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Nederlandse Herdershonden Club 
    
Rasvereniging voor de Kort-, Lang- en Ruwharige Hollandse Herder 

STATUTEN ingaande 28-08-2017 

 

Artikel 1 NAAM EN ZETEL. 

 

1.  De vereniging draagt de naam: Nederlandse Herdershonden Club, afgekort genaamd NHC, en 

is opgericht op twaalf juni achttienhonderd acht en negentig. 

2.  Zij is gevestigd te Utrecht en aangegaan voor onbepaalde tijd. 

3.  Zij is in het jaar tweeduizend als lid toegetreden tot de Vereniging Raad van Beheer op 

Kynologisch Gebied in Nederland en alle hieraan verbonden rechten en verplichtingen zijn van 

toepassing, hieronder wordt in ieder geval begrepen dat de NHC en haar leden de rechtsmacht van 

de Geschillencommissie en het Tuchtcollege van de Raad van Beheer aanvaarden. 

 

Artikel 2 DOEL. 

 

1. Het doel van de vereniging is: 

a. de instandhouding en verbetering van het ras Hollandse Herdershond in de drie 

variëteiten korthaar, langhaar en ruwhaar 

b. de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden; 

c. het bevorderen van de contacten tussen de leden van de vereniging. 

d. het bevorderen van het contact tussen fokkers en liefhebbers van Hollandse 

Herdershonden. 

 

Artikel 3 LIDMAATSCHAP. 

 

1. De vereniging kent leden, gezinsleden, jeugdleden en ereleden. 

2. Alleen natuurlijke personen van achttien (18) jaar of ouder kunnen lid zijn van de 

vereniging. 

3. Een gezinslid is de echtgenoot, echtgenote, levenspartner of een inwonend 

(meerderjarig) kind van een lid en die als gezinslid is toegelaten. 

4. Om lid, gezinslid of jeugdlid te worden moet men zich schriftelijk aanmelden bij het 

bestuur, dat over de toelating beslist. 

5.  
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a) Jeugdleden zijn natuurlijke personen, die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt. 

b) Een jeugdlid heeft tot de vereniging dezelfde rechten als een lid, met dien verstande, dat hij/zij 

geen stemrecht heeft en niet tot bestuurslid kan worden benoemd. Een jeugdlid wordt lid, zodra 

hij/zij achttien jaar is geworden. 

c) Jeugdleden behoeven schriftelijk toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger om als 

jeugdlid te worden toegelaten. 

6. 

a) Een erelid is een lid, dat zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor het ras, 

een variëteit of voor de vereniging en om die reden als zodanig is benoemd door de 

algemene ledenvergadering. 

b) Op voorstel van het bestuur of op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden kan een 

lid voor het erelidmaatschap worden voorgedragen aan de algemene ledenvergadering. 

Een voordracht dient gemotiveerd te zijn. 

c) Een schriftelijk verzoek door de leden, als bedoeld in het vorige lid, kan bij het bestuur 

worden ingediend tot uiterlijk drie (3) weken voorafgaande aan de eerstvolgende 

algemene vergadering  

d)  Voor benoeming van een erelid is tenminste een twee/derde meerderheid van de door 

de algemene ledenvergadering uitgebrachte stemmen vereist. 

7. Personen aan wie door het Tuchtcollege voor de Kynologie bij onherroepelijke 

uitspraak een straf is opgelegd en die hierdoor van deelname aan de kynologie zijn  

uitgesloten kunnen geen lid, gezinslid, jeugdlid of erelid zijn of worden van de vereniging. 
 

Artikel 4 AANVANG LIDMAATSCHAP. 

 

1. Leden, gezinsleden en jeugdleden zijn lid vanaf de dag volgende op hun toelating door het 

bestuur mits de verschuldigde contributie is voldaan. 

2. Het lidmaatschap van ereleden vangt aan met de dag volgende op de aanvaarding van hun 

benoeming. 

 

Artikel 5 EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP. 

 

1.  Het lidmaatschap eindigt: 

a) door overlijden van het lid, gezinslid of jeugdlid; 

b) door opzegging door het lid, gezinslid of jeugdlid; 

c) door opzegging door de vereniging. 

2.  

a) Opzegging van het lidmaatschap door het lid, gezinslid of jeugdlid is mogelijk voor één 

december 

van het voorafgaande jaar. 

b) Wanneer een lid, gezinslid of jeugdlid ondanks aanmaning nalaat de verschuldigde 

contributie te voldoen, wordt dit beschouwd als opzegging. 

3.   

a) Opzegging door de vereniging vindt plaats door een gemotiveerd bestuursbesluit dat 

aangetekend wordt verzonden. 

b) Opzegging door de vereniging is mogelijk als een lid, gezinslid of jeugdlid in strijd met 

de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt en/of de vereniging op 

onredelijke wijze heeft benadeeld en is verplicht indien sprake is van een uitspraak van 

het tuchtcollege zoals bedoeld in artikel 3 lid 7 
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c) Het lid kan binnen een maand na ontvangst van het in 3.a bedoelde besluit in beroep 

gaan bij de algemene ledenvergadering door tussenkomst van de geschillencommissie. De 

algemene ledenvergadering, gehoord het advies van de geschillencommissie op het 

verweer van het desbetreffende lid, handhaaft de opzegging of heft deze op. Gedurende de 

beroepstermijn en zolang op het beroep geen beslissing is genomen, is het lid, gezinslid of 

jeugdlid geschorst. 
 

Artikel 6 VERPLICHTINGEN LEDEN. 

 

1. Leden, gezinsleden en jeugdleden moeten jaarlijks contributie betalen, waarvan de hoogte door 

de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. 

2. Ereleden betalen geen contributie. 

3. Contributie is verschuldigd vanaf de maand waarin het lidmaatschap ingaat. 

4. Leden, gezinsleden, jeugdleden en ereleden verplichten zich tot naleving van de statuten en 

reglementen van de vereniging. 

 

Artikel 7 HET BESTUUR. 

 

1. Het bestuur bestaat uit minimaal vijf (5) en maximaal negen (9) leden. 

2.  

a) De bestuursleden worden door en uit de leden op de algemene ledenvergadering 

benoemd voor een periode van drie (3) jaar; 

b) het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester en wordt in 

functie gekozen. 

3. 

a)  Bestuursleden kunnen voor benoeming aan de algemene ledenvergadering worden 

voorgedragen door het bestuur of door tenminste tien (10) leden. 

b) Een in het vorige lid bedoelde voordracht door de leden kan tot uiterlijk drie (3) weken 

voorafgaande aan de eerstvolgende algemene vergadering schriftelijk bij het bestuur 

worden ingediend. 

4. Het bestuurslidmaatschap eindigt: 

a.  door het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging; 

b. door aftreden op eigen verzoek; 

c. drie (3) jaar na benoeming; 

d. door ontslag door de algemene ledenvergadering. 

5. Een bestuur is verplicht af te treden als het aantal bestuursleden tot minder dan vijf (5) 

is gedaald en niet op een binnen drie (3) maanden te houden algemene ledenvergadering 

wordt aangevuld tot minimaal vijf (5) bestuursleden. 

6. Een afgetreden bestuur dient bestuursverkiezingen voor te bereiden en te realiseren 

binnen een termijn van twee maanden na aftreden. 

7. Een afgetreden bestuur fungeert tot en met de volgende bestuursverkiezing als een 

interim-bestuur. 

8. Het bestuur kan zich laten bijstaan door commissies, werkgroepen en vrijwilligers. 

9. Bestuursleden, commissieleden, leden van werkgroepen en andere vrijwilligers zijn 

verplicht om bij het beëindigen van hun werkzaamheden voor de vereniging de in hun 

bezit zijnde verenigingsstukken aan het bestuur over te dragen. 
  
Artikel 8 BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR. 

 



4 

 

1. Een bestuursvergadering wordt gehouden op initiatief van de voorzitter, dan wel indien 

tenminste drie bestuursleden hiertoe de wens te kennen geven. 

2. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.  

3. Bestuursbesluiten kunnen uitsluitend worden genomen als minimaal de helft van het 

aantal bestuursleden aanwezig is, waaronder tenminste één lid van het dagelijks bestuur. 

4. Van de bestuursvergaderingen wordt een verslag gemaakt, dat na goedkeuring door de 

voorzitter en secretaris wordt ondertekend en daarna bekend gemaakt aan de leden. 
 

Artikel 9 BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING. 

 

1. Het bestuur houdt zich bezig met: 

a) Het besturen van de vereniging binnen de kaders die door de algemene 

ledenvergadering bij de begroting of op andere wijze worden gegeven; 

b) De coördinatie van de werkzaamheden ter uitvoering van de doelstelling van de 

vereniging. 

2. De bevoegdheid de vereniging te vertegenwoordigen, komt toe aan: 

a) de voorzitter en de secretaris, gezamenlijk handelend; 

b) de voorzitter en de penningmeester, gezamenlijk handelend;  

c) de secretaris en de penningmeester, gezamenlijk handelend; 

d) het bestuur kan de vertegenwoordiging van de vereniging mandateren aan een van de 

leden van het bestuur. 
 

Artikel 10 GESCHILLENCOMMISSIE. 

 

1. 

a) De geschillencommissie bestaat uit drie leden die door de algemene ledenvergadering 

op voordracht van het bestuur of ten minste 10 leden worden benoemd voor een periode 

van drie (3) jaar. 

b) Een voordracht door de leden kan tot uiterlijk drie (3) weken voorafgaande aan de 

eerstvolgende algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. 

2.  De commissie heeft tot taak te bemiddelen in geschillen binnen de vereniging met 

uitzondering van geschillen tussen leden onderling. 

3. De taakomschrijving en werkwijze van de geschillencommissie wordt in het 

huishoudelijk reglement uitgewerkt. 
 

Artikel 11 COMMISSIES EN  WERKGROEPEN. 

 

1. Het bestuur wordt bijgestaan door commissies en werkgroepen. 

2 .Leden van deze commissies worden door het bestuur aan de algemene ledenvergadering 

voorgedragen en door de algemene ledenvergadering benoemd. 

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde delen van zijn taak te 

doen uitvoeren door een nieuw in te stellen werkgroep, waarvan de leden door het bestuur 

worden benoemd en ontslagen. 

4.  

a) Reglementen voor commissies zijn in het huishoudelijk reglement opgenomen. 

b) Reglementen voor werkgroepen zijn opgenomen in de bijlage Werkgroepen bij het 

huishoudelijke reglement. 
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Artikel 12 JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING. 

 

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

2.   

a)  Het bestuur is verplicht een correcte boekhouding te voeren; 

b)  de boekhouding moet zeven (7) jaar door het zitting hebbende bestuur bewaard worden. 

3. Het bestuur legt jaarlijks op een algemene ledenvergadering in het voorjaar verantwoording af 

over: 

a) het gevoerde (financiële) beleid; 

b) de coördinatie van de overige verenigingsactiviteiten. 

4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van twee 

personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, die de financiële rekening en 

verantwoording van het bestuur onderzoekt en hierover aan de algemene ledenvergadering verslag 

uitbrengt. 

5. Het bestuur biedt de algemene ledenvergadering jaarlijks ter goedkeuring de begroting aan voor 

het volgende kalenderjaar. 

6. Het bestuur is niet gerechtigd tot het doen van uitgaven zolang de begroting niet door de 

algemene ledenvergadering is goedgekeurd. 

7.   

a)  Het bestuur mag ter uitvoering van haar taken uitgaven doen tot een bedrag als genoemd in het 

huishoudelijk reglement. 

b) Voor uitgaven boven dit bedrag is goedkeuring van de algemene ledenvergadering nodig. 

 

Artikel 13 ALGEMENE VERGADERINGEN. 

 

1.   

a) Ieder kalenderjaar worden tenminste twee (2) algemene ledenvergaderingen gehouden. 

b) Op de algemene ledenvergadering in het voorjaar worden het jaarverslag van het bestuur, 

waarin opgenomen de jaarverslagen van de diverse commissies en de financiële jaarstukken over 

het voorafgaande kalenderjaar behandeld. 

c. Op de algemene ledenvergadering in het najaar wordt het beleidsplan van het bestuur voor het 

komende kalenderjaar en een taakstellende begroting voor het komende kalenderjaar behandeld. 

2.   

a)  Een algemene ledenvergadering vindt plaats op uitnodiging van het bestuur of op schriftelijk 

verzoek van tenminste twintig (20) stemgerechtigde leden aan het bestuur onder opgave en 

toelichting van de punten, welke deze leden behandeld wensen te zien; 

b) Na ontvangst van een verzoek zoals genoemd onder a), is het bestuur verplicht een algemene 

ledenvergadering uit te schrijven binnen vier (4) weken na ontvangst van dit verzoek; 

c) Indien het bestuur dit nalaat, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan. 

Desgevraagd stelt het bestuur binnen een week een recente ledenlijst voor dit doel ter beschikking. 

3. De wijze waarop de algemene ledenvergadering bijeen wordt geroepen wordt geregeld in het 

huishoudelijk reglement. 

4. Toegang tot de vergadering hebben alle leden met uitzondering van geschorste leden. 

5. Een algemene ledenvergadering kan door introducés worden bijgewoond. Over hun toelating 

beslist de algemene ledenvergadering. 

6.  De voorzitter en bij zijn afwezigheid één van de andere bestuursleden, treedt op als voorzitter 

van de vergadering. 

7. Alle aanwezigen tekenen een presentielijst op basis waarvan het aantal aanwezige 

stemgerechtigde leden kan worden vastgesteld. 

 

Artikel 14 STEMRECHT EN BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE 
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LEDENVERGADERING. 

 

1.  Besluiten van de algemene ledenvergadering worden genomen met meerderheid van de 

geldig uitgebrachte stemmen, met uitzondering van besluiten tot wijziging van deze 

statuten en de benoeming van ereleden. Hiervoor is minimaal een twee/derde meerderheid 

nodig. 

2. Door de algemene ledenvergadering kunnen alleen besluiten worden genomen over 

voorstellen waarover de leden tenminste twee (2) weken voor aanvang van de vergadering 

zijn geïnformeerd. 

3. 

a) Stemgerechtigd zijn alle aanwezige (gezins)leden en ereleden. Een geschorst lid heeft 

geen stemrecht. 

b) ieder lid heeft één stem; 

c) stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 

4. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen wordt schriftelijk gestemd. 

Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een van de stemgerechtigden hoofdelijke 

stemming verlangt. 

5. Blanco stemmen, onthoudingen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te 

zijn uitgebracht. 

6. Wordt bij benoeming van personen bij de eerste stemming geen absolute meerderheid 

verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen, die bij de stemming de meeste 

stemmen verkregen. Indien bij deze herstemming de stemmen staken vindt geen 

benoeming plaats.  

7. Niet gekozen leden kunnen op een volgende algemene ledenvergadering weer worden 

voorgedragen. 

8. Bij staken van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. 

9. Het oordeel van de voorzitter, dat er een besluit is genomen, is beslissend. 

10. Wordt de juistheid hiervan onmiddellijk na het uitspreken ervan betwist en sluit de 

meerderheid van de vergadering zich hierbij aan, dan vindt herstemming plaats. 

De uitkomst van de eerste stemming komt daarmee te vallen. 

11. Van de algemene ledenvergadering wordt een voorlopig verslag opgesteld dat na 

goedkeuring op de eerstvolgende algemene ledenvergadering wordt getekend door de 

voorzitter en de secretaris. 
 

Artikel 15 AANGESLOTEN VERENIGINGEN. 

 

1. Verenigingen die zich in het bijzonder toeleggen op de opvoeding of sport met 

Hollandse Herdershonden kunnen zich aansluiten. 

2. Het bestuur beslist over een verzoek tot toelating als aangesloten vereniging. 

3. Regels ten aanzien van aansluiting en beëindiging zijn in het huishoudelijk reglement 

opgenomen. 
 

Artikel 16 STATUTENWIJZIGING. 

 

1. Statutenwijziging is alleen mogelijk door een besluit van de algemene ledenvergadering. 

2. Een besluit tot statutenwijziging kan alleen genomen worden met tenminste twee/derde van de 

uitgebrachte stemmen 
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3. Een statutenwijziging treedt pas in werking nadat deze door de Raad van Beheer op 

Kynologisch Gebied in Nederland is goedgekeurd en van de gewijzigde en goedgekeurde statuten 

een notariële akte is opgemaakt. 

 

Artikel 17 ONTBINDING. 

 

1.  De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. 

2. Voor ontbinding van de vereniging geldt dezelfde procedure als voor statutenwijziging. 

3. De bezittingen van de vereniging worden dan bij gewone meerderheid van stemmen aan een 

andere kynologische vereniging aangeboden. In geen geval mogen zij onder de leden worden 

verdeeld. 

 

Artikel 18 HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 

 

1.  De algemene ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast, dat geen bepalingen mag 

bevatten, die in strijd zijn met de wet, deze statuten, de statuten en reglementen van de Vereniging 

Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de Fédération Cynologique 

Internationale (FCI). 

2. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien of bij enig geschil hieromtrent beslist de 

algemene ledenvergadering, in spoedeisende gevallen het bestuur. 

 

Deze statuten zijn op de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Herdershonden 

Club van 20 mei 2017 en op de buitengewone algemene ledenvergadering van 17 juni 

2017 goedgekeurd. 

Deze statuten zijn door de notaris op 28 augustus 2017 in een akte vastgesteld. 

 

 

 

 


