorlegging daarvan aan de Beroepscommissie. Gedurende de beroepstermijn 

en hangende het beroep, wordt de aanvrager geacht te zijn afgewezen. 

4. Indien het beroep wordt toegewezen, treedt het desbetreffende besluit in de 

plaats van de afwijzende beslissing van het Hoofdbestuur. De beslissing op het 

beroep wordt uiterlijk drie maanden nadat het beroep is ingesteld genomen en 

aan de betrokkene en het Hoofdbestuur bij aangetekend schrijven meegedeeld. 

Is de beslissing niet na verloop van drie maanden genomen, dan wordt de 

aanvrager geacht te zijn toegelaten als lid. 

5. Indien de aanvrager als lid is toegelaten, worden diens naam en adres 

ingeschreven in het ledenregister van de vereniging en wordt hij door het 

Hoofdbestuur ingedeeld bij de Afdeling, binnen welks werkgebied hij 

woonachtig is of indien het een rechtspersoon betreft, binnen welks werkgebied 

deze haar zetel heeft. 

Beëindiging lidmaatschap 

Artikel 9 

Het lidmaatschap van de vereniging eindigt: 

a. voorzover het een natuurlijk persoon betreft, door overlijden; 

b. voorzover het een rechtspersoon betreft, wanneer zij ophoudt te bestaan; 

c. door opzegging door het lid; 
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d. door opzegging door het Hoofdbestuur namens de vereniging overeenkomstig 

artikel 11; 

e. door ontzetting door het Hoofdbestuur namens de vereniging, overeenkomstig 

artikel 12. 

Artikel 10 

Opzegging van het lidmaatschap door een lid geschiedt schriftelijk vóór de eerste 

oktober aan de secretaris van de vereniging. Deze is verplicht de ontvangst binnen 

acht dagen schriftelijk te bevestigen. 

Bij opzegging na één oktober is de contributie of de bijdrage voor het volgend jaar 

verschuldigd en eindigt het lidmaatschap eerst op het vroegst toegelaten tijdstip 

volgende op de datum waartegen was opgezegd. 

Artikel 11 

1. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging door het Hoofdbestuur 

kan geschieden: 

 a. wanneer een lid niet meer voldoet aan de voorschriften in de statuten en/of 

reglementen voor het lidmaatschap gesteld; 

 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. 

2. De opzegging onder lid 1a en 1b bedoeld, kan slechts plaatshebben tegen het 

einde van het lopende verenigingsjaar en met inachtneming van een 

opzeggingstermijn van acht weken. De opzegging onder lid 1c bedoeld, kan te 

allen tijde geschieden zonder dat een termijn in acht genomen wordt. De 

opzegging wordt aan het betreffende lid bij aangetekend schrijven meegedeeld, 

onder vermelding van de reden van opzegging. Het Hoofdbestuur zendt hiervan 

tevens een afschrift aan het bestuur van de Afdeling, waarbij het betrokken lid is 

ingedeeld. 

3. Tegen de door het Hoofdbestuur genomen beslissing kan betrokkene beroep 

instellen bij de in artikel 8 lid 3 bedoelde Beroepscommissie met inachtneming 

van het overigens in dat lid bepaalde. 

4. Indien het beroep wordt toegewezen, treedt het desbetreffende besluit in de 

plaats van de beslissing van het Hoofdbestuur. De beslissing op het beroep, 

wordt uiterlijk drie maanden nadat het beroep is ingesteld, genomen en aan de 

betrokkene en aan het Hoofdbestuur bij aangetekend schrijven meegedeeld. 

Indien na verloop van drie maanden geen beslissing is genomen, wordt het 

beroep geacht te zijn toegewezen. 

5. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep, is het lid geschorst. 

Artikel 12 

1. Ontzegging van het lidmaatschap kan geschieden, wanneer een lid in strijd 

handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de 

vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

2. Ontzetting wordt uitgesproken namens de vereniging door het Hoofdbestuur. 

Voordat het Hoofdbestuur overgaat tot ontzetting van het lidmaatschap, dient 

eerst overleg gepleegd te worden met het bestuur van de Afdeling, waarbij het 

betrokken lid is ingedeeld. De ontzetting wordt aan het betrokken lid bij 
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aangetekend schrijven meegedeeld onder vermelding van de reden van 

ontzetting. 

3. Tegen de door het Hoofdbestuur genomen beslissing kan betrokkene beroep 

instellen bij de in artikel 8 lid 3 bedoelde Beroepscommissie met inachtneming 

van het overigens in dat lid bepaalde. 

4. Indien het beroep wordt toegewezen, treedt het desbetreffende besluit in de 

plaats van de beslissing van het Hoofdbestuur. De beslissing op het beroep 

wordt uiterlijk drie maanden nadat het beroep is ingesteld genomen en aan de 

betrokkene en aan het Hoofdbestuur bij aangetekend schrijven meegedeeld. 

5. Het bepaalde in lid 4 laatste volzin en lid 5 van artikel 11 is van 

overeenkomstige toepassing. 

Artikel 13 

1. Het bepaalde in de vorige leden omtrent het einde van het lidmaatschap is van 

overeenkomstige toepassing op adviserende en ereleden. 

2. De rechten van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds worden 

beëindigd door opzegging; behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het 

lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd. 

3. Opzegging van de rechten van een begunstiger namens de vereniging 

geschiedt door het Hoofdbestuur. 

4. De rechten en verplichtingen van ereleden, adviserende leden en begunstigers 

worden geregeld bij het huishoudelijk reglement. 

Verplichtingen van leden 

Artikel 14 

De leden zijn verplicht: 

a. de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging, voorzover hen 

betreffende, getrouw na te komen en de belangen van de vereniging naar 

vermogen voor te staan; 

b. de door de algemene vergadering van de vereniging vastgestelde contributie te 

betalen en aan hun financiële verplichtingen jegens de vereniging te voldoen; 

c. de door de algemene vergadering van de Afdeling eventueel vastgestelde 

bijdrage(n) te betalen. 

Strafbepalingen 

Artikel 15 

1. Het hoofdbestuur is bevoegd de leden, indien zij handelen of gehandeld hebben 

in strijd met deze statuten en/of reglementen dan wel met enig krachtens deze 

statuten overeenkomstig de eventueel daarop steunende reglementen tot stand 

gekomen besluit van de algemene vergadering, te berispen of te beboeten tot 

ten hoogste een bij huishoudelijk reglement vast te stellen bedrag, één en 

ander onverminderd het bepaalde in de artikelen 11 en 12. 

2. Het Hoofdbestuur beslist na overleg met het bestuur van de Afdeling, waarbij 

het betrokken lid is ingedeeld en doet van zijn beslissing per aangetekend 

schrijven mededeling aan het betrokken lid. Tevens zendt het Hoofdbestuur 

hiervan een afschrift aan het Bestuur van de Afdeling, waarbij het betrokken lid 

in ingedeeld. 

3. Tegen de door het Hoofdbestuur genomen beslissing kan betrokkene beroep 
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instellen bij de in artikel 8 lid 3 bedoelde Beroepscommissie met inachtneming 

van het overigens in dat lid bepaalde. 

4. Indien het beroep wordt toegewezen, treedt het desbetreffende besluit in de 

plaats van de beslissing van het Hoofdbestuur. De beslissing op het beroep 

wordt uiterlijk drie maanden nadat het beroep is ingesteld genomen en aan de 

betrokkene en aan het Hoofdbestuur bij aangetekend schrijven meegedeeld. 

Indien niet na verloop van drie maanden een beslissing is gegeven, wordt het 

beroep geacht te zijn toegewezen. 

Afdelingen 

Artikel 16 

1. De vereniging kent Afdelingen die onder meer de behartiging van de belangen 

van de schapenfokkerij en -houderij in hun werkgebied ten doel hebben. 

2. De algemene vergadering bepaalt op voorstel van het Hoofdbestuur het aantal 

Afdelingen en het werkgebied van iedere Afdeling. 

 Tot wijziging van de bestaande werkgebieden of samenvoeging of splitsing van 

een of meer afdelingen kan het bestuur slechts voorstellen na overleg met de 

betrokken afdelingen. 

3. Het Hoofdbestuur deelt de leden in bij een Afdeling overeenkomstig artikel 8 lid 

5. 

Artikel 17 

1. Vaststelling van statuten en/of reglementen van een Afdeling geschiedt door de 

algemene vergadering (de in de Afdeling verenigde leden van de vereniging) 

van de Afdeling. Zij mogen geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de 

statuten en/of reglementen van de vereniging. 

2. De statuten en/of reglementen van een Afdeling zijn eerst van kracht na 

goedkeuring door het Hoofdbestuur. 

3. Indien de goedkeuring door het Hoofdbestuur wordt geweigerd; heeft de 

Afdeling het recht van beroep op de algemene vergadering van de vereniging 

binnen drie maanden, nadat bij aangetekend schrijven van het Hoofdbestuur de 

weigering te harer kennis is gebracht. Indien na verloop van drie maanden niet 

is beslist, wordt het beroep geacht te zijn toegewezen. 

Verenigingsjaar 

Artikel 18 

1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig 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 kunnen worden gekend. 

Algemene en buitengewone algemene vergadering 

Artikel 19 

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden van de vereniging, de 

adviserende leden en de ereleden. 

 Het hoofdbestuur beslist of begunstigers tot de algemene vergadering worden 

toegelaten en kan andere personen tot de vergadering uitnodigen. 

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen, beslist de 

algemene vergadering. 
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3. Stemrecht in de algemene vergadering hebben leden van de afdelingsbesturen 

waarbij het aantal stemmen per afdeling wordt bepaald overeenkomstig artikel 

21 lid 3. Het afdelingsbestuur bepaalt welke bestuursleden eventueel aangevuld 

met afgevaardigden uit de afdeling stem mag uitbrengen namens de afdeling in 

de algemene vergadering. 

4. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegheden toe, 

die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. 

Artikel 20 

1. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand mei een algemene vergadering gehouden. 

Daarin brengt het Hoofdbestuur 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 boekjaar gevoerde bestuur. 

 Goedkeuring door de algemene vergadering strekt het Hoofdbestuur tot 

décharge voor het gevoerde beheer. 

2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een Financiële 

Commissie van tenminste twee personen die geen deel mogen uitmaken van 

het Hoofdbestuur. Deze Commissie onderzoekt de rekening en verantwoording 

van het Hoofdbestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar 

bevindingen uit. 

3. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere 

boekhoudkundige kennis, dan kan de Financiële Commissie zich door een 

deskundige laten bijstaan. 

4. Het Hoofdbestuur is verplicht aan de Financiële Commissie alle door haar 

gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden 

te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. 

5. De last van de Financiële Commissie kan te allen tijde door de algemene 

vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere 

Commissie. 

6. Op de algemene vergadering komen voorts onder meer aan de orde: 

 a. het benoemen van een voorzitter, op voordracht van het Hoofdbestuur; 

 b. beleids- en technische zaken, die door het Hoofdbestuur tijdig en goed 

voorbereid ter vergadering komen; 

 c. de notulen van de laatstgehouden algemene vergadering, tenzij de notulen 

in de desbetreffende algemene vergadering al aan de orde zijn geweest en 

daarin zijn goedgekeurd. 

 d. de door de leden te betalen contributie voor het aanstaande jaar; 

 e. het door de nieuwe leden te betalen entreegeld en tarieven voor 

dienstverlening; 

 f. de verschuldigde kosten voor onder anderen in- en overschrijvingen en 

heffingen; 

 g. de begroting voor het volgende verenigingsjaar; 

 h. voorstellen van het Hoofdbestuur en van de Afdelingen. 

Artikel 21 

1. De algemene vergadering kan over besluiten stemmen, als tenminste de helft 

van het aantal stemgerechtigden aanwezig is.  
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 Is het vereiste aantal stemgerechtigden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan 

kan een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen waarin het 

besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het aantal op deze vergadering 

aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden. Bij de oproeping voor de 

nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan 

worden genomen, onafhankelijk van het aantal op de vergadering aanwezige of 

vertegenwoordigde afgevaardigden. 

 De hiervoor bedoelde tweede vergadering wordt niet eerder dan twee (2) weken 

en niet later dan zes (6) weken na de eerste vergadering gehouden. 

2. Over onderwerpen die niet staan geconvoceerd kan slechts tot stemming 

worden besloten als twee/derde van de aanwezige stemgerechtigden zich hier 

niet tegen verzet. 

3. Het aantal stemmen op de algemene vergadering is als volgt geregeld: 

 Elke afdeling heeft minimaal één (1) stem. 

 Vervolgens verkrjigt iedere afdeling per vijf en twintig (25) leden nog één (1) 

stem. 

 Aldus is het aantal stemmen van een afdeling als volgt te beschrijven: 

 - tot en met vijf en twintig (25) leden: één (1) stem; 

 - tot en met vijftig (50) leden: twee (2) stemmen; 

 - tot en met vijf en zeventig (75) leden: drie (3) stemmen, 

 - enzovoorts. 

 Peildatum voor het aantal leden in een afdeling is één januari van elk jaar. 

Artikel 22 

1. Het Hoofdbestuur is bevoegd buitengewone algemene vergaderingen te 

beleggen. 

2. Voorts is het Hoofdbestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig 

aantal bestuursleden als bevoegd tot het uitbrengen van een/vijfde gedeelte 

van de stemmen 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 door oproeping overeenkomstig lid 3 van dit artikel of 

bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, 

veelgelezen dagblad. De aldus bijeengeroepen algemene vergadering voorziet 

eventueel zelf in haar leiding. 

 Deze vergadering dient te worden gehouden in de plaats waar als regel de 

algemene vergaderingen van de vereniging plaatsvinden. 

 De daarvoor nodige bescheiden dienen daartoe vanwege het secretariaat van 

de vereniging binnen een week na aanvraag aan de betreffende bestuursleden 

ter beschikking te worden gesteld. 

3. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het Hoofdbestuur. De 

oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het 

ledenregister of via het verenigingsorgaan en zoals nader geregeld in het 

huishoudelijk reglement. 

Hoofdbestuur 

Artikel 23 
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1. Het Hoofdbestuur bestaat uit een voorzitter alsmede een lid uit het bestuur van 

iedere afdeling, bij voorkeur de voorzitter van de betreffende afdeling. Ieder 

bestuurslid is dus een afgevaardigde van een afdeling. 

2. Indien een afdeling meer dan één honderd vijftig (150) leden heeft, kan de 

afdeling een tweede vertegenwoordiger afvaardigen voor zitting in het 

Hoofdbestuur. 

3. Bij verhindering van een bestuurslid, treedt een ander lid van het 

desbetreffende afdelingsbestuur, aangewezen door zijn bestuur, als 

plaatsvervanger op. 

4. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. 

5. De voorzitter wordt door de algemene vergadering gekozen op voordracht van 

het Hoofdbestuur uit de leden van de vereniging. Hij wordt gekozen voor een 

periode van vijf jaar en is altijd herkiesbaar. 

6. Indien de algemene vergadering deze voordracht afwijst, komt het 

Hoofdbestuur met een nieuwe voordracht. 

7. Het Hoofdbestuur benoemt uit zijn midden een ondervoorzitter en kan een 

secretaris en een penningmeester benoemen met dien verstande dat voor de 

laatste twee functies geen bestuurslid hoeft te worden aangewezen indien het 

Hoofdbestuur een ambtelijk secretaris/penningmeester benoemt. De functies 

van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld. 

8. De voorzitter en de ondervoorzitter mogen niet uit dezelfde afdeling afkomstig 

zijn. 

9. De voorzitter treedt af volgens een door het Hoofdbestuur te maken rooster. Dit 

rooster wordt zodanig opgemaakt, dat de voorzitter en de ondervoorzitter niet 

gelijktijdig aftreden. 

10. De andere bestuursleden treden af indien zij geen deel meer uitmaken van het 

bestuur van hun Afdeling danwel door de betreffende afdeling een ander 

bestuurslid wordt benoemd in zijn plaats. 

Dagelijks Bestuur 

Artikel 24 

1. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de voorzitter, ondervoorzitter en 

twee door het Hoofdbestuur uit zijn midden gekozen leden. Hierbij wordt er naar 

gestreefd dat de bestuursleden uit verschillende afdelingen afkomstig zijn. 

2. Het Dagelijks Bestuur heeft het dagelijks toezicht op de leiding van de 

vereniginig. Het draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten, die in het 

Hoofdbestuur, danwel in de algemene vergadering zijn genomen. 

 Het bereidt de vergaderingen voor die het Hoofdbestuur zal houden. 

Stemmingen 

Artikel 25 

Over personen wordt schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd, 

tenzij de vergadering anders beslist. 

Artikel 26 

1. Indien in deze statuten niet anders wordt bepaald, wordt over de voorstellen 

met gewone meerderheid van stemmen beslist. Ingeval van staking van 

stemmen wordt het voorstel geacht niet aanvaard te zijn. 
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2. Nadere regels inzake de besluitvorming worden opgenomen in het 

huishoudelijk reglement. 

Bestuurstaak - Vertegenwoordiging 

Artikel 27 

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het Hoofdbestuur belast met 

het besturen van de vereniging. 

2. Het Hoofdbestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde 

onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door Commissies, die door het 

Hoofdbestuur worden benoemd. 

3. Het Hoofdbestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, 

bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of 

bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de 

vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zicht voor een 

derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde 

verbindt. 

 Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep 

worden gedaan. 

4. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 3 bepaalde, wordt de vereniging in 

en buiten rechte vertegenwoordigd door: 

 - het Hoofdbestuur; 

 - de voorzitter en een lid uit het Dagelijks Bestuur; tezamen handelend. 

 Bij ontstentenis van de voorzitter komt de ondervoorzitter in zijn plaats. 

Vergoedingen 

Artikel 28 

Aan de voorzitter en de overige leden van het Hoofdbestuur zal een 

onkostenvergoeding worden uitgekeerd. Er kan tevens een vacatiegeld worden 

toegekend, dat op voorstel van het Hoofdbestuur door de algemene vergadering 

dient te worden vastgesteld. 

Secretariaat 

Artikel 29 

1. De vereniging beschikt over een secretariaat, waarvan al dan niet bezoldigde 

medewerkers deel uitmaken. 

2. Het Hoofdbestuur benoemt en stelt de bezoldiging van de medewerkers van het 

secretariaat vast. 

3. Het secretariaat staat het Dagelijks Bestuur en het Hoofdbestuur bij de 

vervulling van zijn taak terzijde. 

Adviseurs, Inspecteurs 

Artikel 30 

1. Het Hoofdbestuur kan adviseurs benoemen en kan vergoeding voor hun 

werkzaamheden vaststellen. 

2. Het Hoofdbestuur kan inspecteurs aanstellen, die door de vereniging worden 

bezoldigd. 

Reglementen 

Artikel 31 

De algemene vergadering stelt op voostel van het Hoofdbestuur vast: 
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a. een huishoudelijk reglement; 

b. een fokreglement; 

c. een keuringsreglement; 

d. eventueel nader gewenste reglementen. 

De onder a tot en met d genoemde reglementen mogen geen bepalingen bevatten, 

welke met de statuten in strijd zijn. Evenmin mogen de reglementen in strijd zijn met 

de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat. 

Geldmiddelen 

Artikel 32 

De geldmiddelen van de vereniging bestaan onder meer uit: 

a. contributie, bijdragen van begunstigers, entreegelden, inschrijvings- en 

overschrijvingsgelden, retributies voor verleende diensten en opbrengsten van 

geldboetes; 

b. overige baten. 

Statutenwijziging 

Artikel 33 

1. Wijziging van de statuten kan slechts op een algemene vergadering met 

tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen worden aangebracht, terwijl 

alle Afdelingen vertegenwoordigd moeten zijn. Zijn één of meer Afdelingen niet 

vertegenwoordigd, dan moet binnen een maand een nieuwe vergadering 

worden gehouden, waarop in ieder geval met tenminste drie/vierde van de daar 

uitgebrachte stemmen tot wijziging kan worden besloten. 

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een 

voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor 

de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging 

woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter 

inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden 

 Bovendien moet het voorstel tenminste veertien dagen voor de vergadering ter 

kennis van de besturen der Afdeling zijn gebracht. 

3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte 

is opgemaakt. 

Ontbinding 

Artikel 34 

1. Op een besluit tot ontbinding van de vereniging is van toepassing al hetgeen in 

artikel 33 leden 1 en 2 is bepaald, waarbij in de oproeping moet worden 

vermeld dat ontbinding wordt voorgesteld. 

2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door 

het Hoofdbestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot 

vereffenaar zijn aangewezen. 

 Bij het besluit tot ontbinding beslist de algemene vergadering over de 

aanwending van een eventueel batig saldo van de vereffening. 


