Statuten
Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden
“Vizsla”

Voor de rassen:

Hongaarse Staande Vizsla Korthaar
Hongaarse Staande Vizsla Draadhaar

Statuten

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

2.2

2.3

2.4

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.
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.
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.
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 tentoonstellingen;
c.
het bevorderen van de opvoeding en africhting van de hond in het algemeen en in het
bijzonder het steunen en organiseren van veld-, dresseer- 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 enkele honden in de Nederlandse
hondenstamboekhouding;
f.
het verlenen van haar bemiddeling tot het laten registreren van kennelnamen bij de Raad van
Beheer;
g.
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.
Als de leden der vereniging kunnen worden aangenomen, zij die de leeftijd van achttien jaar hebben
bereikt.
Minderjarigen behoeven de schriftelijke toestemming van ouders of voogden.
Zij, die door de Raad van Beheer van deelname aan de kynologie zijn uitgesloten of door de Raad van
Discipline zijn gediskwalificeerd kunnen niet als lid worden aangenomen.
Zij, die lid wensen te worden, doen daarvan opgave aan het secretariaat der vereniging, onder
opgave van naam en volledig adres, of doen zich als lid voorstellen.
Van deze opgave doet het bestuur mededeling aan de leden van de vereniging. Deze hebben de
mogelijkheid gedurende een periode van veertien dagen hun bezwaren schriftelijk kenbaar te maken
aan het bestuur tegen de toelating van hen die zich als lid hebben opgegeven.
Eerst na gemelde termijn van veertien dagen beslist het bestuur over het al dan niet toelaten van
aspirantleden.
Van de beslissing doet het bestuur mededeling in het clubblad.
Zij die door het bestuur worden afgewezen, kunnen binnen veertien dagen van deze beslissing in
hoger beroep komen bij de algemene ledenvergadering.
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
5.1

5.2

5.3
5.4
5.5
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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.
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.
Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op
het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
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.
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
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5.6

5.7

5.8

redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren.
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
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.
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 met tenminste twee/derde der geldig
uitgebrachte stemmen.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de
jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Artikel 6
6.1

6.2

6.3
6.4

De inkomsten der vereniging bestaan uit:
a.
contributies;
b.
donaties;
c.
schenkingen en toevallige baten.
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.
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de
verplichting tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage te verlenen.
Ereleden zijn van betaling van een jaarlijkse bijdrage vrijgesteld.

Artikel 7
Het bestuur bestaat uit minstens vijf en hoogstens negen meerderjarige leden, gekozen door en uit
de leden.
De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie gekozen; de overige functies
worden door het bestuur onderling verdeeld. Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt gevormd
door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden waargenomen.
In dit geval wijst het bestuur uit zijn midden een derde bestuurslid aan, dat met de voorzitter en de
secretaris/penningmeester het dagelijks bestuur vormt.

Artikel 8
8.1
8.2
8.3

4

Het bestuur is bevoegd tot de rechtshandelingen als bedoeld in artikel 44 Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek.
Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
Het dagelijks bestuur is verplicht van zijn optreden in de eerstvolgende ledenvergadering
kennis te geven.

Statuten van de Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden “Vizsla”
d.d. 30 augustus 2001

Statuten

Artikel 9
Minstens éénmaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Voorts wordt een
buitengewone algemene ledenvergadering belegd, zo dikwijls het bestuur dit nodig acht.
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.
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 of bij advertentie in tenminste één landelijk veel gelezen dagblad.
Deze vergadering is dan rechtsgeldig.
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.
De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de
algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

Artikel 10
10.1 De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, behoudens het
bepaalde in artikel 9.
De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden of bij advertentie in
tenminste één landelijk veel gelezen dagblad. De termijn voor de oproeping bedraagt
tenminste zeven dagen.
10.2 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde
in artikel 12.

Artikel 11
11.1 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.
11.2 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.
11.3 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.
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11.4 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 12
12.1 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 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 het voorafgaande artikel van overeenkomstige toepassing.
12.2 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.

Artikel 13
13.1 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.
13.2 Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, kan ter vergadering één stem uitbrengen. Het
stemmen bij volmacht is uitgesloten.

Artikel 14
Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering en regelt alle
zaken waarin de statuten niet voorzien.
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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