
Statuten van de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: "Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen".

Zij is opgericht op 26 april 1947.

Zij is gevestigd te Hilversum. Het bestuur is bevoegd bij wisseling van het secretariaat een andere 

vestigingsplaats te noemen.

Zij is in het jaar 2000 als lid toegetreden tot de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in 

Nederland, hierna te noemen 'Raad van Beheer'.

Artikel 2.

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. Het verenigingsjaar loopt van een januari to t en met 

eenendertig december.

Artikel 3.

1. Het doel van de vereniging is, liefhebbers van honden van de Friese rassen nader to t elkaar te brengen 

en de liefhebberij voor en de fokkerij van honden van de Friese rassen in Nederland te bevorderen en in 

stand te houden. De vereniging zal zich inspannen voor het waarborgen van de kwaliteit van deze rassen.

2. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door:

a. het houden en steunen van clubmatches en tentoonstellingen,

b. het instandhouden en zo mogelijk verbeteren van het ras als jachthond door het organiseren en 

houden van veldwedstrijden/proeven, clubwedstrijden, apporteerwedstrijden/-proeven,

c. het doen houden van lezingen en het geven van cursussen op kynologisch gebied,

d. het aanleggen van een clubregister,

e. het uitgeven van een verenigingsperiodiek,

f. haar leden voor te lichten bij aankoop, dekking en verder in het algemeen bij alles wat de fokkerij 

en het opfokken van honden betreft,

g. het bevorderen van het inschrijven van honden in de Nederlandse Hondenstamboekhouding,

h. het verlenen van haar bemiddeling to t het laten registreren van kennelnamen bij de Raad van 

Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, hierna te noemen Raad van Beheer,

i. behulpzaam te zijn bij de vorming en instandhouding van een goed keurmeesterskorps,

j. het bestrijden van dierenmishandeling,

k. en voorts door andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn, mits niet in 

strijd met de statuten, reglementen en wettige besluiten van de Raad van Beheer.

LIDMAATSCHAP

Artikel 4.

1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.

2. Onder gezinsleden wordt verstaan de echtgenoot, echtgenote, huisgenoten o f meerderjarige inwonende 

kinderen.

3. De vereniging kan personen wegens hun grote verdienste jegens de vereniging of wegens hun bijdrage 

aan de beide (o f een van de) hondenrassen to t erelid benoemen.

4. Deze benoeming geschiedt, op voordracht van het bestuur, door de vergadering met tenminste een 

tweederde meerderheid van het aantai uitgebrachte stemmen.

5. Ereleden betalen geen contributie, maar hebben overigens alle rechten van gewone leden.

6. Naast het erelidmaatschap kan het bestuur iemand eren door hem/haar het lidmaatschap van verdienste 

aan te bieden. Hiertoe kan het bestuur zelfstandig besluiten. Wel is het bestuur verplicht om - indien het 

daartoe is overgegaan - dit achteraf aan de vergadering te melden.

7. Gewone leden, gezinsleden, leden van verdienste en ereleden hebben in alle zaken, de vereniging 

betreffende, stemrecht.

DUUR

DOEL
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TOELATING

Artikel 5.

1. Het bestuur beslist om trent de toelating van leden en gezinsleden.

2. Bij niet toelating to t lid kan de algemene vergadering (AV) alsnog to t toelating besluiten.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 6.

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door het overlijden 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 statuten gesteld, te voldoen, wanneer hij zijn 

verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging 

niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten, 

reglementen of besluiten der vergadering handelt o f de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

3. Opzegging van het lidmaatschap door een lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het 

einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Echter kan het 

lidmaatschap onmiddellijk worden beeindigd, 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. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van 

de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

6. Van een besluit to t opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grand, dat redelijkerwijs van 

de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit to t 

ontzetting u it het lidmaatschap, staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving 

van het besluit, beroep open op de algemene vergadering (AV). 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.

7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, b lijft desalniettemin de jaarlijkse 

bijdrage geheel verschuldigd.

JAARLIJKSE BIJDRAGEN

Artikel 7.

1. De leden zijn gehouden to t het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering 

(AV) zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieen worden ingedeeld, die een verschillende 

bijdrage betalen.

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot 

het betalen van een bijdrage te verlenen.

BESTUUR

Artikel 8.

1. Het bestuur bestaat u it tenminste v ijf en ten hoogste negen leden, die door de algemene vergadering 

(AV) worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden.

2. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie kandidaat gesteld en gekozen. Zij vormen 

samen het dagelijks bestuur van de vereniging.

3. De algemene vergadering (AV) kan een bestuurslid schorsen o f ontslaan, indien zij daartoe termen 

aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid van tenminste tweederde der uitgebrachte 

stemmen vereist.

4. De bestuurders zijn bevoegd te alien tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met 

een opzegtermijn van tenminste drie maanden.
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a. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te 

maken rooster van aftreden. De aftredende is herkiesbaar. Degene die in een tussentijdse 

vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.

b. Een bestuurslid kan gedurende maximaal drie opeenvolgende termijnen van drie jaar bestuurslid 

zijn. Indien een bestuurslid in de functie van voorzitter, secretaris of penningmeester is benoemd, 

geldt een maximum van vier opeenvolgende termijnen van drie jaar.

c. De Algemene Vergadering (AV) kan, in geval van dringende reden, de maximale termijn als 

bedoeld onder b. van een bestuurslid in functie van voorzitter, secretaris of penningmeester met 

maximaal drie jaar verlengen.

6. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Alle bestuurders gezamenlijk, alsmede de 

voorzitter en secretaris gezamenlijk, zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

7. Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar taak te laten 

uitvoeren door commissies. Samenstelling, taken en bevoegdheden van deze commissies worden bij 

huishoudelijk reglement geregeld.

8.
a. Het bestuur is bevoegd om sancties op te leggen aan ieder die lid is van de vereniging, hetzij als 

gewoon lid, hetzij als gezinslid, hetzij als lid van verdienste, hetzij als erelid, hierna alien te noemen: 

"lid", indien door het bestuur is vastgesteld dat het lid de regelingen zoals vastgelegd in de statuten, 

en/of de reglementen van deze vereniging heeft overtreden.

b. Het bestuur zal in dat geval schriftelijk, per aangetekend schrijven, aan het lid een met reden 

sanctie, overeenkomstig het door het bestuur vastgestelde sanctiebeleid van de vereniging, opleggen. 

Deze sancties kunnen in elk geval zijn een waarschuwing en een berisping, en bij herhaling 

beeindiging van het lidmaatschap.

c. Tegen de beslissing van het bestuur als bedoeld in d it artikel onder- b. kan het lid een 

bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet binnen vier weken na de dagtekening van het 

bestreden besluit bij het bestuur worden ingediend onder vermelding van de bezwaren die tegen het 

besluit bestaan. Het lid wordt voor de beslissing op het bezwaarschrift gehoord, indien dat in het 

bezwaarschrift wordt verzocht.

d. Van de beslissing op het bezwaarschrift staat voor het lid beroep open:

- in geval van een waarschuwing o f een berisping bij de geschillencommissie van de vereniging;

- in geval van beeindiging van het lidmaatschap bij de algemene- ledenvergadering, waarbij het lid 

gedurende de beroepstermijnen hangende het beroep is geschorst.

Dit beroep dient bij aangetekend schrijven te worden ingesteld binnen een maand na dagtekening 

van de bestreden beslissing van- het bestuur. '

ALGEMENE VERGADERINGEN (AV)

Artikel 9.

1. Binnen zes maanden na afloop van elk verenigingsjaar wordt een algemene vergadering (AV; 

jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering haar jaarverslag uit en doet, onder 

overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van haar in het afgelopen boekjaar 

gevoerde beleid.

2. De algemene vergadering benoemt een kascommissie van tenminste twee leden, die geen deel uitmaken 

van het bestuur.

3. Een kascommissielid is om de twee jaar aftredend en niet herkiesbaar. Een nieuw kascommissielid wordt 

ieder jaar benoemd.

4. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene 

vergadering verslag van haar bevindingen uit.

5. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een 

deskundige laten bijstaan.

6. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar 

desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van 

de vereniging te geven.

7. Goedkeuring van het jaarverslag en de rekening en verantwoording door de algemene vergadering, strekt 

het bestuur to t decharge.

8. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, neemt de algemene 

vergadering (AV) al die maatregelen, welke door haar in het belang van de vereniging nodig worden 

geacht.
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Artikel 10.

1. Aan de algemene vergadering (AV) komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet 

of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur (uiterlijk zes maanden na afloop 

van het verenigingsjaar, zie artikel 9 lid 1) met inachtneming van een termijn van tenminste twee weken. 

De bijeenroeping geschiedt door middel van schriftelijke convocaties, waarin plaats en uur der 

vergadering, alsmede de te behandelen onderwerpen worden medegedeeld.

3. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel 9 lid 1 en 2, met het verslag 

van de aldaar genoemde kascommissie.

b. de benoeming van de in artikel 9 lid 2 genoemde kascommissie.

c. voorziening in eventuele bestuursvacatures.

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

4. Onderwerpen, welke niet op de convocatie zijn vermeld, kunnen wel in discussie worden gebracht, maar 

besluiten hierover kunnen in deze vergadering niet worden genomen.

5. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks nodig acht, 

alsmede zo vaak dit, met opgave van de te behandelen onderwerpen, wordt verzocht door tenminste 

tw intig leden, die bevoegd zijn to t het uitbrengen van een stem in de algemene vergadering.

6. Na ontvangst van een verzoek als in het vorige lid bedoeld, is het bestuur verplicht to t bijeenroeping van 

een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.

7. Indien aan het verzoek to t bijeenroeping binnen twee weken, nadat dit door het bestuur werd ontvangen, 

geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf to t een bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze, 

waarop het bestuur de algemene vergadering bijeen roept.

TOEGANG EN STEMRECHT

1. Toegang to t de algemene vergadering (AV) hebben alle leden en gezinsleden van de vereniging. Geen 

toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering (AV).

3. Ieder lid van de vereniging, dat niet geschorst is en meerderjarig is, heeft een stem.

4. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot o f een van zijn bloed- of aanverwanten 

in de rechte lijn betreffen, behoudens bestuurs- of commissieverkiezingen.

5. Elk lid aanwezig ter vergadering heeft een stem die hij/zij zelf uitbrengt.

6. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met 

voorkennis van het bestuur, dezelfde kracht als en besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk 

besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terw ijl er melding van wordt gemaakt 

tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.

7. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij 

acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.

8. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte 

stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht 

te zijn verworpen.

9. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op 

zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming 

gehouden tussen de personen, die het grootste en op een na grootste aantal der uitgebrachte stemmen 

hebben verkregen en is hij gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte 

stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

10. Onder stemmen wordt in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking 

komen bianco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.

11. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend. 

Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een 

nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke 

stemming niet hoofdelijk o f schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Artikel 11.
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LEIDING VERGADERING

Artikel 12.

1. De voorzitter van de vereniging leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid o f ontstentenis zal een der 

andere bestuursleden als leider der vergadering optreden.

2. Van het ter algemene vergadering (AV) verhandelde worden door de secretaris of door een door de 

voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.

VERHOUDING TOT DE VERENIGING RAAD VAN BEHEER

Artikel 13.

1. 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 to t 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 het bestuur to t hetzelfde gehouden als waartoe de vereniging 

vanwege haar lidmaatschap jegens de Raad van Beheer zal zijn gehouden op grand 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 to t 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.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 14.

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering (AV), 

waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat daarin wijziging van de statuten zal worden 

voorgesteld. De termijn voor oproeping to t een zodanige vergadering moet tenminste twee weken 

bedragen.

2. Zij, die de oproeping to t de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel to t statutenwijziging 

hebben gedaan, moeten tenminste een week voor de dag van de vergadering een afschrift van dat 

voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor 

de leden ter inzage leggen to t na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.

3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door de algemene vergadering (AV) met een 

meerderheid van tenminste tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen.

4. De goedkeuring van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland is voor elke wijziging van 

Statuten en Huishoudelijk Reglement vereist.

Artikel 15.

Het in artikel 14 punt 1 t/m  3 bepaalde is niet van toepassing, indien ter algemene vergadering (AV) alle 

leden aanwezig zijn en het besluit to t statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen. Het 

in artikel 14 punt 4 bepaalde is te alien tijde van toepassing.

1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariele akte is opgemaakt.

2. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen 

ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen wiens gebied de vereniging haar 

woonplaats (zetel) heeft.

Artikel 16.
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Artikel 17.

Een bepaling van deze statuten, welke de bevoegdheid to t wijziging van een of meer andere bepalingen 

beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.

ONTBINDING EN VEREFFENING

1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, wordt de vereniging 

ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering (AV), genomen met tenminste 

tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen.

2. Bij de oproeping to t de in het vorige lid bedoelde vergadering moet worden medegedeeld, dat ter 

vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De term ijn voor oproeping to t een 

zodanige vergadering moet ten minste twee weken bedragen.

3. Indien bij een besluit to t ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de 

vereffening door het bestuur.

4. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering (AV) te bepalen 

zodanige doeleinden, als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen. Na de ontbinding 

b lijft de vereniging voortbestaan, voor zover dit to t de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende 

de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen, voor zover mogelijk, van kracht. In 

stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd 

de woorden: "in liqu idate".

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 19

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

2. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten, die afwijken van, of in strijd zijn met, 

de bepalingen van de wet of de statuten, c.q. statuten en reglementen van de Raad van Beheer.

De ondergetekende mr. Femmigje Wilhelmina Strijker, kandidaat- 
notaris, als waarnemer van mr. Allard Slagman, notaris gevestigd te 
Leeuwarden, verklaart dat bovenstaande statuten de volledige statuten 
zijn, zoals die iuiden direct na de voor ondergetekende notaris verleden 
akte van statutenwijziging van 10 oktober 2018.

Artikel 18.

Leeuwarden, 10 oktober 2018
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