Statuten van de Nederlandse Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van Katten
"Felikat", gevestigd te Rotterdam.

STATUTEN
Naam, zetel en duur
Artikel 1:
1.1 De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van Katten
"FELIKAT", ook te noemen: "Felikat".
1.2 De vereniging is gevestigd te Rotterdam.
1.3 De vereniging is opgericht op acht en twintig januari negentienhonderd vier en dertig en i
aangegaan voor onbepaalde tijd.
Doel
Artikel 2:
2.1 De vereniging stelt zich ten doel het verantwoord fokken met en houden van katten als liefhebberij
te bevorderen.
Middelen
Artikel 3:
3.1 De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a.
het houden of doen houden van vergaderingen, bijeenkomsten, cursussen en lezingen;
b.
het organiseren of doen organiseren van tentoonstellingen;
c.
het uitgeven of doen uitgeven van een verenigingsperiodiek en van andere periodieken
en geschriften, danwel het ondersteunen daarvan;
d.
het aanleggen en bijhouden of doen aanleggen en bijhouden van een stamboek;
e.
in overeenstemming met het doel samen te werken met publiekrechtelijke en privaatrechtelijke lichamen in binnen- en buitenland;
f.
al hetgeen verder tot het doel der vereniging bevorderlijk kan zijn.
Leden
Artikel 4:
4.1 De vereniging heeft gewone leden, gezinsleden en ereleden, hierna te noemen de leden.
4.2 De vereniging kent bovendien jeugdleden, kandidaatleden en donateurs.
4.3 Lid van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die de leeftijd van achttien jaar hebben
bereikt, die de doelstellingen van de vereniging onderschrijven en die geen lid zijn van een
stamboekvoerende vereniging met dezelfde of soortgelijke doelstellingen als Felikat.
4.4 Gezinslid van de vereniging kunnen zijn zij die huisgenoot zijn van een gewoon lid en voldoen aan
de eisen van het lidmaatschap.
4.5 Erelid van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die zich uitzonderlijk verdienstelijk
hebben gemaakt voor de vereniging.
4.6 Jeugdlid van de vereniging kunnen zijn, met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger,
natuurlijke personen die de leeftijd van twaalf jaar hebben bereikt en de leeftijd van achttien jaar
nog niet hebben bereikt en voldoen aan de eisen van het lidmaatschap.
4.7 Kandidaatlid van de vereniging kunnen zijn, natuurlijke personen die zich als lid, gezinslid of
jeugdlid hebben aangemeld maar door het hoofdbestuur nog niet als zodanig tot de vereniging zijn
toegelaten.
4.8 Donateurs van de vereniging kunnen zijn natuurlijke en rechtspersonen die de vereniging steunen
met een jaarlijkse, door de algemene vergadering vast te stellen minimum, bijdrage.
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Artikel 5:
5.1 Diegene die lid wenst te worden van de vereniging dient zich aan te melden bij het hoofdbestuur.
Het hoofdbestuur beslist over de toelating tot het lidmaatschap binnen drie maanden na publikatie.
5.2 Ingeval van niet toelating van een kandidaatlid tot het lidmaatschap, het gezinslidmaatschap of het
jeugdlidmaatschap, kan de kandidaat binnen 30 dagen nadat het besluit hem/haar is medegedeeld
in beroep gaan bij de commissie van beroep.
5.3 Jeugdleden van de vereniging worden automatisch lid c.q. gezinslid van de vereniging bij het
bereiken van de leeftijd van achttien jaar.
5.4 Ereleden zijn de in lid 5 van artikel 4 bedoelde personen, die op voordracht van het hoofdbestuur,
of op voordracht van tenminste dertig leden, door de algemene vergadering als zodanig zijn
benoemd en die die benoeming hebben aanvaard.
Het besluit van de algemene vergadering tot benoeming van een erelid dient te worden genomen
met een meerderheid van tenminste drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen.
5.5 Donateurs zijn de in lid 8 van artikel 4 bedoelde personen die zich als zodanig rechtstreeks bij het
hoofdbestuur der vereniging hebben aangemeld en door het hoofdbestuur als zodanig tot de
vereniging zijn toegelaten.
Artikel 6:
6.1 Ereleden betalen geen contributie.
6.2 a. De leden zijn stemgerechtigd. De leden zijn verkiesbaar en benoembaar na 1 jaar lidmaatschap
in alle bestuursfuncties, met dien verstande, dat een bestuurslid daarenboven lid mag zijn van
slechts één commissie of een bestuursfunctie mag bekleden in slechts één raskattenclub in de
vereniging.
b. Niet meer dan één lid uit een gezin of van een samenwonend paar kan verkiesbaar of
benoembaar zijn in hetzelfde bestuur of dezelfde commissie.
6.3 Jeugdleden en kandidaatleden zijn niet stemgerechtigd, verkiesbaar of benoembaar. Zij hebben
toegang tot de vergaderingen doch kunnen daar niet het woord voeren.
6.4 De leden, jeugdleden en kandidaatleden hebben de plicht de statuten, het huishoudelijk reglement,
alle verder door de vereniging uit te vaardigen reglementen en de besluiten van het hoofdbestuur
te leven en te eerbiedigen.
6.5 De leden, jeugdleden en kandidaatleden hebben de plicht de statuten en reglementen van een
overkoepelende organisatie waarbij de vereniging is aangesloten te eerbiedigen.
Artikel 7:
7.1 Het lidmaatschap eindigt:
a.
door overlijden van het lid;
b.
door opzegging door het lid of diens wettelijke vertegenwoordiger;
c.
door opzegging door de vereniging;
7.2 Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tot een maand voor het einde
van het verenigingsjaar en dient bij voorkeur te geschieden bij schrijven met bericht van ontvangst.
Opzegging na deze termijn heft de contributieverplichting voor het volgende jaar niet op.
7.3 Opzegging namens de vereniging geschiedt door het hoofdbestuur bij schrijven met bericht van
ontvangst, onder vermelding van de redenen welke tot opzegging hebben geleid. Het hoofdbestuur
heeft uitdrukkelijk de bevoegdheid het lidmaatschap zonder inachtneming van enige termijn op te
zeggen.
7.4 Het lid, van wie het lidmaatschap conform lid 3 van dit artikel al dan niet met onmiddellijke ingang
is opgezegd, heeft gedurende dertig dagen na ontvangst van deze kennisgeving de mogelijkheid
om tegen de opzegging in beroep te gaan bij de Commissie van Beroep. Gedurende de
beroeptermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
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Geldmiddelen
Artikel 8:
8.1 De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
de jaarlijkse contributie van leden,
giften,
donaties,
gelden voortspruitende uit de exploitatie van stamboek register en verenigingsorgaan, andere inkomsten en toevallige baten.
8.2 Alle leden zijn een jaarlijkse contributie verschuldigd, die jaarlijks wordt vastgesteld door de
algemene vergadering. De algemene vergadering kan voor de onderscheiden categorieën leden
afzonderlijke contributiebedragen vaststellen, dan wel één of meerdere categorieën vrijstellen van
de plicht tot contributiebetaling.
Hoofdbestuur
Artikel 9:
9.1 De vereniging wordt bestuurd door een hoofdbestuur van tenminste drie leden bestaande uit
tenminste een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
9.2 De leden van het hoofdbestuur worden door de algemene vergadering uit de leden der vereniging
gekozen.
Voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de algemene vergadering in functie gekozen.
9.3 Tot het opmaken van een voordracht voor verkiezing in het hoofdbestuur zijn zowel het
hoofdbestuur als vijftien leden bevoegd.
De voordrachten van het hoofdbestuur worden tenminste tien weken voor de dag van de
vergadering door het hoofdbestuur ter kennis van de leden gebracht. Een voordracht door vijftien
of meer leden moet tenminste drie weken voor aanvang van de vergadering schriftelijk worden
ingediend bij de secretaris.
9.4 Is er geen tegenkandidaat gesteld, dan is de voorgestelde kandidaat bij acclamatie verkozen.
9.5 Indien geen voordracht plaats vindt, dan wel indien de voordracht niet tijdig plaats vindt, is de
algemene vergadering vrij in de keus.
9.6 De leden van het hoofdbestuur kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene
vergadering worden ontslagen. Terzake van ontslag besluit de algemene vergadering met een
meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
9.7 De leden van het hoofdbestuur worden verkozen voor een periode van ten hoogste drie jaar.
Aftredende leden van het hoofdbestuur zijn onmiddellijk en onbeperkt herkiesbaar als
hoofdbestuurslid.
9.8 De leden van het hoofdbestuur treden af volgens rooster: in het jaar
dat deelbaar is door drie de voorzitter;
het volgende jaar de penningmeester; het
daaropvolgende jaar de secretaris.
Jaarlijks treedt éénderde deel van de overige hoofdbestuursleden af.
9.9 Het lidmaatschap van het hoofdbestuur eindigt:
wanneer men ophoudt lid van de vereniging te zijn; bij onder curatele-stelling; bij aftreden en
ontslag.
9.10 Indien een tussentijdse vacature ontstaat wordt daarin zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk in de
eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering voorzien. Op het rooster neemt de tussentijdse
genoemde de plaats in van de gedefungeerde in wiens vacature hij werd benoemd.
9.11 In dit artikel wordt onder één jaar verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse
algemene vergaderingen.
9.12 Een niet-volledig hoofdbestuur behoudt zijn bevoegdheden.
Artikel 10:
10.1 Het hoofdbestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft, behoudens hetgeen elders
bij of krachtens deze statuten is opgedragen aan het dagelijks bestuur en aan andere organen der
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vereniging, alle daaruit voortvloeiende en daarmee samenhangende bevoegdheden, daaronder
met name ook begrepen de uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering en het
zorgdragen voor de naleving van de statuten en reglementen van de vereniging.
10.2 Het hoofdbestuur is, mits met toestemming 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,
zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde
verbindt. Op het ontbreken van deze toestemming kan door en tegen derden beroep worden
gedaan.
10.3 De vereniging kan deelnemen in andere verenigingen of organisaties op nationaal of
internationaal gebied. Door zodanige deelneming mag de vereniging niet in strijd komen met de
statuten of met haar huishoudelijk reglement.
Tot zodanige deelneming wordt besloten door het hoofdbestuur; het desbetreffende besluit van
het hoofdbestuur is onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering.
10.4 De werkwijze en besluitvorming van het hoofdbestuur wordt nader geregeld in het huishoudelijk
reglement.
10.5 Het hoofdbestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak
te doen uitvoeren door commissies die door het hoofdbestuur worden benoemd. Tevens is het
hoofdbestuur bevoegd derden te belasten met de uitvoering van feitelijke werkzaamheden.
Dagelijks bestuur
Artikel 11:
11.1 De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur van de
vereniging. Bij belet of ontstentenis van de voorzitter, de secretaris of de penningmeester treden
de vice-voorzitter, resp. de tweede secretaris, resp. de tweede penningmeester, en indien
noodzakelijk de andere leden van het hoofdbestuur in hun plaats.
11.2 Het dagelijks bestuur kan door het hoofdbestuur worden belast met de uitvoering van besluiten
van de algemene vergadering en van het hoofdbestuur.
11.3 In gevallen van een zodanig spoedeisend karakter, dat tijdige besluitvorming door het
hoofdbestuur onmogelijk is, is het dagelijks bestuur bevoegd besluiten te nemen behorend tot de
competentie van het hoofdbestuur.
Het dagelijks bestuur beoordeelt of dit geval zich voordoet. Het besluit terzake met algemene
stemmen van al zijn leden.
Het dagelijks bestuur doet van besluiten als vorenbedoeld zo spoedig mogelijk mededeling aan
het hoofdbestuur.
11.4 Een ook bij toepassing van het gestelde in lid 1 van dit artikel niet voltallig dagelijks bestuur
behoudt zijn bevoegdheden.
Vertegenwoordiging
Artikel 12:
12.1 De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt naast het hoofdbestuur mede toe aan twee
gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur, onder wie in elk geval de voorzitter,
danwel in het geval van diens belet of ontstentenis, de vice-voorzitter.
12.2 Het hoofdbestuur kan aan de penningmeester machtiging verlenen tot vertegenwoordiging van
de vereniging binnen in de volmacht te stellen grenzen. Het hoofdbestuur kan ook aan andere
bestuurders en aan derden, hetzij afzonderlijk, hetzij gezamenlijk handelend, volmacht verlenen.
Jaarverslag; Rekening en verantwoording
Artikel 13:
13.1
Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
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13.2 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.
13.3 Het hoofdbestuur brengt op de jaarlijkse algemene vergadering, te houden binnen zes maanden
na afloop van het verenigingsjaar, zijn jaarverslag uit en legt, onder overlegging van een balans
en een staat van baten en lasten met een toelichting, rekening en verantwoording over zijn in het
afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur af.
13.4 De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van tenminste drie
personen, die geen deel mogen uitmaken van het hoofdbestuur. De commissie onderzoekt met
tenminste twee personen de rekening en verantwoording van het hoofdbestuur en brengt aan de
algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
13.5 Vereist dit onderzoek naar het oordeel der commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan
kan de commissie zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het
bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar
desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der
vereniging te geven.
13.6 De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen,
doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie.
Algemene vergaderingen
Artikel 14:
14.1 Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet
of de statuten aan het hoofdbestuur zijn opgedragen.
14.2 Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na
afloop van het verenigingsjaar. In deze algemene vergadering worden in elk geval de
volgende punten behandeld:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13 met het verslag van de aldaar
bedoelde commissie;
b. de benoeming van de in artikel 13 genoemde commissie voor het volgende vereni-gingsjaar;
c. goedkeuring van de begroting van het lopende verenigingsjaar;
d. vervulling van vakatures in het hoofdbestuur en de in artikel 20 lid 5 bedoelde commissie;
e. voorstellen van het bestuur en van de leden;
f. vaststelling van de jaarlijkse bijdragen;
g. de leden bindende hoofdbestuursbesluiten van het afgelopen verenigingsjaar.
Artikel 15:
15.1 De datum van de te houden jaarlijkse algemene vergadering, zoals bedoeld in art. 14 lid 2, wordt
in het verenigingsorgaan zo spoedig mogelijk, doch tenminste tien weken tevoren
bekendgemaakt. De leden kunnen voorstellen op de agenda doen brengen door deze tenminste
vier weken voor de datum van de algemene vergadering schriftelijk bij de secretaris van het
hoofdbestuur in te dienen.
15.2 Naast de jaarlijkse algemene vergadering worden algemene vergaderingen bijeengeroepen door
het hoofdbestuur zo dikwijls het dit wenselijk acht.
15.3 Naast de mogelijkheid geschapen door Art. 41 lid 2 Boek 2 Nederlands Burgerlijk Wetboek is het
hoofdbestuur op schriftelijk verzoek van tenminste dertig leden verplicht tot het bijeen roepen
van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan zestien weken.
Indien aan het verzoek niet binnen viertien weken gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf
tot de bijeenroeping overgaan door plaatsing van een advertentie in twee of meer veelgelezen
Nederlandse dagbladen met vermelding van de agenda. De oproepingstermijn bedraagt in dit
geval tenminste tien dagen en ten hoogste vier weken.
15.4 De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt - behoudens het bepaalde in lid 3 van
dit artikel - door schriftelijke mededeling aan de leden of indien mogelijk door publicatie in het
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verenigingsorgaan, op een termijn van tenminste tien dagen.
Indien een lid daarmee instemt, kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht (zoals een fax, e-mail of sms-bericht) aan het
adres/nummer dat daarvoor bij de vereniging bekend is gemaakt door het betreffende lid. Het
betreffende bericht wordt hierna ook genoemd "oproepingsbrief".
Toegang en stemrecht
Artikel 16:
16.1 Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, jeugdleden, kandidaatleden en
donateurs. Eveneens toegang hebben degenen die daartoe door het hoofdbestuur of de algemene
vergadering zijn uitgenodigd. Geen toegang hebben geschorste leden.
16.2 Over toelating van andere dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde personen beslist de voorzitter
van de algemene vergadering.
16.3 Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
16.4 Stemmen bij volmacht is toegestaan, mits de schriftelijke volmacht voor aanvang van d
vergadering door de secretaris van het hoofdbestuur is ontvangen.
16.5 Een lid kan slechts één stem bij volmacht uitbrengen.
Voorzitterschap - notulen
Artikel 17:
17.1 De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn
plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere
hoofdbestuursleden, door het hoofdbestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze
wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan wel werd de algemene vergadering bijeengeroepen
overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 3, tweede zin, dan voorziet de algemene vergadering
zelf in haar leiding.
17.2 Van het ter vergadering behandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door
de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in de eerstvolgende algemene
vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de tijdens die vergadering in functie zijnde
voorzitter en secretaris ondertekend.
Besluitvorming van de algemene vergadering
Artikel 18:
18.1 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
voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
18.2 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der
vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
18.3 Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene
vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
18.4 Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
18.5 Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft gekregen, heeft
een tweede stemming plaats. Heeft dan opnieuw niemand de volstrekte meerderheid verkregen
dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft
verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij deze
herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen
de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de
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persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen uitgebracht op meer dan één
persoon, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming
een stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen bij de tweede stemming de stemmen staken,
beslist het lot wie van beiden is gekozen.
Indien voor een vakature slechts één kandidaat is voorgedragen is deze bij acclamatie verkozen.
18.6 Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het
verworpen.
18.7 Stemmingen over zaken geschieden hoofdelijk, tenzij de voorzitter anders beslist.
18.8 Over personen wordt schriftelijk gestemd.
18.9 Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
18.10 Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een der stemgerechtigden hoofdelijke stemming
verlangt.
Bestuursraad
Artikel 19:
VERVALLEN
Commissies
Artikel 20:
20.1 Het hoofdbestuur kan commissies van advies en/of bijstand instellen.
20.2 De portefeuillehouder in het hoofdbestuur treedt op als contactpersoon met een commissie.
20.3 Het huishoudelijk reglement bevat regelen inzake de samenstelling, benoeming, taken
en bevoegdheden van deze commissies.
20.4 Alle door het hoofdbestuur ingestelde commissies en aangestelde adviseurs zijn werkzaam
onder de verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur.
20.5 De algemene vergadering stelt een commissie van beroep in.
Deze commissie kan door de algemene vergadering tevens worden belast met alle de algemene
vergadering toekomende bevoegdheden in de gevallen waarin de wet en deze statuten recht van
beroep op de algemene vergadering toekennen.
De opdracht van de algemene vergadering aan de commissie, tot behandeling van
beroepsprocedures in haar plaats, wordt gegeven voor de periode van één jaar en telkenmale
stilzwijgend verlengd. Onder één jaar wordt ten deze verstaan de periode tussen twee
opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. Bij het huishoudelijk reglement worden
aangaande deze commissie nadere regelen gesteld.
Districten
Artikel 21:
VERVALLEN
Rasclubs
Artikel 22:
22.1 Alle leden, jeugdleden en kandidaatleden van de vereniging kunnen zich aansluiten bij een rasclub,
met betrekking tot welker instelling, wijziging, opheffing en organisatie het hoofdbestuur na
ingewonnen advies van de bestuursraad en met inachtneming van bij deze statuten, het
huishoudelijk reglement en rasclubreglement gestelde regelen besluit.
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22.2 In een apart rasclubreglement, vast te stellen door het hoofdbestuur en goed te keuren door de
algemene vergadering worden nadere regelen gesteld aangaande de organisatie van de
rasclub.
Reglementen
Artikel 23:
23.1 De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast, waarin worden geregeld de
onderwerpen, die krachtens deze statuten daarin regeling dienen te vinden en waarin tevens
kan worden voorzien in hetgeen deze statuten niet of niet volledig bevatten.
23.2 Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met deze
statuten.
23.3 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en/of gewijzigd door de algemene vergadering bij
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De algemene vergadering kan haar
bevoegdheid in deze geheel of ten dele aan het hoofdbestuur overdragen.
Artikel 24:
24.1 Het hoofdbestuur kan andere reglementen vaststellen met inachtneming van het bij statuten en
huishoudelijk reglement bepaalde, welke op de in artikel 14 lid 2 bedoelde eerstvolgende
algemene vergadering worden bekrachtigd en/of gewijzigd.
Statutenwijziging
Artikel 25:
25.1 Wijziging van de statuten kan slechts plaatsvinden door een besluit van de algemene vergadering,
waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal
worden voorgesteld.
25.2 Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen vóór de dag der
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop
van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als
hiervoor bedoeld, aan alle leden die hierom verzoeken toegezonden.
25.3 Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een
meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
25.4 De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot
het doen verlijden van de akte is ieder lid van het dagelijks bestuur der vereniging bevoegd.
25.5 De leden van het hoofdbestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van de
statutenwijziging en een volledig doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na wijziging
luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken
gehouden verenigingsregister.
Ontbinding
Artikel 26:
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26.1 Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan alleen genomen worden met een meerderheid
van negen/tiende der uitgebrachte stemmen, in een algemene vergadering waar alle
stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
26.2 Tenzij de algemene vergadering bij het in het vorig lid bedoelde besluit een andere bestemming
vaststelt voor het batig saldo, komt dit in gelijke mate toe aan hen die ten tijde van de
ontbinding lid waren.
26.3

Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het
hoofdbestuur.

26.4 Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
In de stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam
worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
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