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DIJKSTRA JANSEN BERGMAN
notarissen
OPRICHTING
Heden, negen december tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr. Frederik Age ____
______________________________________
Bergman notaris te Stadskanaal:
1. mevrouw Maria Johanna Lidwina Hoogland, wonende te 9541 XD _________
_______
Vlagtwedde, Lammertsweg 8, geboren te Amsterdam op twee december
_____
negentienhonderd negenenvijftig, zich legitimerende door middel van haar
rijbewijs nummer 4763571603, gehuwd met de verschenen persoon Breekveldt; __
__
2. de heer Willem Frederik George Johannes Breekveldt, wonende te 9541 XD
__
Vlagtwedde, Lammertsweg 8, geboren te Heerlen op elf mei negentienhonderd
_______
achtenvijftig, zich legitimerende door middel van zijn rijbewijs nummer
________________
4586036207, gehuwd met de verschenen persoon Hoogland.
De verschenen personen verklaarden bij deze een vereniging op te richten, waarvoor _
de volgende statuten zullen gelden: ____________________________________
NAAM EN ZETEL _______________________________________________
Artikel 1 _______________________________________________________
De vereniging is genaamd: Vereniging voor de Liefhebber van de Engelse Cocker _
__________________________
Spaniel en wordt verkort aangeduid als: VLECS.
Zij is gevestigd te Vlagtwedde. _______________________________________
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. __________________________
DOEL ________________________________________________________
_______________________________________________________
Artikel 2
De vereniging heeft ten doel: liefhebbers en fokkers van de Engelse Cocker Spaniel __
nader tot elkaar te brengen en de liefhebberij voor en het fokken van voornoemde ___
rashonden in goede banen te leiden in overeenstemming met de ware belangen der ___
kynologie zoals blijkt uit de doelstelling van en de erkenning door de vereniging:____
"Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland", statutair gevestigd te _____
Amsterdam, hierna te noemen: "Raad van Beheer". _________________________
MIDDELEN ____________________________________________________
Artikel 3 _______________________________________________________
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: ____________________
1. het doen houden van lezingen, bijeenkomsten, voorlichtingen, evenementen en __
___________________________________
cursussen op kynologisch gebied;
2. het houden van clubmatches en tentoonstellingen; _______________________
3. voorlichting bij aankoop, import, dekking en verder in het algemeen bij alles wat _
de fokkerij, het opfokken en het houden van voornoemde rashonden betreft;_____
4. het bevorderen van contact tussen liefhebbers en fokkers van de Engelse Cocker _
Spaniel; _____________________________________________________
5. het bevorderen van onderling begrip en waardering door onder andere _________
hulpvaardigheid, kennisoverdracht en open discussie; _____________________
6. het handhaven van de ware kynologische belangen, in het bijzonder wanneer ____
competitie-elementen of verschillen in inzichten in het geding zijn, zulks op basis_
van de statuten en huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer; __________
7. het onderhouden van contacten met andere verenigingen of organen die hetzelfde _
of nagenoeg hetzelfde doel nastreven; ________________________________
8. het aanwenden van alle overige wettige middelen welke aan het doel bevorderlijk _
zijn, mits niet in strijd met de voorschriften van de Raad van Beheer. __________
LEDEN _______________________________________________________
_______________________________________________________
Artikel 4
1. De leden van de vereniging worden onderscheiden in gewone leden en ________
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____________________________________________
buitengewone leden.
___
2. Gewone leden hebben alle rechten en plichten die de wet en deze statuten aan
___
leden toekennen onderscheidenlijk opleggen Buitengewone leden hebben deze
_______
rechten en plichten slechts voor zover deze statuten niet anders bepalen.
_______________________________________________
GEWONE LEDEN
Artikel 5 _______________________________________________________
______________
1. De gewone leden van de vereniging worden onderscheiden in:
____________________________________________
a. algemene leden;
__________________________________________________
b. ereleden.
____
2. Algemene leden zijn de natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar
__________________________
hebben bereikt en als zodanig zijn toegelaten.
3. Ereleden zijn de natuurlijke personen die zich voor de vereniging buitengewoon __
______
verdienstelijk hebben gemaakt en om die reden als zodanig zijn benoemd.
________________________________________
BUITENGEWONE LEDEN
Artikel 6 _______________________________________________________
1. De buitengewone leden van de vereniging worden onderscheiden in: __________
a. gezinsleden; _______________________________________________
b. jeugdleden ________________________________________________
2. Gezinsleden zijn zij die met een lid zijn getrouwd of daarmee duurzaam _______
samenleven op hetzelfde adres en die als zodanig zijn toegelaten. ____________
3. Jeugdleden zijn de natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar nog niet __
hebben bereikt en als zodanig zijn toegelaten. __________________________
ERELEDEN ____________________________________________________
_______________________________________________________
Artikel 7
1. Ereleden worden door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur of op _
schriftelijk voorstel van ten minste tien stemgerechtigde leden benoemd met een _
meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Zij betalen _
geen contributie. _______________________________________________
2. Indien een algemeen lid, gezinslid of jeugdlid tot erelid wordt benoemd, houdt hij
met ingang van de dag volgende op de aanvaarding van zijn benoeming op _____
algemeen lid, gezinslid of jeugdlid te zijn. _____________________________
GEZINSLEDEN _________________________________________________
Artikel 8 _______________________________________________________
1. Gezinsleden ontvangen geen clubblad en betalen een verminderde contributie. ___
2. Een gezinslid wordt van rechtswege algemeen lid met ingang van het _________
verenigingsjaar volgende op het jaar waarin zijn of haar partner ophoudt lid te ___
zijn. Indien de relatie met deze partner wordt ontbonden, kan het bestuur al dan __
_
niet op verzoek het gezinslidmaatschap omzetten in een algemeen lidmaatschap.
_________________________________________________
JEUGDLEDEN
Artikel 9 _______________________________________________________
1 Jeugdleden kunnen slechts worden toegelaten met schriftelijke toestemming van _
een ouder of voogd. _____________________________________________
2. Jeugdleden hebben geen stemrecht en kunnen niet tot bestuurslid worden _______
benoemd. Zij betalen een verminderde contributie. _______________________
3. Een jeugdlid wordt van rechtswege algemeen lid met ingang van het __________
verenigingsjaar volgende op het jaar waarin hij de leeftijd van achttien jaar heeft _
bereikt. _____________________________________________________
DONATEURS __________________________________________________
Artikel 10 ______________________________________________________
1. Donateurs zijn zij, die de vereniging jaarlijks met een door de ledenvergadering __
vast te stellen minimum bijdrage steunen doch niet meedoen aan de activiteiten __
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______________________________________________
van de vereniging.
___
2. Donateurs bezitten geen stemrecht. Zij hebben het recht de jaarlijkse algemene
_________________________________________
vergadering bij te wonen.
_______________________________________________
LIDMAATSCHAP
______________________________________________________
Artikel 11
1. Het bestuur beslist over toelating van algemene leden, gezinsleden en jeugdleden,
______
nadat zij zich als zodanig schriftelijk of via de website hebben aangemeld.
_____
2. Degene die lid wenst te worden dient zich schriftelijk aan te melden bij het
_________
bestuur, onder opgaaf van naam, voornamen, adres en geboortedatum.
_______
3. Het bestuur dient binnen twee maanden na ontvangst van de aanmelding
__________
schriftelijk aan de betrokkene mee te delen of hij al dan niet als lid is
aangenomen. _________________________________________________
_____
4. Heeft geen aanneming plaats, dan dient/dienen bij de mededeling te worden
opgegeven de reden/redenen op grond waarvan aanneming wordt geweigerd. ____
5. Ingeval van een weigering heeft de betrokkene recht van beroep op de _________
ledenvergadering. Dit beroep dient schriftelijk plaats te hebben binnen één maand
na de in lid 4 bedoelde mededeling. _________________________________
6. De ledenvergadering dient op het beroep te beslissen binnen twee maanden nadat _
het beroep is ingesteld, door binnen gemelde termijn aan de betrokkene mee te ___
delen of hij al dan niet als lid is toegelaten. ____________________________
7. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van de leden zijn _
opgenomen. __________________________________________________
______________________________________________________
Artikel 12
________________________________________
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid; _____________________________________
b. door opzegging door het lid of door het bestuur; ______________________
c. door ontzetting door het bestuur. _________________________________
2. Opzegging door het bestuur kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden ___
aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld, te voldoen, ______
wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer
___
redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te
laten voortduren. _______________________________________________
____
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door het bestuur kan slechts
_
geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een
________________________
opzeggingstermijn van ten minste twee maanden.
Het lidmaatschap kan, in afwijking van het in de vorige alinea bepaalde, met ____
onmiddellijke ingang worden opgezegd, indien van de vereniging of van het lid __
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. ____
_
4. 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. ____________________________________________________
5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan geschieden door het bestuur, wanneer een lid _
in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de __
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Bij ontzetting uit het lidmaatschap ___
heeft het betreffende lid geen recht op restitutie van contributie ______________
6. Van een opzegging als in lid 2 bedoeld en van een ontzetting uit het lidmaatschap_
als in lid 5 bedoeld, wordt de betrokkene ten spoedigste schriftelijk, met opgave __
van redenen, in kennis gesteld. Hem staat binnen een maand na ontvangst van ___
bedoelde schriftelijke kennisgeving, beroep open op de ledenvergadering. In ____
geval van opzegging van het lidmaatschap met onmiddellijke ingang, alsmede in _
geval van ontzetting uit het lidmaatschap, is het lid gedurende de beroepstermijn _
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__________________________________
en hangende het beroep geschorst.
___
7. Het bestuur kan tot opzegging of ontzetting als hiervoor bedoeld niet besluiten
dan nadat het betrokken lid tevoren schriftelijk van het voornemen tot opzegging _
__
of ontzetting in kennis is gesteld en de gelegenheid heeft gehad door het bestuur
_____________________________________
in persoon te worden gehoord.
_______________________________________________
GELDMIDDELEN
______________________________________________________
Artikel 13
_____
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een contributie jaarlijks door de
_________
algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur vast te stellen.
__
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing
____________
van de verplichting tot het betalen van een contributie te verlenen.
3. Degene die slechts gedurende een deel van een verenigingsjaar lid is, is de ______
___
contributie betreffende dat jaar volledig verschuldigd, behoudens een door het
___
bestuur te verlenen ontheffing indien het lidmaatschap eindigt door overlijden.
4. Behoudens de hiervoor bedoelde contributies, bestaan de geldmiddelen van de ___
vereniging uit: ________________________________________________
a. bijdragen van donateurs; ______________________________________
b. subsidies; _________________________________________________
c. erfstellingen, legaten en schenkingen; _____________________________
d. alle andere wettige middelen. ___________________________________
BESTUUR _____________________________________________________
Artikel 14 ______________________________________________________
1. Het bestuur bestaat uit een door de ledenvergadering te bepalen aantal van ten ___
minste drie en ten hoogste vijf leden, die door de ledenvergadering uit de leden __
worden benoemd. ______________________________________________
2. Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris een ___________
penningmeester, een plaatsvervangend-voorzitter, een plaatsvervangend-secretaris
en een plaatsvervangend penningmeester. _____________________________
Eén persoon kan plaatsvervanger van meerdere functionarissen zijn. __________
3. Elk jaar treden twee bestuursleden af volgens een door het bestuur op te stellen __
__
rooster, met dien verstande dat geen aftreden plaats vindt zolang in de vakature
niet is voorzien. _______________________________________________
___
De aftredende/aftredenden is/zijn terstond herkiesbaar; wie in een tussentijdse
vacature wordt benoemd neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger. __
4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: ______________________________
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; ______________
b. doordat het lid schriftelijk bedankt voor het bestuurslidmaatschap. _________
5. Indien het bestuur niet volledig is, vormen de in functie zijnden het bestuur. _____
6. Tussentijdse vacatures dienen zo spoedig mogelijk te worden vervuld. _________
BEVOEGDHEDEN ______________________________________________
______________________________________________________
Artikel 15
1. De ledenvergadering kan besluiten nemen die door het bestuur dienen te worden _
uitgevoerd. ___________________________________________________
2. Het bestuur bepaalt met inachtneming van het in lid 1 en het hierna bepaalde het _
beleid en het heeft alle bevoegdheden die in de statuten niet aan anderen zijn ____
toegekend. ___________________________________________________
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van _
zijn taak te doen uitvoeren door een of meer commissies die door het bestuur ____
worden benoemd. ______________________________________________
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de ledenvergadering, bevoegd tot het___
sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van _______
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__
registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als
_
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of
____________
zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
_
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden
_____________________________________________________
gedaan.
_______
5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de ledenvergadering voor
__________________________________________________
besluiten tot:
a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en ____
_________________________________
geven van onroerende goederen;
b. het voeren en het beëindigen van rechtsgedingen, met uitzondering van het in _
rechten incasseren van vorderingen, het nemen van conservatoire maatregelen
________________________________
en het optreden in korte gedingen;
c. het opdragen van het beslechten van geschillen aan scheidslieden en het _____
aangaan van dadingen en compromissen; ___________________________
d. het aangaan van kredietovereenkomsten met bankinstellingen; ____________
e. het aangaan van geldleningen, daarin niet begrepen het opnemen van gelden __
bij de bankier der vereniging binnen de grenzen van het met goedkeuring ____
vastgestelde krediet; _________________________________________
f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten; ___________________
g. in het algemeen alle handelingen waarvan het onderwerp of de waarde een bij
het huishoudelijk reglement te bepalen bedrag te boven gaat. _____________
___
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep
________________________________________________
worden gedaan.
VERTEGENWOORDIGING _______________________________________
Artikel 16 ______________________________________________________
Onverminderd het in de laatste zin van artikel 15 lid 4 bepaalde, wordt de vereniging _
in en buiten rechte vertegenwoordigd: __________________________________
- door het bestuur; _______________________________________________
- door de voorzitter en secretaris gezamenlijk, dan wel bij hun verhindering of ____
ontstentenis door hun plaatsvervangers, mits deze functies op dat moment niet ___
______________________________________
zijn verenigd in één persoon;
- door de voorzitter en penningmeester gezamenlijk, dan wel bij hun verhindering _
_
of ontstentenis door hun plaatsvervangers, mits deze functies op dat moment niet
______________________________________
zijn verenigd in één persoon.
VERENIGINGSJAAR ____________________________________________
Artikel 17 ______________________________________________________
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. __________________________
_____________________________________________
VERGADERINGEN
______________________________________________________
Artikel 18
De jaarlijkse ledenvergadering heeft plaats binnen zes maanden na afloop van het ___
verenigingsjaar. In deze vergadering wordt voorzien in vacatures die ontstaan in het __
bestuur door het periodiek aftreden van leden van het bestuur en worden de ________
jaarrekening en het jaarverslag vastgesteld, evenals de begroting voor het lopende ___
verenigingsjaar. __________________________________________________
Artikel 19 ______________________________________________________
1. Behalve de in artikel 18 vermelde jaarvergadering, die wordt geconvoceerd door _
of namens het bestuur, worden ledenvergaderingen gehouden: ______________
a. indien het bestuur zulks wenselijk oordeelt; _________________________
b. indien ten minste een/tiende gedeelte van het aantal leden of, zo dit minder is,_
tien leden dit schriftelijk en onder nauwkeurige opgaaf van de te behandelen__
onderwerpen aan het bestuur verzoeken. ___________________________
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______
2. Indien het bestuur aan het lid 1 sub b bedoelde verzoek geen gevolg heeft
__
gegeven, zodanig dat de vergadering binnen dertig dagen na het verzoek van de
_____
leden gehouden kan worden, kunnen de verzoekers zelf de oproeping doen.
Artikel 20 ______________________________________________________
__
1. De oproeping tot de ledenvergadering geschiedt schriftelijk dan wel middels email aan de adressen zoals deze bekend zijn uit het ledenregister (eventueel door _
____________________
mededeling in een van de vereniging uitgaand orgaan).
____________
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, die van oproeping en _
_______________________________
die van vergadering niet meegerekend.
4. De ledenvergaderingen worden gepresideerd door de voorzitter van het bestuur __
of, bij diens ontstentenis of afwezigheid door zijn plaatsvervanger, met dien _____
______
verstande, dat voor het geval van ook diens ontstentenis of afwezigheid de
______________________________
vergadering zelf in haar leiding voorziet.
5. De notulen van de ledenvergaderingen worden gehouden door de secretaris van __
het bestuur of, bij diens ontstentenis of afwezigheid door zijn plaatsvervanger, of,
voor het geval van ook diens ontstentenis of afwezigheid, door een door de _____
voorzitter der vergadering aan te wijzen aanwezige. ______________________
6. Elk lid heeft één stem. ___________________________________________
7. Ieder lid kan zich door een ander schriftelijk gevolmachtigd lid doen __________
vertegenwoordigen. Bestuursleden kunnen zich niet door een gevolmachtigde ___
laten vertegenwoordigen, tenzij het bestuur hiervoor wegens gegronde redenen __
toestemming geeft, waarna de volmacht schriftelijk verleend dient te worden.____
Bestuursleden kunnen niet als gevolmachtigde fungeren. Geen lid kan meer dan __
één ander lid als gevolmachtigde vertegenwoordigen. _____________________
Artikel 21 ______________________________________________________
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee of meer leden dit _______
wenselijk acht/achten, met dien verstande dat elk jaar voor één mei een ________
vergadering moet worden gehouden, waarin de jaarrekening betreffende het _____
afgelopen verenigingsjaar en het jaarverslag betreffende dat jaar aan de orde ____
__________________________
komen en de begroting voor het lopende jaar.
2. Hetgeen in artikel 20 leden 1 tot en met 5 is bepaald voor de ledenvergaderingen _
__
geldt ook voor de bestuursvergaderingen met dien verstande, dat de termijn van
_______________________
oproeping in plaats van zeven dagen vier dagen is.
3. Elk lid van het bestuur heeft recht tot het uitbrengen van één stem. ___________
4. Het bestuur kan rechtsgeldige besluiten nemen ook al is niet voldaan aan het ____
hiervoor in lid 2 bepaalde, indien alle bestuursleden aanwezig zijn en niemand ___
___________________________________________________
zich verzet.
5. Besluitvorming door het bestuur kan ook op andere wijze geschieden dan door het
houden van een vergadering, met dien verstande dat geen besluit zal worden ____
geacht te zijn genomen indien niet alle leden van het bestuur zich schriftelijk,____
waarin telefax is begrepen, voor het voorstel hebben uitgesproken. ___________
Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd. ___________________
______________________________________________________
Artikel 22
1. Alle besluiten, zowel van de ledenvergadering als van het bestuur worden, ______
voorzover in deze statuten niet anders is bepaald, genomen met volstrekte ______
meerderheid der uitgebrachte stemmen. _______________________________
2. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk. Of een _______
stemming personen of zaken betreft wordt uitgemaakt door de voorzitter der ____
vergadering. __________________________________________________
3. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. _
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___
4. Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niemand de volstrekte
meerderheid heeft behaald, heeft herstemming plaats tussen die twee personen die
de meeste stemmen op zich hebben verenigd. __________________________
___
Hij die alsdan de meeste stemmen op zich verenigt is gekozen. Indien bij deze
_________________________
herstemming de stemmen staken, beslist het lot.
__
Indien, en voorzover, doordat twee of meer personen een gelijk aantal stemmen
___
op zich verenigen, niet vast mocht staan welke personen voor herstemming in
aanmerking komen, zal bij een stemming tussen hen die eenzelfde aantal _______
__
stemmen op zich verenigden, met volstrekte meerderheid van stemmen worden
____
uitgemaakt wie van hen voor de herstemming in aanmerking komt of komen.
___
Indien en voorzover bij deze tussenstemming, doordat wederom twee of meer
__
personen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, niet het vereiste aantal personen
_____
voor de herstemming is aangewezen, zal tussen hen op wie dat gelijk aantal
stemmen is uitgebracht, het lot beslissen.______________________________
5. Blanco stemmen en ongeldige stemmen, ter beoordeling van de voorzitter der ___
desbetreffende vergadering, worden geacht niet te zijn uitgebracht. ___________
BEGROTING___________________________________________________
Artikel 23 ______________________________________________________
1. De penningmeester is gehouden jaarlijks voor één april een begroting voor het ___
lopende verenigingsjaar op te stellen en aan ieder der leden van het bestuur een __
afschrift van het ontwerp toe te zenden. _______________________________
2. De ontwerp-begroting dient te worden behandeld en te worden vastgesteld in de __
voor één mei te houden jaarvergadering van het bestuur. ___________________
3. De vastgestelde ontwerp-begroting dient te worden behandeld en de begroting ___
dient te worden vastgesteld in de voor één juli te houden ledenvergadering. _____
4. Wijkt de vastgestelde begroting af van de vastgestelde ontwerp-begroting, dan ___
dient de penningmeester binnen een week na de ledenvergadering een afschrift __
van de vastgestelde begroting aan ieder der leden van het bestuur toe te zenden. __
______________________________
REKENING EN VERANTWOORDING
______________________________________________________
Artikel 24
1. De penningmeester is gehouden jaarlijks voor één april een jaarrekening op te ___
stellen en aan ieder der leden van het bestuur een afschrift daarvan toe te zenden. _
2. De rekening dient te worden behandeld en in ontwerp te worden vastgesteld in de_
voor één mei te houden jaarvergadering van het bestuur. ___________________
3. De jaarrekening dient te worden gecontroleerd door een telkenjare voor het _____
volgende jaar door de ledenvergadering uit de leden te benoemen commissie van _
twee personen en na deze controle te worden behandeld en te worden vastgesteld _
____
in de voor één juli te houden ledenvergadering. In deze vergadering dient de
________
vorenbedoelde commissie verslag uit te brengen van haar bevindingen.
4. Wijkt de vastgestelde rekening af van het ontwerp, dan dient de penningmeester __
binnen een week na de vaststelling van de jaarrekening een afschrift te zenden aan
ieder der leden van het bestuur. ____________________________________
5. De vaststelling, zonder voorbehoud, van de jaarrekening strekt, voor wat het ____
daarin vermelde betreft, de penningmeester tot décharge, behoudens later ______
blijkende onjuistheden betreffende de vermeldingen. _____________________
JAARVERSLAG ________________________________________________
______________________________________________________
Artikel 25
1. De secretaris is gehouden jaarlijks voor één april een jaarverslag op te stellen. ___
2. Al hetgeen in de leden 1 en 2 van artikel 25 is bepaald voor de jaarrekening geldt _
ook voor het jaarverslag, met dien verstande, dat waar sprake is van __________
penningmeester, moet worden gelezen secretaris. ________________________
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_______________________________________________
REGLEMENTEN
______________________________________________________
Artikel 26
_
De ledenvergadering zal een huishoudelijk reglement en een fokreglement (inclusief
_
code van ethiek) vaststellen. Deze reglementen mogen geen bepalingen bevatten die
_________________________________________
in strijd zijn met de statuten.
VERHOUDING TOT DE RAAD VAN BEHEER ________________________
______________________________________________________
Artikel 27
__
1. De vereniging ontleent haar rechten aan de statuten, huishoudelijk reglement en
_________
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. 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 ______________________________________________________
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. ______
4. De vereniging is bevoegd tot het opleggen van 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 __
2:46 Burgerlijk Wetboek._________________________________________
_____
WIJZIGING STATUTEN, ONTBINDING, ALGEMENE BEPALINGEN
______________________________________________________
Artikel 28
1. De ledenvergadering kan besluiten tot wijziging der statuten, respectievelijk tot __
ontbinding, mits met een meerderheid van ten minste twee/derden der _________
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierden der leden
aanwezig is. __________________________________________________
Bij de oproeping tot een vergadering waarin zal worden besloten tot __________
statutenwijziging dient de tekst van de voorgestelde wijziging te worden vermeld.
2. Is in een vergadering waarin een voorstel tot wijziging der statuten, casu quo ____
ontbinding, zal worden genomen, het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan ___
wordt binnen negentig dagen, doch niet eerder dan veertien dagen na de eerste ___
een tweede vergadering gehouden, waarin een besluit kan worden genomen, ____
__
ongeacht het aantal aanwezige leden, mits met de in lid 1 bedoelde meerderheid
_________________________________________________
van stemmen.
3. Een statutenwijziging mag niet tot gevolg hebben, dat de leden aansprakelijk ____
worden gesteld voor de verbintenissen van de vereniging en/of dat de _________
verplichtingen van de leden tegenover de vereniging worden verzwaard. _______
Artikel 29 ______________________________________________________
1. Ingeval van ontbinding geschiedt de liquidatie door het bestuur, tenzij de _______
ledenvergadering anders besluit. ____________________________________
2. De statuten blijven voorzover mogelijk van kracht. ______________________
3. Een eventueel liquidatiesaldo wordt aangewend voor een door de ____________
ledenvergadering te bepalen doel, zoveel mogelijk in overeenstemming met dat __
van de vereniging. ______________________________________________
Artikel 30 ______________________________________________________
In gevallen waarin niet bij of krachtens de statuten, de wet of het huishoudelijk _____

20111585 / VD

BLAD - 9 -

________________________________
reglement is voorzien, beslist het bestuur.
__________________________________________
SLOTVERKLARINGEN
In afwijking van het bepaalde in artikel 14 van de statuten geschiedt de vaststelling __
___
van het aantal bestuursleden en geschiedt de benoeming van de bestuursleden met
_______
vermelding van de functie, voor de eerste maal bij deze akte van oprichting.
_
Ten slotte verklaarden de verschenen personen dat het bestuur van de vereniging zal
_____
bestaan uit vijf leden en dat zij thans tot eerste bestuursleden van de vereniging
benoemen: ______________________________________________________
________________
1. de verschenen persoon sub 1, met de functie van voorzitter;
2. de verschenen persoon sub 2, met de functie van penningmeester; ____________
3. mevrouw Mathea Cornelia Francisca Ummelen, geboren te Tiel op twintig januari
_______________
negentienhonderdvierenveertig, met de functie van secretaris;
4. mevrouw Henriëtte Lammerdina Admiraal, geboren te Hasselt op zes oktober ___
negentienhonderd achtenzestig, met de functie van bestuurslid; ______________
5. de heer Jan Cornelis Platvoet, geboren te Amsterdam op drieëntwintig april _____
negentienhonderdvierenvijftig, met de functie van bestuurslid, ______________
welke bestuursfuncties door de verschenen personen worden aanvaard. ___________
WAARVAN AKTE is verleden te Stadskanaal op de datum in het hoofd van deze __
akte vermeld. ____________________________________________________
________________________________
De verschenen personen zijn mij bekend.
De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen __
personen hebben verklaard op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen,
tijdig voor het verlijden een concept van deze akte te hebben ontvangen, van de _____
inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen, die
voor partijen uit de akte voortvloeien. ___________________________________
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de__
_____________________________
verschenen personen en vervolgens door mij.
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