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Artikel 1 
De vereniging draagt de naam: NEDERLANDSE VERENIGING VAN HONGAARSE STAANDE HONDEN 
"VIZSLA".  
Zij is gevestigd te Doetinchem. 
De vereniging is aangegaan voor de tijd van vijfentwintig jaren, ingegaan één januari 
negentienhonderd vijfenzeventig; te rekenen vanaf één augustus negentienhonderd achtenzeventig 
is zij aangegaan voor onbepaalde tijd. 
Zij is in het jaar tweeduizend als lid toegetreden tot de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch 
Gebied in Nederland, hierna ook te noemen 'Raad van Beheer'. 
 

Artikel 2 
2.1 De vereniging ontleent haar rechten aan de statuten, het huishoudelijk reglement en de 

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. 

2.2 De vereniging 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. 

2.3 De leden van de vereniging 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. 

2.4 De vereniging is bevoegd tot het opleggen van de verplichtingen van 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 verplichtingen die de leden van de vereniging rechtstreeks jegens de Raad van Beheer 
hebben in de zin van artikel 46, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

 
 
Artikel 3 
Het doel van de vereniging is fokkers en liefhebbers van Hongaarse Staande Honden nader tot 
elkander te brengen en de liefhebberij voor de fokkerij van dit ras en de veredeling daarvan in 
Nederland te bevorderen, zowel wat betreft het exterieur als de jachteigenschappen. 
Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door het houden van vergaderingen, alsmede 
door: 
a. het doen houden van lezingen en het geven van cursussen op kynologisch gebied; 
b. het houden en steunen van clubmatches en exterieurkeuringen; 
c. het bevorderen van de opvoeding en africhting van de hond in het algemeen en in het 

bijzonder het steunen en organiseren van veld-, apporteer-, zweet- en oefenwedstrijden; 
d. haar leden voor te lichten bij aankoop en import, dekking en verder in het algemeen en bij 

alles wat de fokkerij en het opfokken van honden betreft; 
e. het melden van het inschrijven van nesten, zowel als van individuele honden in de 

Nederlandse hondenstamboekhouding; 
f.  voorts door andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn, mits niet in 

strijd met de statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer. 
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Artikel 4 
De vereniging bestaat uit: 
a. de leden, zijnde gewone leden en gezinsleden; 
b. de donateurs; 
c. ereleden. 
Donateurs zijn zij, die de vereniging steunen met een jaarlijkse bijdrage of een gift ineens. 
Ereleden zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Zij worden 
op een algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur of op een schriftelijk verzoek van 
tenminste tien leden met algemene stemmen daartoe benoemd. Zij zijn van betaling van contributie 
vrijgesteld. 
Alleen leden en ereleden hebben stemrecht in alle zaken de vereniging betreffende. 
 
 
Artikel 5 Toelating leden, donateurs en ballotage 
1. Als lid van de vereniging kan worden aangenomen iemand die de leeftijd van achttien jaar 

heeft bereikt. Iemand die door de Raad van Beheer van deelname aan de kynologie is 
uitgesloten of door de Raad van Beheer is gediskwalificeerd kan niet als lid worden 
aangenomen, tenzij sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waaruit volgt dat er geen 
beletsel meer bestaat ten aanzien van het toelaten als lid. Hetzelfde geldt voor een reeds 
eerder door de vereniging geroyeerd lid.   

2. Degene die als gewoon lid of gezinslid wil worden toegelaten vult daartoe het 
inschrijfformulier op de website volledig in. Dit wordt automatisch doorgestuurd naar de 
ledenadministratie. Naar aanleiding van dit verzoek kan de kandidaat om het verstrekken van 
aanvullende gegevens verzocht worden, zulks ter beoordeling door het bestuur. In een 
dergelijke situatie zal eerst nadat de gevraagde gegevens compleet zijn aangeleverd, het 
verzoek van het aspirant-lid in behandeling worden genomen.  

3.   Het bestuur doet, na zich ervan te hebben overtuigd of er tegen de kandidaat op voorhand 
geen bezwaren bestaan als bedoeld in lid 1, op de website mededeling van de aanmelding en 
van zijn bevindingen aan de leden van de vereniging door iedere 1e van de maand een 
overzicht van de nieuwe aspirant-leden op de website van de vereniging te plaatsen als 
mededeling naar de leden van de vereniging.  

4.   De leden hebben de mogelijkheid om gedurende een periode van veertien dagen na datum 
van publicatie op de website aan het bestuur hun gemotiveerde bezwaar schriftelijk kenbaar 
te maken tegen de toelating van iemand die zich als lid heeft opgegeven, op het emailadres: 
secretaris@magyar-vizsla.nl. 

5.  Zijn er geen bezwaren kenbaar gemaakt dan is iemand die zich heeft opgegeven na deze 
periode automatisch lid. 

6.  Zijn er wel bezwaren dan beoordeelt het bestuur of deze al dan niet een beletsel vormen voor 
toelating als lid. Zo nodig kan het bestuur nog extra informatie opvragen bij degene die 
bezwaar heeft gemaakt en/of het aspirant-lid.  

7.   Het bestuur beslist vervolgens schriftelijk, met redenen omkleed, binnen veertien dagen 
nadien op het verzoek om toelating. De secretaris zal zorg dragen voor toezending van een 
afschrift hiervan aan de betrokkene als ook aan degene(n) die bezwaar heeft/hebben gemaakt. 

8.   Beroep tegen de beslissing als genoemd in lid 4 is mogelijk bij de algemene ledenvergadering. 
In tegenstelling tot het gestelde in artikel 14 lid 5 heeft betrokkene voor de behartiging van zijn 
belangen bij de behandeling van zijn beroep toegang tot de Algemene Ledenvergadering waar 

mailto:secretaris@magyar-vizsla.nl
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dit beroep geagendeerd is.  
9.  Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn 

opgenomen.  
10.   Als donateur kan men worden toegelaten, nadat men een verzoek daartoe schriftelijk met een 

opgave van de in het jaar van toelating te betalen donatie bij het bestuur heeft ingediend. Het 
bestuur beslist over de toelating. 

 
 
Artikel 6 Schorsing 
1.   Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen indien deze zijn contributie niet heeft voldaan, of in 

geval van een overtreding van het fokreglement. In het laatst genoemde geval gelden tevens 
de regels omtrent schorsing en royement als genoemd in het fokreglement. 

2.   Gedurende de periode, waarin het lid is geschorst, kan hij de aan zijn lidmaatschap verbonden 
rechten niet uitoefenen.  

3.   Indien het lid wordt geschorst wegens het niet voldoen van de contributie, vervalt het recht op 
ontvangst van het clubblad.  

4.   Het bestuur zal de beslissing tot schorsing schriftelijk kenbaar maken aan betrokkene.  
5.  Het blijvend niet betalen van de contributie wordt aangemerkt als onredelijke benadeling van 

de vereniging. Indien het geschorste lid niet binnen één maand na datum schorsing alsnog zijn 
contributie voldoet, wordt de schorsing gehandhaafd en betrokkene op voordracht van het 
bestuur uit het lidmaatschap ontzet op de wijze als voorzien in artikel 7, leden 3 en 4. 

 
 
Artikel 7 Einde van het lidmaatschap 
7.1 Het lidmaatschap, het erelidmaatschap en het donateurschap eindigt: 
 a. door overlijden; 
 b. door schriftelijke opzegging door het lid; 
 c. door opzegging namens de vereniging door het bestuur; 
 d. door ontzetting uit het lidmaatschap (royement). 
7.2 Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan slechts geschieden 

tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 
vier weken.  

 Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk door opzegging worden beëindigd, indien van de 
vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren. 

7.3 De ontzetting als bedoeld in het eerste lid onder d. kan alleen worden uitgesproken wanneer 
de betrokkene in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, 
of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

 De ontzetting geschiedt op voorstel van het bestuur of van tenminste tien leden door de 
algemene ledenvergadering bij een besluit genomen door het bestuur met tenminste 
twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. 

7.4 De secretaris stelt de betrokkene van het voornemen tot ontzetting per aangetekende brief in 
kennis, met vermelding van de redenen. De betrokkene wordt daarbij in de gelegenheid 
gesteld om zijn zienswijze kenbaar te maken op de wijze en binnen de termijn als door de 
secretaris in diens kennisgeving aangegeven.  

7.5 Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2, doet het lidmaatschap eindigen op het 
vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. 
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7.6 Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de 
verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn bezwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten. 

7.7 De opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan geschieden wanneer het lid 
heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap 
gesteld, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsmede wanneer 
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren. 

7.8 Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging op grond dat 
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren 
of een besluit tot ontzetting staat de betrokkene binnen één maand na ontvangst van de 
kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering. 
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. 

7.9 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de 
jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. 

 
 
Artikel 8  
8.1 De inkomsten der vereniging bestaan uit: 

a. contributies; 
b. inschrijfgelden van activiteiten/evenementen; 
c.  sponsorgelden; 
d. donaties; 
e. schenkingen en toevallige baten; 
f. erflatingen (onder beneficiaire aanvaarding) en legaten. 

8.2 De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene 
ledenvergadering zal worden vastgesteld. 

 Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen. 
8.3 Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de 

verplichting tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage te verlenen. 
8.4 Ereleden zijn van betaling van een jaarlijkse bijdrage vrijgesteld. 
 
 
Artikel 9 Tegenstrijdig belang en onverenigbaarheid 
9.1  Bestuursleden, als ook leden van werkgroepen en commissies, worden geacht zich uitsluitend 

te richten naar en te handelen in het belang van de vereniging. Dat betekent dat zij te allen 
tijde zullen handelen vanuit het verenigingsbelang en niet vanuit een privébelang, zowel intern 
(binnen de vereniging) als extern (in relatie met derden).  

9.2 Van de bestuursleden wordt verwacht dat zij integer en transparant handelen. Dat betekent 
oog hebben voor het verenigingsbelang en inzicht geven in beslissingen door genomen 
besluiten te publiceren en desgevraagd in de overwegingen die daaraan ten grondslag hebben 
gelegen.  

9.3 Bij een (potentieel) tegenstrijdig belang zal het desbetreffende bestuurslid niet deelnemen aan 
de bespreking en de besluitvorming van het onderwerp ter zake waarvan sprake is van het 
(potentieel) tegenstrijdig belang. 
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Artikel 10 Bevoegdheden bestuur 
10.1 Het bestuur is bevoegd tot de rechtshandelingen als bedoeld in artikel 44 Boek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek. 
10.2 Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. 
10.3 Het bestuur hanteert het vier-ogen-principe bij uitgaven boven € 500,-. Dat betekent dat voor 

bedragen boven de € 500,- naast de penningmeester de voorzitter of de secretaris een 
akkoord moet geven voor de betalingsopdracht. Naast de penningmeester hebben ook de 
voorzitter en secretaris inzage in de bankrekening van de vereniging. 

10.4 Het dagelijks bestuur is verplicht van zijn optreden in de eerstvolgende ledenvergadering 
kennis te geven en desgevraagd verantwoording af te leggen. 

 
 
Artikel 11 Het bestuur 
11.1 Het bestuur bestaat uit minstens vijf en hoogstens negen meerderjarige leden, gekozen door 

en uit de leden. 
11.2 De benoeming tot bestuurslid geschiedt door de algemene ledenvergadering , uit één of meer 

voordrachten. Tot het maken van een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien of 
meer leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproep voor de algemene 
ledenvergadering meegedeeld. Een voordracht door de leden moet uiterlijk vier weken voor 
de aanvang van de vergadering bij het bestuur zijn ingediend op het email-adres 
secretaris@magyar-vizsla.nl. 

11.3 De benoeming tot bestuurslid geschiedt voor minimaal drie jaren. Het bestuur stelt jaarlijks 
een rooster van aftreden op, dat met meerderheid van stemmen door het bestuur wordt 
vastgesteld. Een afgetreden bestuurslid is terstond herkiesbaar. 

11.4 De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie gekozen; de overige 
functies worden door het bestuur onderling verdeeld. De vereniging kent geen benoeming op 
basis van bindende voordracht.  

11.5 Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de 
penningmeester. 

11.6 De functies van secretaris en penningmeester kunnen eventueel door één persoon worden 
waargenomen; dit verdient echter niet de voorkeur. In dat geval wijst het bestuur uit zijn 
midden een derde bestuurslid aan, dat met de voorzitter en de secretaris/penningmeester het 
dagelijks bestuur vormt. 

11.7 Bij belet of ontstentenis van de voorzitter, wijst het bestuur uit haar midden een 
plaatsvervangend voorzitter aan. Als sprake is van afwezigheid van een bestuurslid, dient het 
betreffende bestuurslid dit direct te melden bij de voorzitter, met vermelding van de te 
verwachten duur ervan.  

11.8 In geval van langdurige afwezigheid van de voorzitter kiest het bestuur uit haar midden 
eveneens een plaatsvervangend voorzitter, met dien verstande dat deze dan de functie van 
voorzitter waarneemt tot er op de algemene ledenvergadering een nieuwe voorzitter is 
gekozen. Bij belet of ontstentenis van alle bestuursleden benoemt de ALV, op initiatief van en 
na oproeping namens tien of meer van haar leden, nieuwe bestuursleden.  

11.9 De bestuursleden dienen op de hoogte te zijn dan wel zich op de hoogte te stellen van de 
aansprakelijkheid die kan optreden als gevolg van hun positie als bestuurslid van de 
vereniging.  

11.10 Indien een bestuurslid zijn functie vroegtijdig wenst neer te leggen, brengt deze dit voornemen 
schriftelijk ter kennis van het bestuur en neemt daarbij een opzegtermijn van drie maanden in 
acht teneinde het bestuur in de gelegenheid te stellen in diens opvolging te voorzien, tenzij bij 
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Statuten 

 
7 Statuten van de Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden “Vizsla” 

d.d. 18 december 2021 

bestuursbesluit met de inachtneming van een kortere opzegtermijn of af te zien van het in 
acht nemen van een opzegtermijn. 

 

Artikel 12  Schorsing of ontslag van een bestuurslid 
12.1 Schorsing en ontslag van een bestuurslid geschiedt door de algemene ledenvergadering.  

Zo nodig wordt hiertoe een buitengewone algemene ledenvergadering uitgeroepen. 
12.2 Een meerderheid van het bestuur kan het initiatief nemen tot een besluit tot schorsing of 

ontslag. 
12.3 Voor schorsing dient een redelijke grond aanwezig te zijn. Het betreffende bestuurslid wordt in 

de gelegenheid gesteld om vooraf op het voornemen tot schorsing aan het bestuur zijn 
zienswijze te geven. Van de zienswijze wordt een verslag gemaakt. 

12.4 De duur van een schorsing is drie weken, eventueel te verlengen met nogmaals drie weken. 
Verdere verlenging is niet mogelijk, tenzij ondertussen sprake is van een voorgenomen besluit 
tot ontslag, dat door het bestuur aan de algemene ledenvergadering wordt voorgelegd.  

12.5  Nadat een besluit tot schorsing is genomen, kan het betreffende bestuurslid geen besluiten 
meer nemen of handelingen namens de verenigingen verrichten. Een besluit tot schorsing 
wordt onverwijld ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. 

12.6 Het betreffende bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld om vooraf zijn zienswijze te 
geven op een ontslagvoornemen, tenzij de omstandigheden van het geval zich daartegen 
verzetten. Van de zienswijze wordt een verslag gemaakt. 

12.7 Tot schorsing of ontslag kan slechts worden besloten met minimaal een gekwalificeerde 
meerderheid van twee derde van de in de algemene ledenvergadering geldig uitgebrachte 
stemmen. De overwegingen die aan het genomen besluit ten grondslag liggen dienen kenbaar 
te zijn uit de notulen. 

12.8 Eén van de gronden voor ontslag is in ieder geval een relevante strafrechtelijke veroordeling 
dan wel een tuchtrechtelijke veroordeling door de Raad van Beheer, dan wel door een met de 
Raad van Beheer vergelijkbare regulerende of toezichthoudende organisatie in het buitenland. 

 
 
Artikel 13 
13.1 Minstens éénmaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Voorts wordt 

een buitengewone algemene ledenvergadering belegd, zo dikwijls als het bestuur dit nodig 
acht.   

13.2 Op een schriftelijk met redenen omkleed verzoek van tenminste één tiende gedeelte van het 
aantal leden of, wanneer de vereniging meer dan éénhonderd leden telt, van tenminste tien 
leden, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een buitengewone algemene 
ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. 

13.3 Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de 
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene 
ledenvergadering bijeenroept. Deze vergadering is dan rechtsgeldig. 

13.4 Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het 
verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, 
zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en 
verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur. 
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Artikel 14 
14.1 De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, behoudens het 

bepaalde in artikel 11.8 en 13.3.  
14.2 De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden of bij publicatie in het 

clubblad, de FB-pagina en/of website van de vereniging. De termijn voor de oproeping 
bedraagt tenminste zeven dagen.  

14.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde 
in artikel 14. 

14.4  De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of diens 
plaatsvervanger.  

14.5  Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden en ereleden van de vereniging. 
 Geen toegang hebben geschorste leden, behalve ter verdediging van hun belangen ter zake 

van de schorsing. De aanwezigen zijn verplicht de presentielijst van de secretaris te 
ondertekenen. Indien online vergaderd wordt, wordt in een andere wijze voorzien waarop de 
aanwezigheid van leden wordt vastgelegd, zulks ter bepaling door het bestuur. 

14.6 Indien de situatie dat noodzakelijk of wenselijk maakt, kan een vergadering ook digitaal/online 
plaats vinden, zulks ter bepaling door het bestuur. 

 
 
Artikel 15 
15.1 Voor zover de statuten of wet niet anders bepalen, worden de besluiten van de algemene 

vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen (dit is de 
helft van de uitgebrachte stemmen plus één). Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn 
uitgebracht. 

15.2 Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, kan ter vergadering één stem uitbrengen. Een 
afwezig lid kan schriftelijke volmacht verlenen aan een ander (aanwezig) lid om namens hem 
een stem uit te brengen. Een aanwezig lid mag maximaal namens één ander lid bij volmacht 
een stem uitbrengen. 

15.3 Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd, tenzij één der aanwezige 
stemgerechtigde personen voor de stemming een schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke 
stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is 
mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. In geval online vergaderd 
wordt, zal op een andere praktische wijze gestemd worden, zulks ter bepaling door het 
bestuur, in lijn met voorgaand principe. 

15.4 Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van personen, dan is 
het verworpen. 

15.5 Aan ieder bestuurslid afzonderlijk wordt een raadgevende stem toegekend in zaken waarover 
de algemene ledenvergadering een besluit dient te nemen 

15.6 Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen 
heeft een tweede stemming, plaats. Heeft dan weer niemand de volstrekte meerderheid 
verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon de volstrekte 
meerderheid is verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij 
gemelde herstemming (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens 
gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel 
uitgezonderd de persoon op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen 
is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan 
één persoon uitgebracht, dan wordt door loting bepaald op wie van die personen bij een 
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nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming 
tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. 

15.7 Het ter algemene 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 
voor zover gestemd werd over een niet-schriftelijk vastgelegd voorstel.  

15.8 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de 
juistheid ervan betwist dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van 
de vergadering dat verlangt. 

15.9 Tijdens de algemene ledenvergadering heeft ieder lid of erelid het recht om staande de 
vergadering voorstellen of moties in te dienen. Voorstellen worden na toelichting van de 
voorsteller op de agenda van de volgende ledenvergadering geplaatst, mits de vergadering 
zich daar vóór verklaart. Over voorstellen die niet op de agenda staan kan geen beslissing 
genomen worden.  

 
 
Artikel 16 
16.1 In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan op voorstel van 

het bestuur of tenminste tien leden, door het besluit van de algemene ledenvergadering, 
waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten worden 
voorgesteld en welk besluit de goedkeuring behoeft van de Raad van Beheer. 

16.2 Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen vóór de vergadering een 
afschrift van het 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 wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle 
leden toegezonden. 

16.3 Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, 
in een 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 
vergadering over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, 
gehouden, in welke tweede vergadering ongeacht het aantal tegenwoordige leden kan worden 
besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 
Deze tweede vergadering kan eerst na afloop van de eerste vergadering worden 
bijeengeroepen. 

16.4 Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is 
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. 

 
 
Artikel 17 
17.1 De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering, 

welke vergadering afzonderlijk daartoe moet zijn belegd en welke vergadering tenminste vier 
weken van tevoren is bijeengeroepen. Op de agenda van deze vergadering mogen geen andere 
punten voorkomen dan de goedkeuring van de notulen der vorige algemene ledenvergadering 
en het voorstel tot ontbinding der vereniging. Voor het overige is het bepaalde in de leden 1, 2 
en 3 van artikel 13 van overeenkomstige toepassing. 

17.2 Het batig saldo der ontbonden vereniging vervalt niet aan de leden, doch zal worden 
overgedragen aan een andere kynologische vereniging, aan te wijzen door de algemene 
ledenvergadering bij gewone meerderheid van stemmen. 
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Artikel 18 
18.1  Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering en geldt in 

aanvulling op de statuten. 
18.2  Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet en/of de statuten c.q. de 

statuten en reglementen van de Raad van Beheer. 
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