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Doorlopende tekst van de statuten van de vereni-

ging: "Nederlandse Barsoi Club (NBC)", gevestigd te Utrecht na de op elf juni tweeduizend één
voor mr Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren, verleden akÍe van statutenwijziging.
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STATUTEN
Naam, Duur en Federatief verband

Artikel

Deverenigingdraagtdenaam:''NederlandseBarsoiClub(NBC)''.-

I

vijf en dertig'
De vereniging is opgericht op vijftien december negentienhonderd
jaar
De ',,ereniging is aanvankel4k aangegaan voor de duur van negenentwintig
niet
en elf maanden. Bij het verstrijken van genoemd tijdvak is de vereniging
tijd
opnieuw aangegaan. Hierna is de duur van de vereniging voor onbepaalde
beschi}lking
verlengd op grond van de Duurverlengingswet. Hiervan blijkt uit een
van de staatssecretaiis van Justitie de dato negentieÍ r,,ivember irege'.ii:nnuudeí!

2

vier en tachtig, die aan deze akÍe zal worden gehecht'Vanaf de inwerkingtreding van de onderhavige statuten is de vereniging
aangegaan voor onbePaalde tijd.
Zij is in het jaar tweeduizend toegetreden tot de Vereniging Raad van Beheer op
Kynologisch Gebied in Nederland, hierna ook te noemen "Raad van Beheer" '

Artikel
De vereniging is gevestigd te Utrecht.

Artikel
1

3

nader tot elkaar
De vereniging heeft ten doel fokkers en lieftrebbers van Barsoi's
in Nederland voor te
te brengen en geïntelesseerden voor de fokkerij van dit ras

lichten
2

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
het houden van vergaderingen;
a.
op §nologisch
b. het doen houden van lezingen en het geven van cursussen
gebied;

e.

het houden en steunen van clubmatches, tentoonstellingen en dergelijke;Barsoi's;
het bevorderen van het geven van gehoorzaamheidsoefeningen aan
alles wat
haar leden voor te lichten bij aankoop, import, dekking benevens

f

de fokkerij van Barsoi's betreft;
van enkele honden
het bevorderen van het inschrijven zowel van nesten, als

c.

d.

in de Nederlandse hondenstamboekhouding;
o

van kennelnamer
het verlenen van haar bemiddeling tot het laten registreren
t(
bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, gevestigd

à

o

-t

2

Amsterdam
h.

behulpzaam

zijn bij de vorming en de instandhouding van een goed

keurmeestercorps;

Barsoi's;_

I

het geven van voorlichting over rennen en/of coursing van

J

andere wettige middelen, die'aan het doel.bevorderlijk zijn of kunnen zijn,

mits niet in strijd met de statuten, reglementen en wettig genomen besluiten
van de Raad van Beheer.

Lidmaatschap

Artikel

A

kunnen zijn natuurliike ;arscnsn Cie Ce lceftij.i van-

2

achttien jaar hebben bereikt. Minderjarigen dienen bij aanmelding een
schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger over te leggen. _
Onder gezinsleden wordt verstaan diegenen die met een lid een
gemeenschappelijke huishouding voeren alsmede diegenen die door een

lid in zijn

gezin zijn opgenomen

)

Ereleden van de vereniging

zijn natuurlijke

personen

die zich jegens de

vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en daartoe door de algemene

ledenvergaderingmetalgemenestemmenzijnbenoemd.4

Een voordracht voor een dergelijke benoeming geschiedt door het bestuur of op
een schriftelijk verzoek van tenminste tien leden.

Artikel
1.

2.

5

Hetbestuurbeslistomtrentdetoelatingvanledenengezinsleden.Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating
besluiten.

Einde van het

Artikel
1

lidmaatschap

.

A

Het lidmaatschap eindigt:
a.

door de dood van het lid;

b.

door opzegging van het lid;

c.

door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid

heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap

bij de statuten

gesteld te voldoen, u/anneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet

nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan

J

worden het lidmaatschap te laten voortduren
d.

door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid iÍl
strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of
de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

)

Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door 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
worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid niet gevergd kan
het lidmaatschap te laten .-rcortduren.
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.

lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij
de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zdnen
Een

opzichte uit te sluiten.
6.
7

Onzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het besfilur
Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond
dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de
betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit
beroep open op de algemene ledenvergadering.

Hij wordt

daartoe ten spoedigste schrifteiijk van het besluit met opgave van

redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep

is het lid geschorst
8.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar elndigt, blijft
desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd

Jaarlijkse b

Artikel
I

7

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

2

Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen geheel of gedeeltelijke onthefÍing

3

vandeverplichtingtothetbetalenvaneenbijdrageteverlenen
Ereleden zijn van betaling van een jaarlijkse bijdrage vrijgesteld

4

Bestuur

Artikel
1

8

Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen meerdedarige leden,
die door de algemene leden vergadering worden benoemd. De benoeming
geschiedt uit de leden.

2

b.

uit een of

meer bindende
voordrachten, behoudens het bepaalde lid 3. Tot het opmaken van zulk een
benoeming

van

bestuursleden geschiedt

voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het
bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht
'rJu-iur.Èier*€f meer ietieu

rlrieÍ

veÈfaien.,iagenvóór"de's.+;Èr. EÍgavan'Ce-.rergdering

schriftelijk bij het bestuur worden ingedienC en ter kennis gebracht worden aan
de leden
J

Aan elke voordracht kan het bindend karakÍer worden ontnomen door een met
tenminste twee/derde van de uitgebrachte stefllmen genomen besluit van de
algemene vergadering

4

5

Is geen voordracht

of besluit de

algemene vergadering
overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend
karakter te ontnemen dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die
opgemaakt,

voordrachten.

Einde bestuurslidmaatschap - periodiek lidmaatschap - schorsing

Artikel 9
1

Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen
tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing
die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt

2

Elk bestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn benoeming af, volgens een door
het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; wie

in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van
zijn voorganger in.
3

Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a
door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;b

door bedanken

Bestuursfuncties.besluitvormingvanhetbestuur

5

Artikel 10
1

Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en penningmeester aan. Het kan

voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen.
De voorzitter der vereniging wordt door de algemene vergadering gekozen.-

)

Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen
opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en

In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de
voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet
:r -!j1*:è_.r:i-r-

J

Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen
van en de besluiworming door het bestuur worden

j'_

-'

aan gaande de vergaderingen

gegeven.-

Bestuurstaak - Vertegenwoordigng

Artikel

11

i.

Behoudens de beperking volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen

2

Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald blijft het bestuur bevoegd.
Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen

3.

waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van

zijn taak te doen uitvoeren door de commissies die door het bestuur worden
4

Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot
het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, venrreemden of bezwaren van
registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als

borg of hoofdelijk medeschuidenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt

ofzichtotzekerheidstellingvooreenschu1dvaneenderdeverbindt.Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden
gedaan.
5

Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor
besluiten tot:

I

II

het aangaan van rechtshandelingen en
het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van vijf duizend gulonverminderd het bepaalde onder
den

(/

5.000,--) te boven gaande;

6

u

a

het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen

goederen;

en geven van onroerende
b

,

het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging

een

bankkrediet wordt verleend;
c

het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van

gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de
vereniging verleend bankkrediet;
d

het aangaan van dadingen;

e

het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale
doeh-nae'- ilitzan,lerii'rg van

het ncrueÈ- i/aJ! tuilsgrvatoire
maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen
uitstel lonnen lij rlen'

li\:
I

I

f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomstetr.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden

geen

beroep worden gedaan.
6

Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in

en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de

secretaris

gezamenlijk handelend. In geval van ontstentenis of belet een hunner treedt de
penningmeester voor de betreffende in de plaats.

Jaarverslag - rekening en yerantwoording

Artikel
1

)

1).

Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.

_

Het besruur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend.

J

Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop

van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door

de

algemene vergadering, zijn balans en een staat van baten en lasten, rekening en

verantwoording over zijn in het afgelopen jaar gevoerd bestuur. Na verloop van

de termijn kan ieder

lid

deze rekening en verantwoording

in

rechte van het

bestuur vorderen.
4

De algemene vergadering benoemd jaarlijks uit de leden een commissie van
tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het

bestuur._

De commissie onderzoekt de rekening en verant'#oording van het bestuur en

7

brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere

5

boekhoudkundige keruris, dan kan de commissie van onderzoek zich 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

.

.,

u:+.

c:]:j:.-{J::;=

6

te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.De last van de commissie kan te atlen tijde door de algemene vergadering

7

worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 et 3 , tien jaren lang
"; -j:"Jia:ë

::'.

Algemene

Artikel
1

)

13

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die

niet door de Wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een
algemene vergadering, de jaarvergadering, gehouden. In de jaarvergadering
komen ondermeer aan de orde:
à,;
het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel L2 met
b.

het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
de benoeming van de in artikel 12 benoemde commissie voor het volgende
verenigingsj

c

voorziening in eventuele vacatures;

d

voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor
de vergadering.

J

4

Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit

Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste twintig leden of
zoveel minder als uitmaalt tien procent (L0%) van het totaal der stemgerechtigde
leden, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering 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 de
bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 17 of bij
advertentie in tenminste één veel gelezen dagblad

Toegang en stemrecht

8

Artikel

L

1

Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden v'an-dívtiéniging- Geen

2

toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene
vergadering.

Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. In afwijking
hetgeen in de wet gesteld is, is het stemmen bij volmacht niet toegestaan

J

Voorzitterschap - notulen

Artikel
-*

-- -,Ë,.

--_

dÈr-

j

<:

.è.

L5

,De algeraene vergaden;iger, ?ioideÍ-l geieiri cl+or iie voarciEter.vFe=Íé*.vere#glxg=-'
of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter ei1 zijn plaatsvervanger, dan

1

treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter
op. V/ordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet
de vergadering daarin zelve.
2

Van het verhandelde in elke vergadering wordt door de secretaris of een ander
door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakÍ, die door de

voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend.

Zii, die de

vergadering bijeenroepen kunnen een notarieël proces-verbaal van het verhandeld
doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter

kennis van de leden gebracht.

Besluitvorming yan de algemene vergadering

Artikel 16
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, voouover gestemd werd over een niet schriftelijk
2

Wordt echrer onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld
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, een stemgerechtigde aanwezige dit

verlangt.

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemmen
J

Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van

I

à,

9

de

algemene vergadering genomen

met volstrekte meerderheid van

de

uitgebrachte stemmen
4
5

Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht
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 candidaten plaats

Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden
herstemmingen plaats, totdat heuij één persoon de volstrekÍe meerderheid heeft
verklegen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de Stemmen staken,
irersternrttingeu--=(waa-roncier,"niet+is",b9g?ePen,:de..t.tleede':sïem:-tiag)--

wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming
is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande

uitgebracht.-

stemming het geringste aantal stemmen is
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één
persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaaliC, op wie van die persotren

bij een nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stenrmen staken, beslist het lot

6

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

7

Alle stemmingen

geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke

stemming gewenst acht

of één der

stemgerechtigden zulks voor de stemming

Schriftelijke stemming geschiedt

bij

ongetekende, gesloten briefies.

Besluitvorming brj acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke
stemming
8

verlangt.-.

Een éénstemmig besluit van alle leden, ook

al zijn

deze niet

in

vergadering

bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als
een besluit van de algemene vergadering.
9

Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zdn, kunnen geldige
besluiten worden genomen, mits met algemene Stemmen, Omtrent alle aan de
orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot
ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de
voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen

L

10

en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet

in acht
Bij eenroeping algdmene

Artikel 17
1

De

algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De

oproeping geschiedt schrifteli,ik aan de adressen van de leden. De termiin voor
de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
2.

Bij de oproeping

worden de te behandelen onderwerpen vermeld

of

wordt

verwezen naar de plaats, waar de agenda vrijelijk voor alle leden ter inzage ligt,

Verhouding tot de vereniging Raad van Beheer

Artikel
1

18

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.

De

vereniging aanvaardt zonder voorbehoud

de rechtsmacht van

de

voor de Kynologie en het Tuchtcollege voor de Kynologie,
zoals weergegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van
Beheer.
J

De leden van de vereniging zijn jegens de vereniging tot hetzelfde gehouden als
u/aartoe de vereniging vanwege haar lidmaatschap jegens de Raad van Beheer zal

4

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 aan de leden
jegens de Raati 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, alles met
toepassing van het bepaalde in artikel 46, Boek 2 van het Burgerldk Wetboek._
Statutenwijzigine

Artikel 19
1

In de staruten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door
een besluit van de algemene vergadering, \ilaartoe is opgeroepen met de

11

mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld en welk
van Behe-erop-lryrtologise'Fgebi«l-

in Nederland.
Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen
vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragetr

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
a

J.

Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een

stemmen.

notariële akte

is

opgemaakt.

Tot het doen verlijden van de akte is

ieder

bestuurslid bevoegd.

AÉikel 20
De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de
1
vergadering. Het bepaalde in de leden

1,2

algemene

en3 van het voorgaande artikel is van

overeenkomstige toePassing.
2

De bezittingen der vereniging worden dan bij gewone meerderheid van sternmen
aan een andere §nologische vereniging aangeboden. In geen geval mogen zij

onder de leden worden verdeeld.

Huishoudelijk reglem ent

Artikel
1.
,)

2

De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen
Het huishoudelijk reglement mag niet'in strijd zijn met de wet en/of de statuten
casu quo de statuten en reglementen van de Raad van Beheer

Club
Doorlopende tekst van de statuten van de vereniging: "Nederlandse Barsoi
(NBC)", gevestigd te Utrecht na de op elf juni tweeduizend één voor mr Jacobus
Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren, verleden akle van statutenwijzigtng'

,i-
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