Nederlandse Langhaarkatten Vereniging
Opgericht 18 november 1977
Verenigingenregister nr. V445229
Kamer van Koophandel te Leiden

Huishoudelijk reglement
Verenigingsjaar
Artikel 1.
1.
Het verenigingjaar en het boekjaar lopen van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar.
Lidmaatschap
Artikel 2.
1.

Aanmelding voor het lidmaatschap, gezinslidmaatschap gebeurt bij de secretaris of bij de door het bestuur
aangestelde ledenadministratie. Personen die middels een ingevuld aanvraagformulier te kennen hebben
gegeven als lid te willen worden geacht kandidaatsleden te zijn. Zij hebben nog geen stemrecht. Indien binnen
het bestuur bezwaren zijn tegen een kandidaat, heeft het bestuur het recht onder opgaaf van redenen, de
desbetreffende kandidaat af te wijzen. Deze wordt hiervan dan schriftelijk in kennis gesteld. De naam van de door
het bestuur aangenomen kandidaat wordt in het eerst verschijnende verenigingsorgaan gepubliceerd. Er zal na
ontvangst van inschrijfgeld en contributie, als bewijs van toetreding als lid de lidmaatschapskaart toegestuurd
worden. Worden binnen één maand schriftelijke bezwaren tegen de kandidaat ingediend, dan zal het bestuur na
grondig onderzoek van de klacht beslissen of de kandidaat al dan niet wordt toegelaten. Bij niet acceptatie zal het
bestuur dit aan de kandidaat schriftelijk met vermelding van redenen meedelen. In geval van niet toelating door
het bestuur kan het kandidaatslid in beroep gaan tegen deze beslissing bij de algemene vergadering, als
omschreven in de statuten artikel 4 lid 2.
Stemgerechtigd zijn fokkerleden die langer dan één jaar lid zijn.

Artikel 3.
Beëindiging van het lidmaatschap kan slecht gebeuren zoals omschreven in de statuten artikel 6. Indien een lid
op 1 februari van het lopende verenigingsjaar zijn contributie nog niet heeft voldaan en betaling na één
schriftelijke aanmaning op een nieuwe vastgestelde datum niet is ontvangen, wordt hij geacht geen prijs meer te
stellen op het lidmaatschap en wordt de toezending van het verenigingsblad beëindigd. Beëindiging van het
lidmaatschap houdt tevens in dat men geen rechten meer kan doen gelden voortvloeiend uit het lidmaatschap der
vereniging en verenigingseigendommen.
Artikel 4.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Een fokker lid, abonnee, gezinslid of erelid kan tevens worden ontzet uit het lidmaatschap indien:
Hij of zij handelt in strijd met de statuten, het huishoudelijk- en andere reglementen.
Hij of zij handelt in strijd met de elementaire begrippen der dierenbescherming.
Hij of zij opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt aan het stamboeksecretariaat of een tentoonstellingscommissie.
Hij of zij katten ter dekking aanbiedt of doet aanbieden terwijl hem of haar bekend is dat deze dieren in
omstandigheden verkeren of kunnen verkeren, waardoor gevaar voor overbrenging van besmettelijke ziekten
ontstaat.
Hij of zij katten verhandelt terwijl hem of haar bekend is, dat deze dieren in omstandigheden verkeren of kunnen
verkeren, waardoor gevaar voor het overbrengen van besmettelijke ziekten ontstaat.
Hij of zij katten afgeeft welke de leeftijd van 13 weken nog niet hebben bereikt en niet gevaccineerd zijn tegen
kattenziekte en niesziekte.
De wijze van beroep tegen de ontzetting wordt geregeld in de statuten artikel 6 lid 4.

Bestuur
Artikel 5.
1.
2.

3.

De bestuursleden worden gekozen krachtens het gestelde in de statuten artikel 9 voor een periode van maximaal
vier jaar. Bestuursleden zijn na het verstrijken van deze termijn terstond herkiesbaar.
In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zal van de voor de eerste maal gekozen bestuursleden
een/derde gedeelte aftreden na drie jaar en twee/derde gedeelte na vier jaar.
Het bestuur stelt vast wie dit zullen zijn.
Tussentijds ontstane vacatures worden vervolgd door de tijd die het uitgetreden bestuurslid nog had te vervullen.

4.

Indien het bestuur van oordeel is dat, ter vervulling ener tussentijdse ontstane vacature, de eerstvolgende
algemene vergadering niet kan worden afgewacht, kan de vervulling geschieden door schriftelijke raadpleging
van de leden op overeenkomstige wijze als in artikel 6 lid 1 dat dit reglement ten aanzien van verkiezingen is
gesteld.

Artikel 6.
1.

2.
3.

Ter vervulling van een bestuursvacature kunnen zowel door het bestuur als door de leden kandidaten worden
gesteld. Kandidaatstelling voor het bestuur dient te geschieden ten minste zeven dagen voor de algemene
vergadering, waarin de vacature moet worden vervuld. Kandidaatsstelling op voordracht van de leden dient te
geschieden door schriftelijke opgave van naam en adres van de gestelde kandidaat aan het bestuur. De
voordracht dient te zijn voorzien van de handtekening van ten minste vijf leden, alsmede een schriftelijke
verklaring van de kandidaat, dat deze de kandidatuur aanvaardt. De opgave moet ten minste vijftien dagen voor
de algemene vergadering waarin de vacature moet worden vervuld zijn ingediend.
Op de algemene vergadering kunnen slechts bestuursleden uit de in de agenda vermelde kandidaten gekozen
worden.
Bestuurskandidaten dienen minimaal één jaar lid te zijn en meerderjarig.

Artikel 7.
1.

2.
3.

4.

Het bestuur beheert de geldmiddelen en de bezittingen der vereniging en draagt zorg voor de naleving der
statuten en reglementen alsmede voor de uitvoering van genomen besluiten. Voor zover dit binnen haar
bevoegdheden valt, geeft zij de voorschriften die daartoe nodig zijn en die het belang van de vereniging kunnen
bevorderen.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand der vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit
te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
Het bestuur is verplicht om jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van
baten en lasten van de vereniging op te maken, alsmede om een jaarverslag uit te brengen. Tevens dient de
begroting voor het komende jaar ter goedkeuring aan de algemene vergadering te worden aangeboden. De
algemene vergadering kan de termijn van zes maanden verlengen.
De onder artikel 7 lid 2 en 3 van dit reglement bedoelde stukken moeten tien jaar lang worden bewaard.

Artikel 8.
Aan bestuursleden en functionarissen van commissies zal slechts een vergoeding aan de door hen gemaakte
kosten, doch generlei beloning worden uitgekeerd. Het bestuur kan hierop uitzonderingen maken indien de
omvang van de werkzaamheden dit rechtvaardigen.
Werkzaamheden van het dagelijks bestuur
Artikel 9.
1.
2.

3.

4.

5.

De voorzitter heeft de leiding van alle algemene- en bestuursvergaderingen. Bij afwezigheid van de voorzitter
wordt zijn taak overgenomen door de penningmeester of een ander bestuurslid.
Het door de voorzitter der algemene vergadering uitgesproken oordeel, dat door de vergadering een besluit
genomen is, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd
over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
De secretaris voert de correspondentie der vereniging.
Uitgaande stukken worden namens de vereniging door een lid van het dagelijks bestuur ondertekend. Hij is
verplicht van deze stukken een afschrift te houden. Hij beheert het archief het welke alle op de vereniging
betrekking hebbende bescheiden moeten bevatten. Hij notuleert bestuurs- en/of algemene vergaderingen en legt
de notulen ter goedkeuring voor op de eerstvolgende bestuurs- en/of algemene vergadering.
Hij zorgt voor de presentielijst op de algemene vergadering. Op de jaarlijkse algemene vergadering doet hij
verslag van de verenigingswerkzaamheden van het afgelopen jaar.
De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging en draagt zorg voor de inning van de contributie
en andere inkomsten. Hij verricht alle betalingen. Hij is verplicht te handelen overeenkomstig het gestelde in
artikel 7 van dit reglement. Hij is bevoegd zelfstandig betalingen te verrichten namens de vereniging tot een
bedrag van € 500 per geval. Bij overschrijding van dit bedrag is toestemming van de overige dagelijkse
bestuursleden vereist.
Voor bedragen van € 2.000,- en hoger is vooraf toestemming van de algemene vergadering vereist. In de
jaarlijkse algemene vergadering brengt hij verslag uit over zijn eigen beheer en van het financiële beheer van het
stamboeksecretariaat. Hij is verplicht de controlecommissie inzage te geven van gelden en van alle bescheiden
en boeken en alle inlichtingen te verstrekken, welke genoemde commissie van het inzake van zijn beheer mocht
verlangen. Gelijke verplichting bestaat ook jegens het bestuur dat hem te allen tijde ter verantwoording kan
roepen.
Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee andere bestuursleden dit wenselijk achten.

De algemene vergadering
Artikel 10.
1.
2.
3.

Ten minste éénmaal per jaar wordt een algemene vergadering gehouden, datum, plaats en agenda zullen
minstens zeven dagen voor de algemene vergadering schriftelijk aan de leden worden bekend gemaakt.
Voor de algemene vergadering, door het bestuur bijeengeroepen, zijn de bepalingen van de artikelen 12, 13 en
14 der statuten van overeenkomstige toepassing.
Op de algemene vergadering, door het bestuur bijeengeroepen, kunnen met toestemming zowel van het bestuur
als van de algemene vergadering onderwerpen aan de agenda worden toegevoegd.

Artikel 11.
1.
2.

3.

Voor de algemene vergadering op verzoek van de stemgerechtigde leden, dienen der
verzoekers te handelen overeenkomstig het gestelde in de statuten artikel 13 lid. 2.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de
bijeenroeping van de vergadering overgaan, conform het gestelde in de statuten artikel 13 lid. 3
Indien aannemelijk is, dat de verzoekers niet de beschikking over of althans inzage in het ledenregister hebben
kunnen krijgen, kan de bijeenroeping der algemene vergadering geschieden middels oproeping in ten minste drie
dag- en/of weekbladen, die in grote delen van Nederland gelezen plegen te worden.
Algemene vergaderingen als bedoeld in artikel 11 lid 2 van dit reglement voorzien zelf in haar leiding. Uitsluitend
onderwerpen die in de oproeping zijn vermeld worden behandeld.

Artikel 12.
1.

2.

Algemene vergaderingen zijn uitsluitend toegankelijk voor alle fokkerleden, donateurs en genodigden van het
bestuur. Niet leden (toehoorders) hebben toegang na het aanvragen en toestemming van de voorzitter.
Abonnee leden hebben geen stemrecht en toegang tot de Ledenvergadering of na toestemming (zie boven).
Zowel de voorzitter als de algemene vergadering zelf kan echter besluiten, dat een vergadering of behandeling
van bepaalde onderwerpen met gesloten deuren zal plaatsvinden.
Tot een vergadering respectievelijk de behandeling van een onderwerp met gesloten deuren, hebben slechts
toegang het bestuur, de betrokken leden en/of hun vertegenwoordigers en zij, die het bestuur of der vergadering
daartoe uitnodigt.

Artikel 13.
1.
2.
3.
4.

Besluiten worden genomen met de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen, tenzij statuten of
dit reglement anders bepalen.
De voorzitter bepaalt, conform het gestelde in de statuten artikel 14 lid 4, de wijze waarop de stemmingen
plaatsvinden. Over het algemeen wordt over zaken mondeling en over personen schriftelijk gestemd.
Bij staking der stemmen over zaken beslist de voorzitter of het voorstel is aangenomen of verworpen.
Bij staking der stemmen over personen beslist het lot.

Artikel 14.
1.

2.

3.

Bij verkiezingen voor bestuursfuncties of commissies geldt, dat wanneer één kandidaat is gesteld, deze wordt
geacht met algemene stemmen te zijn gekozen, tenzij de voorzitter of de algemene vergadering stemming
verlangt.
Zijn twee kandidaten voor dezelfde functie gesteld, dan wordt tussen hen gestemd en is hij die de meeste geldige
stemmen verwerft gekozen. Verwerft daarbij echter geen hunner de volstrekte meerderheid der uitgebracht
geldige stemmen dan vindt herstemming plaats. Levert ook deze stemming geen meerderheid op, dan beslist het
lot.
Zijn meer dan twee kandidaten voor dezelfde functie of voor beschikbare vacatures gesteld, dan vindt tussen hen
eerst een vrije stemming plaats. Verwerft daarbij geen hunner de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige
stemmen, dan vindt herstemming plaats tussen de twee kandidaten die bij de vrije stemming de meeste stemmen
op zich hebben verenigd, het bepaalde in het vorige lid is vervolgens van toepassing. Zouden twee of meer
personen aldus in aanmerking komen voor één plaats in deze herstemming dan vindt tussen hen een
tussenstemming plaats.

Artikel 15.
1.

Bij schriftelijke stemming dient ter vergadering een stemcommissie bestaande uit drie leden te worden
aangewezen. Deze commissie is belast met het tellen van de op de stembriefjes vermelde uitspraken en met het
tijdens de vergadering bekend maken van de uitslag. Onmiddellijk na het bekend maken van de uitslag dient de
commissie de stembriefjes te vernietigen.

2.

Blanco stembiljetten, alsmede stembiljetten die niet of onduidelijk zijn ingevuld, dan wel zijn ondertekend, namen
van niet voor verkiezing in aanmerking komende personen of een niet ter zake dienden bijvoeging, zijn ongeldig.
Deze worden bij de berekening van het aantal uitgebracht stemmen buiten beschouwing gelaten.

Commissies
Artikel 16.
1.

2.

Ten behoeve van de jaarlijkse algemene vergadering, wordt conform het gestelde in
de statuten artikel 12 lid 3 een controlecommissie, welke bestaat uit ten minste twee leden, benoemd door de
algemene vergadering voor de duur van één jaar. De aftredenen leden zijn terstond herkiesbaar. De taak van de
bevoegdheid is omschreven in de statuten artikel 12 lid 3 en 4. Goedkeuring van het gevoerde geleid strekt tot
algehele decharge van het bestuur.
Zowel de algemene vergadering als het bestuur kan commissies instellen tot het uitvoeren van bepaalde
opdrachten en/of voorlichting en bijstand van de algemene vergadering of van het bestuur.
De taak, de bevoegdheden en de werkwijze van deze commissies worden door het bestuur geregeld, voor zover
zij niet uit het bestuur tot hun instelling voortvloeien, Het bestuur voorziet in hunne tussentijdse vacatures.

Cattery controle
Artikel 17.
1.

2.
3.
4.

De leden zijn verplicht op schriftelijk verzoek van het bestuur een dierenarts, welke aangewezen wordt door het
bestuur, de gelegenheid te geven een onderzoek in te stellen naar de gezondheid van één of meer katten in de
cattery. De aangewezen dierenarts mag niet de eigen dierenarts van het betrokken lid zijn, noch de dierenarts
van een andere bij de uitslag belang hebbend persoon. Bij dit onderzoek dient een bestuurslid aanwezig te zijn.
De met het onderzoek belaste dierenarts brengt schriftelijk verslag uit aan het bestuur en aan de betrokken
cattery-eigenaar.
Het bestuur houdt deze verslagen geheim, tenzij een dringend veterinair advies haar noopt deze openbaar te
maken.
Eventuele kosten van de door de dierenarts in te stellen onderzoek zullen door de vereniging worden vergoed.
Leden zijn verplicht besmettelijke ziekten in hun cattery aan het bestuur te melden.

Het verenigingsorgaan
Artikel 18.
1.
2.
3.
4.
5.

Het bestuur draagt zorg voor een periodiek verschijnen van een verenigingsorgaan.
Het bestuur heeft het recht hiervoor taken aan derden over te dragen.
Her verenigingsorgaan valt onder volledige verantwoordelijkheid van het bestuur.
Het verenigingsorgaan dient alle voor de vereniging en de leden van belang zijnde onderwerpen te bevatten.
Ingezonden brieven van leden kunnen opgenomen, mits deze voldoen aan de geldende fatsoensnormen, dit ter
beoordeling van het bestuur. Het bestuur heeft het recht de tekst hiervan te bekorten en/of te wijzigen. De
inzender wordt hiervan ingelicht. De inhoud van de ingezonden brieven valt buiten de verantwoording van het
bestuur.

Clubmatches en tentoonstellingen
Artikel 19.
1.

2.
3.
4.

Het bestuur is gerechtigd tot het organiseren van clubmatches of tentoonstellingen. Deze dienen op financieel en
technisch verantwoorde wijze door het bestuur georganiseerd te worden.
Op de ALV wordt hier melding over gedaan en een begroting voorgelegd van de te voorziene kosten.
Het bestuur kan taken aan derden overdragen.
Voor het te organiseren clubmatch of tentoonstelling wordt door het bestuur een apart reglement vastgesteld.
Alle te organiseren clubmatches of tentoonstellingen vallen onder de volledige verantwoording van het bestuur.

Wijziging van het huishoudelijk reglement
Artikel 20.
Wijzing en/of aanvulling van dit reglement kan slechts plaatsvinden bij besluit van
een algemene vergadering. Zij behoeve ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
Slotbepaling
Artikel 21.
In alle zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

