Huishoudelijk reglement
Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden
“Vizsla”

Voor de rassen:

Hongaarse Staande Vizsla Korthaar
Hongaarse Staande Vizsla Draadhaar

Huishoudelijk reglement

Over het bestuur:
Artikel 1
De benoeming tot bestuurslid geschiedt uit een of meer bindende 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 vergadering medegedeeld. Een voordracht door de leden moet voor de
aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

Artikel 2
De benoeming tot bestuurslid geschiedt voor drie jaren. Elk jaar treedt eenderde van het aantal
bestuursleden af volgens een vooraf gemaakt rooster. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. Bij
het ontstaan van een of meerdere vacatures wordt daarin voorzien op de eerstvolgende
ledenvergadering. Nieuwgekozen bestuursleden worden op het rooster van aftreden geplaatst op de
plaats van het lid dat zij vervangen.

Artikel 3
De voorzitter of zijn plaatsvervanger leidt de vergadering, waarbij hij de volgorde van de te
behandelen zaken regelt. Tevens zorgt hij voor handhaving van de statuten en van het huishoudelijk
reglement. Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen of het woord
te ontnemen. Bestuursvergaderingen worden gehouden op de plaats en tijd die door de voorzitter is
bepaald.

Artikel 4
De secretaris voert de correspondentie van de vereniging en hij bewaart kopieën hiervan. Hij maakt
van het verhandelde in bestuurs- en ledenvergadering notulen op, die door de voorzitter en de
secretaris na goedkeuring worden ondertekend. Hij draagt zorg voor alle oproepen voor bestuurs- en
ledenvergaderingen. Hij houdt een presentielijst bij van de aanwezige leden op ledenvergaderingen,
die ieder aanwezig lid verplicht is te tekenen; hij houdt een introductielijst bij, waarop de introducé
en het introducerende lid verplicht zijn te tekenen. Jaarlijks stelt hij een verslag samen over de
toestand van de vereniging, dat na goedkeuring door het bestuur in de algemene jaarlijkse
ledenvergadering aan de orde wordt gesteld. Alle uitgaande stukken van de vereniging of het bestuur
worden door de secretaris getekend, voor zover dat niet anders bij de wet of verordening is vereist.

Artikel 5
De penningmeester is verantwoordelijk voor de onder zijn berusting zijnde geldmiddelen van de
vereniging en tekent de kwitanties. De invordering van de contributies is aan hem opgedragen. Voor
het doen van uitgaven en het aangaan van verbintenissen boven de som van driehonderd en vijftig
euro is de goedkeuring van het bestuur vereist. De penningmeester is belast met het behoorlijk
bijhouden van het kasboek. Hij legt op de algemene ledenvergadering rekening en verantwoording
over het afgelopen boekjaar af. De goedkeuring van zijn financiële jaarverslag door de kascommissie
strekt de penningmeester tot decharge voor zijn beheer over het afgelopen jaar.
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Artikel 6
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te laten
uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd.

Artikel 7
Bestuursleden en andere functionarissen zijn verplicht om bij het beëindigen van hun functie de
onder hun berusting zijnde verenigingsstukken aan het bestuur af te dragen.

Over het lidmaatschap:
Artikel 8
Wanneer iemand als lid is aangenomen, wordt hij of zij daarvan binnen 14 dagen schriftelijk op de
hoogte gesteld. Het bestuur is gehouden bij niet-aanneming van een lid op aanvraag de redenen
daarvan op te geven.

Artikel 9
De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, waarvan de hoogte ieder jaar door
de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. Zij die na 1 juli van een jaar lid worden, betalen
voor het lopende verenigingsjaar de helft van de dan geldende contributie. Donateurs betalen per
jaar een bedrag, dat eveneens door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld, of een
éénmalige bijdrage die vijftien maal het dan geldende jaarlijkse bedrag bedraagt.

Artikel 10
Zij die hun lidmaatschap van de vereniging wensen te beëindigen moeten dit uiterlijk vier weken
voor het einde van het lopende kalenderjaar schriftelijk aan de secretaris kenbaar maken. Heeft
opzegging niet tijdig plaatsgevonden, dan is men verplicht de contributie over het gehele
daaropvolgende jaar te voldoen.

Artikel 11a
Bij toetreding tot de vereniging als lid verleent men toestemming tot automatische incasso van de
contributie voor het eerste jaar van lidmaatschap (indien men lid wordt na 1 juli voor het eerste
anderhalf jaar van lidmaatschap).
Het nieuw toegetreden lid kan in het eerste jaar van lidmaatschap verzoeken de automatische
incasso voor de volgende jaren stop te zetten. Een dergelijk verzoek dient voor 1 december van dat
jaar bij de penningmeester schriftelijk te worden ingediend. Het lid wordt dan geacht de contributie
zelf voor 1 maart van het lopende jaar per bank of giro te voldoen.

Artikel 11b
Bij automatische incasso wordt de contributie van het lopende jaar in de tweede maand van dat jaar
geïncasseerd.
Uw bank of giro kan op uw verzoek ten onrechte afgeschreven bedragen binnen 30 dagen
terugstorten.
Uiteraard kunt u de machtiging te allen tijde weer intrekken, hiervoor kunt u zich wenden tot de
penningmeester.
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Artikel 11c
Aan de leden die voor de betaling van de contributie geen gebruik (wensen te) maken van
automatische incasso, zal bij betaling na 1 maart een bedrag van € 2,25 in rekening worden gebracht.
Deze administratiekosten dienen gelijktijdig met de contributie te worden voldaan.

Artikel 11d
Het bestuur heeft het recht het lidmaatschap van een lid op te zeggen wegens wanbetaling na
enkelvoudige aanmaning. Een aldus geroyeerd lid kan das pas weer als lid van de vereniging worden
aangenomen, wanneer hij of zij de achterstallige bedragen en de voor de aanmaning gemaakte
kosten heeft voldaan.

Artikel 12
12.1 De ledenvergaderingen worden gehouden op de plaats en tijd zoals die bepaald wordt door
art. 9 van de statuten.
12.2 De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn
plaatsvervanger. Ontbreken deze, dan treedt een van de andere bestuursleden, door het
bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap
voorzien, dan wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
12.3 Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel vastgelegd proces-verbaal van het
behandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter
kennis van de leden gebracht.

Artikel 13
13.1 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
voor zover gestemd werd over een niet-schriftelijk vastgelegd voorstel.
13.2 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 dit verlangt.
13.3 Voor zover de statuten of de 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 geldig uitgebrachte stemmen plus één). Blanco stemmen worden beschouwd als
niet te zijn uitgebracht.
13.4 Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen,
heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming
tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft dan weer niemand de volstrekte
meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon de
volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de
stemmen staken. Bij gemelde herstemming waaronder niet begrepen is 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 kleinste aantal stemmen op
meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting bepaald op wie van die personen bij
een 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.
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13.5 Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van personen, dan is
het verworpen.
13.6 Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd, tenzij een 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.

Artikel 14
Tijdens de algemene ledenvergaderingen heeft ieder lid of erelid het recht 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 worden genomen.

Artikel 15
Ieder lid of erelid heeft het recht van introductie voor vergaderingen en bijeenkomsten, na
goedkeuring door de voorzitter. Dit recht geldt statutair niet voor de algemene ledenvergaderingen.
Dezelfde persoon mag niet meer dan één keer per jaar worden geïntroduceerd. Hij, die van dit recht
gebruik maakt, neemt van de introducé alle verplichtingen op als gelden deze hemzelf.

Algemeen:
Artikel 16
Tot wijziging van dit reglement kan alleen worden besloten in een algemene ledenvergadering met
tenminste tweederde deel der geldig uitgebrachte stemmen. De goedkeuring van de Raad van
Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland op de wijziging is vereist.

Artikel 17
Tot Lid van Verdienste kunnen worden benoemd natuurlijke personen, die zich tijdens hun
lidmaatschap van de vereniging buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt in het algemeen
belang van de Vizsla als ras en jachthond. Het bestuur benoemt met algemene stem.

Artikel 18
In gevallen waarin dit reglement niet mocht voorzien of bij enig geschil omtrent de toepassing ervan
beslist in spoedeisende gevallen het bestuur, in andere gevallen de algemene ledenvergadering.
Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 27 maart 2002.
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