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Heden, tWee en tW血ig maart tweeduizend e6n,

VerSCheen voor m諒Jacobus Conelis Gerard ten Brink, nOtaris te Dieren (ge-

meente Rheden) :

de heer rm Bj6m Niels van der Veer, kandidaat-nOtaris, te dezen woonplaats

kiezende ten kantore van m虹notaris (Hoflaan 42, 6953 AM Dieren), geboren te

Dieren op zeventien februnh negentienhonderd v申en zeventig,

VOlgeus zun verklaring te dezen handelend als sc血iftelijk gevolmachtigde van de

heer LAMBERTUS ANTONIUS HENRICUS VAN HEIJNSBERGEN, WOnende

5258　SV Berlicun (gemeente Sint-Michielsgestel), Veedijk　39, geboren te

Berlicum op v印en twintig juni negentie血onderd zes en veertig, die bij het

VerStrekken van de volmacht handelde als bestuurder van de te Meijel gevestigde

Veremgmg: Epagneul Breton Club Nederland, kantoo血oudende　5258　SV

Berlicum, uit welken hoo組e h竜bevoegd is tot het (doen) verlijden van akten van

StatutenWijziging, Zulks blijke鵬het bepaalde in artike1 18, lid 4 van de sta血ten

Van de veremgmg.

De verschenen persoon, handelend als gemeld, Verklaarde dat de algemene verga-

dering van de te Me*l gevestigde vereniging: Epagneul Breton Club Nederland

OP aChttien juni tweeduizend heeft besIoten de statuten van de vereniging te

WUZlgen.

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon, handelend

als gemeld, de statuten van de vereniging bij deze akte zodanig te w轟igen, dat zij

met ingang van heden komen te luiden als volgt:

S TATUTEN

Artike1 1

Naam, VeStiging§Plaats en duur

De vereniging draagt de naam:一一Epagneul Breton Club Nederland’’.

Zii is gevestigd te Meijel.

De veremgmg lS VOOr Onbepaalde tijd aangegaan. Zij is opgericht op dertig

Jum negentie血onderd zeven en zestig.

Zij is in het jaar tweeduizend als lid toegetreden tot de Vereniging Raad van

Beheer op KynoIogisch Gebied in Nederland, hierm ook te noemen ”Raad van

Beheer”.

Doel en midde看en



De vereniging heeft ten doel:

de iustandhouding en verbetering van het ras Epagne山Breton;

de bevordering van de gezondheid en het welz竜n van de tot dit ras

behorende honden;

het behoud van de specifieke jachteigeuschappen van dit ras;

het bevorderen van het contact tussen JagerS, fokkers en andere

liefhebbers van dit ras.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

Het organiseren van veldwedstrijden en jach血ondenproeven;

het organiseren van exposities;

het houden van vergaderingen en het organiseren van lezingen en

het geven van voorlichting over de aankoop, het houden, fokken en

OPVOeden van tot dit ras behorende honden;

het opstellen van plamen ter bestrijding van erfelijke gebreken bimen het

ras en het treffen van maatregelen ter uitvoering van die plannen;

het registreren van uitslagen van onderzoeken, in de ruimste zin van het

WOOrd, Van tOt het ras behorende honden betreffende de aanwezigheid van

erfelijk bepaalde eigenschappen alsmede van de mogelijkheid van het

doorgeven van de aa血eg daarvoor aan nakomelingen, een en ander met

het doel, ten behoeve van een verantwoorde fokkerij, gegeVeus uit deze

registratie aan derden te verstrekken en te publiceren;

het uitgeven van een clubblad of een periodiek;

het deelnemen aan het overleg bimen de georganiseerde kynoIogie en het

georganiseerde j achtbedrij f;

al hetgeen verder aan het doel dieustbaar kan zun, een en ander voor

ZOVer daarbij niet wordt gehandeld in strijd met de statuten, reglementen

en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer.

Artike1 3

Verhouding tot de vereniging Raad van B eheer

De veremglng Ontleent haar rechten aan de sta調en, huishoudelijk reglement

en overlge 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.
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De veremgmg aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de

Geschillencommissie voor de KynoIogie en het Tuchtcollege voor de

Kynologie, ZOals weergegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement

van de Raad van Beheer.

De leden van de veremgmg zun Jegeus de vereniging tot hetzelfde gehouden

als waartoe de veremgmg vanwege haar lidmaatschap jegens de Raad van

Beheer zal z竜n gehouden op grond van de statuten en regleme血en 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 Raad van Beheer, Waar噂al hetgeen waartoe de veremgmg 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 veremgmg rechtstreeks jegeus de Raad van Beheer hebben, a11es met

toepassmg van het bepaalde in artike1 46, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Verenigin g軸aar

Het veremgm捌aar Valt sanen met het kalendeIjaar.

Artike1 5

L eden

De leden van de veremgmg worden onderscheiden in gewone leden en

ereleden.

Gewone leden zijn de natuu坤ke personen die de leeftijd van achttien jaar

hebben bereikt en als zodanig zijn toegelaten.

Ereleden zijn de natuurlijke personen die zich voor de veremgmg

buitengewoon verdieustelijk hebben gemaakt en om die reden als zodanig z担

benoemd.

Onverkort het gestelde in artike1 6, eerSte lid en a正ke1 26’eerSte lid, hebben

gewone leden en ereleden alle rechten en plichten die de wet en deze sta調ten

aan leden toekennen onderscheidenlijk opleggen.

Artike1 6

Ereleden

Ereleden worden door de Algemene Vergadering op voorstel van het Bestunlr

of op schriftelijk voorstel van ten minste tien stemgerechtigde leden benoemd
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met een meerde血eid van ten miuste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

Zij betalen geen contributie.

Indien een gewoon lid tot erelid wordt benoemd, houdt hij met ingang van de

dag volgende op de aanvaarding van zijn benoemmg op gewoon lid te zijn._

Artike1 7

Van leden

Het Bestuur beslist over de toela血g van leden nadat zij zich als zodanig

SChriftelijk hebben aangemeld.

Z事aan wie door de Raad van Discipline voor de KynoIogie casu quo na 66n

Januari tweeduizend het Tuchtcollege voor de KynoIogie bij o血enoepelijke

uitspraak een straf is opgelegd h皿nen als lid worden geweigerd.

Het Bestuur kan het besluit omtrent de toelating ten hoogste twee maanden

aanhouden.

Indien de toelating door bet Bes血ur wordt geweigerd’Staat daartegen bimen

een maand na ontvangst van het bericht van weigering beroep op de Algemene

Vergadering open.

Artike1 8

Aanvang van het lidmaatschap

Het lidmaatschap van gewone leden vangt aan op de dag volgende op hun

toelating.

Het lidmaatschap van ereleden vangt aan met de dag volgende op de

aanvaarding van hun benoemmg.

Einde van het lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt:

door de dood van het lid;

door opzegging door het lid;

door opzegging door de veremgmg;

door ontzetting.

Artikel lO

O p zeggin g door het lid

Opzegging door het lid geschiedt schriftelijk aan het Bestuur.

Het lidmaatschap eindigt’OnVem血derd het bepaalde in artike1 26・ 1id 3・ met

mgang Van de dag die daarvoor bij de opzeggmg wordt vemeld, doch op z担
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VrOegSt met ingang van de dag volgende op die, WaarOP de schr脆elijke

OPZeggmg WOrdt ontwangen. Indien bij de opzeggmg geen tijdstip wordt

Vemeld, eindigt het lidmaatschap aan het einde van het verenigingstaar

Waarin de opzegging plaatsvindt.

Indien het lidmaatschap niet is opgezegd voor 66n december van e皿g Jaar lS

de contributie voor het volgend jaar te voldoen.

Artike1 11

Opzegging door de verenlgln

Opzegging door de vereniging is slechts mogelijk indien:

het lid zijn vexplichtingen tegenover de veremgmg血et nakomt;

aan het lid door het Tuchtcollege voor de KynoIogie bti o血erroepelijke

uitspraak een straf is opgelegd;

om een andere reden van de veremgmg redelijkerw恥niet gevergd kan

WOrden het lidmaatschap te laten voortduren.

De opzeggmg geschiedt door het Bestuur.

In het geval, bedoeld in het eerste lid onder a., WOrdt niet tot opzeggmg

overgegaan dan nadat het lid schriftelijk op z叫n VerZuim is gewezen en hij

gedurende een maand in de gelege血eid is gesteld om alsnog aan zun

VerPlichtingen te voldoen.

Het lid wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk en met opgave van redenen van

het besluit tot opzegging in kemis gesteld. Daarbij wordt mededeling gedaan

van de op grond van het vijfde lid bestaande beroepsmogelijkheid.

Tegen het besluit tot opzegging staat bimen een maand na ontvangst v狐de in

het vorige lid bedoelde medede血g beroep op de Algemene Vergadering open.

Gedurende de beroepstemijn en hangende het beroep is het lid geschorst in de

uitoefening van alle aan het lidmaatschap ve血onden rechten en in de

uitoefening van een eventueel door het lid beklede Bestuursfumtie. Het

geschorste lid heeft echter wel toegang tot de algemene vergadering waa血

het beroep wordt behandeld, is bevoegd om bij de behandeling van het beroep

aanwezig te z担en daarover het woord te voeren, doch heeft geen stemrecht.

Het lidmaatschap eindigt, OnVeminderd het bepaalde in artike1 26, 1id 3’met

mgang Van de dag volgende op het verstriiken van de beroepstemrijn of,

indien beroep wordt ingesteld, Onmidde埋k na het besluit tot verweapmg van

het beroep indien het lid aanwezig is in de vergadering waarin dit besluit
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WOrdt genomen, en anders met ingang van de dag volgende op die, WaarOP

een schriftelijke mededeling van het besluit tot verwerpmg van het beroep is

OntV angen.

Een schorsing, als bedoeld in het v竜fde lid, eindigt tegelijk met het

lidmaatschap of, indien de Algemene Vergadering het beroep gegrond

Verklaart, tegelijk met het besluit van de Algemene Vergadering.

Artike量12

Ontzettin

Ontze請ing is slechts mogelijk indien:

het lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de

V erenlgmg ;

het lid de verenlgmg OP Ouredel*e wijze benadeelt.

De omzetting geschiedt door het Bestuur.

Artike1 1 1, Vierde tot en met zevende lid, is van overeenkomstige toepassing._

Artikel 13

O rganen

De vereniging kent:

een Bestuur;

een Algemene Vergadering;

een kascommissie;

Artikel 14

Samenstelling Bestuur

Het Bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie leden en de

algemene vergadering bepaalt het aantal Bestuursleden.

De Bestuursleden worden door de Algemene Vergadehng uit de leden

benoemd.

De voorzitter wordt door de Algemene Vergadering als zodanig benoemd; de

OVerige functies worden door het Bestuur onderling verdeeld.

Degene aan wie door de Raad van Discip血e voor de KynoIogie casu quo na

e6n jarmri tweeduizend het Tuchtcollege voor de KynoIogie de straf van

diskwalificatie van zIJn PerSOOn is opgelegd, is gedurende de dunr van deze

diskwalificatie niet tot lid van het Bestuur benoembaar.

Voordrachten
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De benoemmg van Bestuursleden geschiedt uit een of meer niet-bindende

VOOrdrachten, behoudeus het bepaalde in het zesde lid.

Iedere voordracht heeft op 6en bepaalde vacature betrekking en vemeldt de

naam van degene, door wieus aftreden de vacature wordt veroorzaakt. Iedere

VOOrdracht vemeldt voorts de naam van ten minste 66n kandidaat.

Tot het opmaken van een voordracht zijn zowel het Bestuur als tien leden

bevoegd.

Een voordracht van het Bestuur wordt bij de oproepmg voor de vergadering

medegedeeld. Een voordracht van tien of meer stemgerechtigde leden moet

SChriftelijk bij het Bestuur worden ingediend en moet het Bestuur ten miuste

66n week voor de vergadering hebben bereikt.

Is er voor een bepaalde vacature meer dan 66n voordracht, dan geschiedt de

benoemmg uit die voordrachten.

Is er voor een bepaalde vacature geen voordracht opgemaakt, dan is de

Algemene Vergadering voor de vervulling van die vaca同ne vrij in haar keus.

Artike1 16

Einde Bestuurslidmaatschap

Het Bestuurslidmaatschap eindigt :

door het eindigen van het lidmaatschap van de veremgmg;

door periodieke aftreding;

door bedanken;

door ontslag;

door op獲egging van een straf van diskwalificatie van de persoon door het

Tuchtcollege voor de KynoIogie.

In het geval, bedoeld in het eerste lid onder a., eindigt het

Bestuurslidmaatschap op het moment dat het lidmaatschap van de verenlgmg

eindigt. In het geval, bedoeld in het eerste lid onder b., aan het einde van de

in artike1 17, eerSte lid, bedoelde algemene ledenvergadering. In het geval,

bedoeld in het eerste lid onder c., OP het door het bedankende Bestuurslid

genoemde tijdstip. In het geval, bedoeld in het eerste lid onder d., OP het

tijdstip dat het ontslag ingaat. In het geval, bedoeld in het eerste lid onder e.,

OP het tijdstip dat de straf onherroepelijk wordt.

Periodieke a請redin
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Ieder jaar treedt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering ten miuste 66n

Bestuurslid af volgeus een door het Bestuur op te maken en zo nodig te

WUZlgen rOOSter.

Dit rooster wordt zodanig opgemaakt, dat:

ieder Bestuurslid uite坤k drie jaar na zijn benoemmg aftreedt, Waarbij

Onder een Jaar WOrdt verstaan de periode tussen twee opeenvolgende

j aarl竜kse algemene ledenvergaderingen;

de voorzitter, de secretaris en de permngmeester zo mogelijk in

VerSChillende jaren, maar in ieder geval nimmer alle drie ge坤垂jdig

aftreden ;

Zij die in een tussentijdse vacature zijn benoemd, ZO mOgelijk op het

rooster de plaats van hun voorganger imemen.

Volgeus rooster aftredende Bestuursleden kumen terstond worden

herbenoemd.

Artike1 18

Schorsing en ontslag van Bestuursleden

Elk Bestuurslid kan te allen tijde, als zodanig, door de Algemene Vergadering

WOrden ontslagen of geschorst.

Een schorsing die niet bimen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot

OntSlag, eindigt door het verloop van die tem画n.

Artike1 19

Vacatures

Indien in het Bestuur 66n of meer vacatures zun ontstaan, blijft het Bestuur

bevoegd.

Het Bestuur is verplicht, de vervulling van de open plaats of de open plaatsen

voor de eerstvolgende algemene ledenvergadering te agenderen. Zodra echter

het aantal zitting hebbende Bestuursleden minder bedraagt dan het aantal

vacatures, is het Bestuur vexplicht zo spoedig mogelijk, doch uite坤k bimen

zes maanden, een algemene lederIVergadering ter voorzieI血g in die vacatures

te beleggen.

Artike1 20

Bestuursfuncties

Het Bestuur w*t uit zijn midden een secretaris en een penImgmeeSter aan,

voorziet in de vervangmg van de voorzitter, de secretaris en de
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PermngmeeSter in geval van verhindering of ontstentenis en verdeelt ook

OVengenS de werkzaamheden over z竜n leden.

De functies van voorzitter, SeCretaris en penmngmeester zijn onverenigbaar.

Op vervangmg m geval van verhindering of ontstentenis is het bepaalde in het

tweede lid niet van toepassmg.

Artike1 21

Bestuurstaak en -bevoegdheden; VerantWOOrdelii kheid van Bestuurders

Behoudeus de beperkingen van de statuten is het Bestuur belast met het

besturen van de veremgmg. Het richt zich daarbij naar de aanw叫zmgen

betreffende de algemene lijnen van het te volgen beleid, ZOals die door de

Algemene Vergadering worden gegeven.

Het Bestuur is, mits met voora屯aande goedkeuring van de Algemene

Vergade血g, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot verkrijging,

Vervreemding en bezwaren van registergoederen.

Ieder lid van het Bestuur is tegenover de veremgmg gehouden tot een

behoorlijke vervul血g van de hem opgedragen taak. Indien het een

aangelege血eid betreft die tot de werk虹ng van twee of meer Bestuurders

behoort, is ieder van hen voor het geheel aausprakelijk terzake van een

tekortkoming, tenZij deze niet aan hem is te w卸en en hij niet mlatig is

geweest in het tre節en van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

Artike1 22

Besluitvormin g Bestuur

A11e besluiten worden door het Bestuur genomen met voIstrekte meerde血eid

Van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen geeft de stem van de

voorzitter de doorslag, tenZij het Bestuur besluit de zaak tot de volgende

Vergadering aan te houden.

Om te kumen besluiten moet ten miuste de he胞van het aantal Bestuursleden,

eventuele vacatures niet meegerekend, aanWeZig zijn, tenZij het zaken betreft

die geen uitstel gedogen.

Artike1 23

Mandatering en de看egatie van Bestuurstaken en

Het Bestuur kan de uitvoe血g onderscheide血ijk uitoefening van bepaalde

taken en bevoegdheden mandateren aan 66n of meer van z担1eden. Het

Bestuur kan daarbij met betrekking tot deze uitvoe血g en uitoefening



richtlijnen en aanw叫zmgen geven.
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Het Bestuur kan de uitvoering onderscheide血ijk uitoefening van bepaalde

taken en bevoegdheden delegeren aan een door het Bestuur∴ingestelde

COmmissie. Het Bestuur kan daarbij met betrekking tot deze uitvoering en

uitoefening richtlijnen geven.

De richtlijnen en aanw叫zmgen mogen niet in strijd zijn met de wet, met deze

Sta血ten of met een reglement als bedoeld in artike1 39.

Bij mandatering aan　6en of meer bestuursleden wordt steeds in de

eerstvolgende bestuursvergade血g door de gemandateerde(n) verslag

uitgebracht van hetgeen is verricht.

Artike1 24

Vertegenwoordigin

De bevoegdheid om de veremgmg m en buiten rechte te vertegenwoordigen,

komt toe aan:

het Bestuur;

de voorzitter en de secretaris, geZamenlijk handelend;

de voorzitter en de permmgmeester, geZame血ijk handelend;

de secretaris en de penrmgmeester, geZamenlijk handelend.

Bij ve血indering of ontstentenis van een in het eerste lid genoemde

functionaris kan deze ten behoeve van de daar bedoelde vertegenwoordiging

niet vervangen worden door een op grond van artike1 20　aangewezen

VerVanger.

Ge看dmiddelen

De inkomsten van de vereniging bestaan uit:

a. contributies;

b. cursusgelden;

C. iuschrijfL en entreegelden voor evenementen;

d. schenkingen, 1egaten en eHetellingen;

e. overige baten.

Artike1 26

C ontrib uti e

De leden, met uitzonde血g van de ereleden, Z叫n aan de veremgmg een

jaarlijkse contributie verschuldigd, Waarvan het bedrag door de Algemene



Vergadering wordt vastgesteld.
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Eermaal vastgestelde bedragen blijven van kracht totdat zij door de Algemene

Vergadering worden gew轟igd. Een wuzlgmg Werkt ten hoogste te皿g tOt de

aanvang van het veremgm劉aar Waam ZU WOrdt vastgesteld.

Wameer het lidmaatschap van een lid in de loop van het veremgmgsJaar

eindigt, bl坤desondanks de contributie over het gehele jaar versch山digd. _

Het Bestuur kan in b泣ondere gevallen, al dan niet voor een bepaalde temijn,

gehele of gedeeltelijke vrijstelling van het betalen van contributie verlenen.

ArtikeI 27

Begroting

Het Bestuur legt jaarlijks aan de Algemene Vergadering een begro血g van

inkomsten en uitgaven ter vaststelling voor op een zodanig tijdstip, dat deze

begroting behandeld kan worden v66r de aanvang van het betreffende

Veremgmg?】aar Of uiterlijk op de in dat jaar te houden jaarlijkse Algemene

Vergadering.

De begroting wordt aan de leden ten miuste drie weken v66r de jaarlijkse

algemene ledenvergadering toegezonden.

Artike1 28

Jaarverslag

Het Bestuur brengt jaarlijks aan de Algemene Vergadering een sch亜elijk

JaarverSlag uit over de gang van zaken in de veremgmg en over het gevoerde

beleid in het afgelopen veremgmgsJaar. Dit verslag wordt uitgebracht op een

ZOdanig tijdstip, dat het behandeld kan worden op de eerste jaa坤陣e

algemene ledenvergadering na afloop van dat veremgmg?Jaar.

Het jaarverslag wordt door alle leden van het Bestuur ondertekend. Ontbreekt

de ondertekening van een of meer humer, dan wordt daarvan onder opgave

Van redenen melding ge皿aakt.

Het jaarverslag wordt aan de leden ten miuste drie weken v66r de jaa坤kse

algemene ledenvergadering toegezonden.

A轟ike1 29

Boekhou din

Het Bestuur houdt van de vemogenstoestand van de veremgmg zodanige

aantekeningen, dat daaruit te allen t担e haar rechten en vexplichtingen kumen

WOrden gekend.
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Het Bestuur bewaart de in het eerste lid bedoelde bescheiden gedurende tien

Ariike1 30

Financiee看Jaarversla

Het Bestuur maakt jaarlijks een fir]anCieel jaarverslag van de vereniging, ten

minste bestaande uit een balans en een staat van de baten en de lasten, OVer

het afgelopen verenigingsjaar op en legt dit met een toelichting ter

goedkeuring aan de Algemene Vergadering over op een zodanig t担stip, dat

Zij behandeld kan worden op de eerste jaarlijkse algemene ledenvergadering

na afloop van dat vere皿gmg?Jaar.

Het financieel jaarverslag wordt door alle leden van het Bestuur ondertekend.

Ontbreekt de ondertekening van een of meer humer, dan wordt daarvan onder

OPgaVe Van redenen melding gemaakt.

Het financieel jaarverslag wordt aan de leden ten miuste drie weken v66r de

j aarlijkse algemene ledenvergadering toegezonden.

Goedkeuring van het finaneieel jaarverslag door de Algemene Vergadering

strekt het Bestuur tot d6charge voor al hetgeen daaruit blijkt.

Het Bestuur bewaart het financieel jaarverslag gedurende tien jaren.

Artike1 31

Kascommissie

De Algemene Vergadering benoemt jaa】埋ks uit de leden een Kascommissie

bestaande uit twee leden. De leden van de Kascommissie mogen geen deel van

het Bestuur uitmaken. Elk jaar treedt 6en lid af, VOlgeus een door het Bestuur

te maken rooster. Aftredende leden kunnen terstond worden herbenoemd,

tenzij zij reeds v卸jaar zi請ing hebben.

De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en

brengt aan de Algemene Vergadering schriftelijk verslag van haar bevindingen

Het Bestuur stelt de kascommissie in staat, haar onderzoek tijdig voor de

jaarl担Se algemene ledenvergadering te verrichten en is verplicht de

commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde

inlich血gen te verschaffen, haar desgeweust de kas en de waarden te tonen en

inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

Indien het onderzoek b喧Ondere boekhoudkundige kenris vereist, dan kan de
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Kascommissie zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen

bij staan.

De leden van de Kascommissie kumen te allen tijde door de Algemene

Vergadering worden ontslagen, maar Slechts tegelijk met de benoemmg van

andere leden.

Artike1 32

De Algemene Vergaderin

Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging a11e bevoegdheden toe,

die niet door de wet of de statuten aan andere organen zun opgedragen.

Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het veremgmgsJaar,

behoudeus verlenging van deze temijn door de Algemene Vergadering een

jaar坤kse algemene ledenvergadering gehouden. In deze jaarlijkse algemene

ledenvergade血g komen in ieder geval aan de orde:

de begroting, bedoeld in artike1 27;

het jaarverslag, bedoeld in artike1 28;

het firmcieel jaarverslag, bedoeld in artike1 30;

het verslag van de Kascommissie, bedoeld in artike1 31;

de voorzlermg m VaCatureS in de Kascom皿issie;

de voorziening in bestuursvacatures.

Andere algemene lederIVergade血gen worden gehouden zo dikw卸S het

Bestu11r dat weuselijk vindt of ten miuste tien stemgerechtigde leden dan wel,

indien dat minder is, ten miuste een tiende deel der stemgerechtigde leden dat

VerZOeken. Bij het verzoek worden de te behandelen onderwe甲en, die op de

agenda moeten worden vemeld, duidelijk aangegeven.

Schri紐elijke voorstellen aan de Algemene Vergadering van ten miuste zoveel

StemgereChtigde leden als in het vorige lid worden bedoeld, WOrden op de

agenda van de eerstvolgende algemene ledenvergade血g vemeld indien zu

ten miuste zes weken v66r die algemene ledenvergadering bij het Bes調ur zijn

ingediend. Z事WOrden met een preadvies van het Bestuur ten miuste drie

Weken v66r de algemene ledenvergadering aan de leden toegezonden.

Artike1 33

B鵡eenroepin

De Algemene Vergadering wordt b垂engeroepen door het Bestuur.

De leden worden, behoudeus in het geval bedoeld in het vierde lid, ten miuste



drie weken tevoren opgeroepen door toezending van een agenda.

14

De agenda vemeldt plaats, datum en aanvangstijdstip van de vergadering,

alsmede de te behandelen agendapu血en.

Indien ingevolge artike1 32, derde lid, OP VerZOek van een aantal leden een

algemene ledenvergadering moet worden gehouden, is het Bestuur verplicht

die vergadering uit te schrijven bimen twee weken na ontvangst van het

VerZOek en op een tem噌n van niet langer dan zes weken na indiening van het

VerZOek. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven klmen de verzoekers zelf

tot bijeeuroepmg van de Algemene Vergader血g overgaan, hetzij

OVereeIlkomstig het tweede lid van dit artikel, hetzij door middel van een

advertentie in ten minste 6en veel gelezen landelijk dagblad.

Artike1 34

Toegang en stemrecht

Alle leden, met uitzondering van geschorste leden, behoudeus het bepaalde in

a正ke1 11, Vij蝕e lid en artikel 12, derde lid, hebben toegang tot de algemene

ledenvergadering en hebben stermecht. Geschorste leden hebben echter geen

StemreCht.

Over toelating vaIl andere dan de in het eerste lid bedoelde personen beslist

het Bestuur.

Een lid kan niet iemand anders machtigen, het stemrecht nameus hem uit te

Oefenen.

Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering het woord voeren, VOOrStellen

doen en amendementen indienen, behoudens de beperkingen die bij

huishoudelijk reglement aan de uitoefening van deze rechten worden gesteld.

Artike1 35

Voorzitterschap en not山erin

De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of zijn

Plaatsvervanger. Is de voorzitter afwezig en heeft het Bestuur niet in zijn

Vervangmg VOOrZien, dan voorziet de vergadering zelf in het voorzi請erschap. _

Van het verhandelde in een algemene ledenvergadering worden door of

nameus de secretaris of zijn plaatsvervanger notulen opgemaakt. Is de

SeCretaris atwezig en hee宜het Bestuur niet in zijn vervangmg voorzien, dan

W垂t de voorzitter een notulist aan.

Bij toepassmg van artike1 33, Vierde lid laatste voIzin, kumen de verzoekers
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anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het

OPStellen der notulen.

De ontwerpnotulen worden ter kenIris van de leden gebracht. Zij worden in de

eerstvolgende algemene ledenvergadering, eVentueel gew担igd, VaStgeSteld en

door de voorzi備er en de secretaris ondertekend. De eventueel door de

Algemene Vergadering aangebrachte wijzig血gen worden teveus opgeno皿en in

de notulen van de vergadering waarin tot deze wuzlgmgen Werd besIoten.

Artike1 36

Be§luitvormin

Voor zover de wet of de statuten niet anders bepalen, WOrden alle besluiten

Van de Algemene Vergadering genomen met voIstrekte meerde血eid van de

uitgebrachte stemmen.

Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht, maar

tellen wel mee voor het quorum.

Alle stemmmgen over de aanw】JZmg Of benoemmg van personen geschieden

SChriftelijk. Alle ovenge stemmmgen geschieden mondeling, tenZij de

VOOrZitter een schriftelijke stemmmg gewenst acht of ten miuste v拒

StemgereChtigde leden dat v66r de stemmmg verlangen. Een schriftelijke

Stemmmg geSChiedt met ongetekende brie巧es.

Indien niemand hoofdelijke stemming verlangt wordt het besluit bij acclamatie

g enOmen.

Indien monde血ge stemmmg moet plaatsvinden, dan kan de voorzitter

besluiten tot stemming bij handopsteken, tenZ畔en der stemgerechtigde leden

Stemming bij hoofdelijke oproeping verlangt. Ook kan de voorzitter alsnog tot

Stemming bij hoofdelijke oproeping besluiten, indien hij bij de stemming bij

handopsteken de uitslag der stemming niet kan vaststellen.

Indien schriftelijke stemmmgen over verschillende aanwuzmgen, benoemgen

Of zaken moeten plaatsvinden, dan klrmen deze stemmmgen gecombineerd

WOrden mits de stembrie車es zodanig zijn ingericht, dat verwarrmg

redelijkerw恥niet mogelijk is. Evenwel moeten afZonderlijke stemmmgen

WOrden gehouden indien ten minste v申StemgereChtigde leden dat verlangen. _

Indien de stemnen staken over een voorstel niet rakende de benoemmg of

aanw叫zmg van personen, dan is het voorstel verworpen・

Artike看37
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Indien bij een aanwuzmg of benoemmg van een persoon niemand de

VOIstrekte meerde血eid heeft gekregen, dan heeft een tweede stemming plaats,

tenz tussen twee personen is gestemd. Indien in dit laatste geval de stemmen

niet staken, is diegene aangewezen of benoemd op wie het grootste aantal

Stemmen is uitgebracht.

Heeft ook na de tweede stemmmg niemand de voIstrekte meerde血eid

Verkregen, dan vinden herstemmmgen Plaats totdat hetzij e6n persoon de

VOIstrekte meerde血eid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is

gestemd en de stemmen staken.

Bij de in het tweede lid bedoelde herstemmmgen wordt telkens gestemd tussen

de personen, OP Wie bij het voora屯aande stemmen kon worden gestemd, met

uitzondering van de persoon op wie bij dat voora屯aande stermen de miuste

Stemmen Zijn uitgebracht. Zijn bij die stemm血g de miuste stemmen op meer

dan 6en persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die

PerSOnen bij de volgende stem皿mg geen stemmen meer kumen worden

uitgeb racht.

Indien bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, dan beslist

het lot wie van beiden is aangewezen of benoemd.

Artike1 38

Vaststelling b esluitvonnin

Het in de algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter

OVer de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de

i血oud van een genomen besluit, VOOr ZOVer Werd gestemd over een niet

SChriftelijk vastgelegd voorstel.

Wordt echter onmidde埋k na het uitspreken van het in bet eerste lid bedoelde

OOrdeel van de voorzitter de juis血eid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe

Stemmmg Plaats, indien de meerde血eid der vergadering of, indien de

OOrSPrOnkelijke stemmmg niet hoofdelijk of schrifte均k geschiedde, een

StemgereChtigd lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemmmg Vervallen de

rechtsgevolgen van de oorspronkelffke stemmmg.

Reglementen

Algemene Vergadering kan een huishoudelijk reglement en andere



17

reglementen vaststellen, Waarvan de bepa血gen niet in strijd mogen z叫n met

de wet of met deze statuten.

Indien de reglementen van de Raad van Beheer verlangen dat een

huishoudelijk reglement of een ander reglement aan de goedkeuring van de

Raad van Beheer wordt onderwoxpen, dan treedt dat reglement niet in werking

alvoreus die goedkeuring is verkregen. Hetzelfde geldt voor w叫zlgmg Van dat

reglement.

De Algemene Vergadering kan een reglement te allen tijde wijzigen, mits aan

de in statuten en huishoudelijk reglement gestelde eisen voor de

besluitvom血g en de voorbereiding daarvan is voldaan. De Algemene

Vergadering kan echter geen besluiten nemen in strijd met een reglement.

Aansprakelij khei d

De vereniging is tegenover haar leden niet aausprakelijk voor enlge SChade,

OntStaan tijdeus vanwege de verenlgmg geOrganiseerde bijeenkousten, CurSuSSen Of

evenementen, Van Welke aard ook, en eVenmin voor e皿ge SChade ten gevolge van

door de veremgmg verleende adviezen of door welke andere oorzaak dan ook.

A巾ike1 41

S tatutenwij zigin

Deze statuten kumen, OnVeminderd het b印aalde in de volgende leden,

Slechts worden gew粒igd bij een met ten miuste twee/derde van de

uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Vergadering, tijdens

een algemene lederIVergadering waarin ten miuste twee/derde van

StemgereChtigde leden aanwezig is. Indien niet twee/derde van

StemgereChtigde leden aanwezig is, dan wordt bimen zes weken een tweede

algemene ledenvergadering gehouden over het voorstel zoals dat in de vonge

Vergadering aan de orde is geweest. In die vergadering kan ongeacht het

aantal aanwezlge StemgereChtigde leden worden besloten, mits met een

meerde血eid van ten miuste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

Een a鳥chrift van het voorstel tot statutenwijziging, Waarin de voorgestelde

W叫Zlgmg WOOrdelijk is opgenomen, WOrdt ten miuste v申dagen voor de

Vergadering door hen die de oproeping tot de vergadering hebben gedaan, OP

het kantoor van de veremgmg voor de leden ter inzage worden gelegd tot na

afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. De leden worden

d
e
 
d
e
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Het voorstel tot statutenw轟iging, Waarin de voorgestelde w轟iging woordelijk

is opgenomen, WOrdt tegelijk met de in artike1 33 bedoelde agenda aan alle

leden toegezonden.

Een wuzlgmg Van de statuten treedt niet in werking dan nadat deze door de

Raad van Beheer is goedgekeurd en van de wijziging een notariele al血e is

OPgemaakt.

Artike1 42

Ontb in din

De vereniging kan slechts worden omgezet, gefuseerd of ontbonden door een

met ten miuste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van

de Algemene Vergadering, tijdens een algemene ledenvergadering waarin ten

miuste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien niet

twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is, dan wordt bimen zes

Weken een tweede algemene ledenvergadering gehouden over het voorstel

ZOals dat in de vonge vergadering aan de orde is geweest. In die vergadering

kan ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden worden besloten,

mits met een meerde血eid van ten miuste twee/derde van de uitgebrachte

SternInen.

Artike1 41 , tWeede en derde lid, is van overeenkomstige toepassmg.

Tegelijk met een besluit tot ontbinding w郎t de Algemene Vergadering een

andere rechtspersoon aan, Waaraan een eVen調eel batig saldo na vere節ening

zal toevallen. Ook kan de Algemene Vergadering een of meer anderen dan het

Bestuur met de vereffening belasten.

VO LMACHT

Van de in de aa血ef van deze akte vemelde volmacht blijkt uit een onde血andse

akte, die aan deze akte zal worden gehecht.

SLOT AKTE

Van de in de aanhef van deze akte vemelde besluiten van de algemene vergade-

ring b坤kt uit een ui請eksel uit de notulen van die vergadering, Waarvan een

exemplaar aan deze akte zal worden gehecht.

Van de statutair vereiste goedkeuring voor de onde血avige statutenw申iging van de

z担e van de te Amsterdam gevestigde vereniging: Raad van Beheer op KynoIo-

gisch Gebied in Nederland bl的uit een geschrift dat aan deze akte zal worden



gehecht.

De verschenen persoon is m虹notaris, bekend.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Dieren op de datum als in het hoofd

Van deze akte vermeld.

De inhoud van deze akte is door m轟notaris, aan de verschenen persoon zakelijk

OPgegeVen en tOegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard tijdig van de

i血oud van deze akte te hebben kennisgenomen, met deze i血oud in te stermen en

OP VOlledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en

mij , nOtaris, Ondertekend.

B.N. van der Veer, J.C.G. ten Brink.
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