NoTaRTsPRAKTTJK
DrpnEN
Mn J.C.G. TENBnrxr
NOTARIS
te

DIEREN

Doorlopende tekst van de statutenvan de vereniging: Kynologenclub Dordrecht en Omstreken,
gevestigclte Dordrecht, na de op vier oktober
tweeduizendéén voor mr JacobusCornelis Gerard
ten Brink, notaris te Dieren. verleden akte van
statutenwijzigrng.

STATUTEN
Artikel 1
Naam, Zetel en federatief verband

t.

De verenigingdraagtde naam: Kynologenclub Dordrecht en Omstreken en is
opgericht op zeventiennovembernegentienhonderd
twintig.

2 . De verenisineis sevestisd
te Dordrecht.
a
J.

Zrj is in het jaar tweeduizendals lid toegetredentot de Vereniging Raad van
'Raad
Beheerop KynologischGebiedin Nederland,hierna ook te noemen
van
Beheer'.

Artikel 2
Verhouding tot de vereniging Raad van Beheer
De vereniginsontleenthaar rechtenaan de statuten,huishoudelijkreglementen
overige reglementenvan de Raad van Beheer en verplicht zich zonder
voorbehoudtot nalevingvan die statuten.reglementen
en wettig genomenbesluit
van de Raadvan Beheer.

2 . De vereniging aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de
Geschillencommissie
voor de Kynologieen het Tuchtcollegevoor de Kynologie,
zoalsweergegevenin de starutenen het huishoudelijkreglementvan de Raadvan
Beheer.
De leden van de verenigingzijn jegensde verenigingtot hetzelfdegehoudenals
waartoede verenigingvanwegehaar lidmaatschapjegensde Raadvan Beheerzal
zijn gehoudenop grond van de statutenen reglementenvan de Raad van Beheer
en de door de organenvan de Raad van Beheerwettig genomenbesluiten._
ï^.

De verenigingis bevoegdtot het opleggenvan de verplichtingenaan de leden
jegens de Raad van Beheer,waarbij al hetgeenwaartoede verenigingjegens de
Raad van Beheer is gehoudenuit hoofde van het bepaaldein de statutenen
reglementenvan de Raad van Beheerook geldt als verplichtingendie de leden
van de vereniging rechtstreeksjegens de Raad van Beheer hebben, alles met

toepassingvan het bepaaldein artikel 46, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek._

Artikel 3
Doel
t.

vanraszuivere
hondennader
De verenigingheefttendoel:fokkersen lieftrebbers

voor de fokkerijvan raszuivere
tot elkaarte brengenen geïnteresseerden
honden
voor te lichten.
te Dordrechten omstreken

2.

vereniging tracht dit doel onder meer te bereikendoor:
het houdenvan vergaderingen;

het doenhoudenvan lezingenen het gevenvan cursussen
op kynologisch
gebied;
het houdenen steunenvan clubmatches,
tentoonstellingen
en dergelijke;_
het bevorderenvan het gevenvan gehoorzaamheidsoefeningen;_
haar ledenvoor te lichtenbij aankoop,import, dekking,benevensalleswat
de fokkerij van (raszuivere)hondenbetreft;
het bevorderenvan het inschrijvenzowel van nestenals van enkelehonden
in de Nederlandsehondenstamboekhoudine:

het verlenenvan haarbemiddelinetot het latenregistrerenvan kennelnamen
bij de Raadvan Beheer:
door behulpzaamte zijn bij de vorming en de instandhoudingvan een goed
keurmeestercorps;
anderewettigemiddelen,die aan het doel bevorderlijk z4n of kunnen zijn
mits niet in strijd met de statuten,reglementen wettig senomenbesluiten
van de Raadvan Beheer.
Artikel 4
Lidmaatschap
l.

Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen,die de leeftijd van
achttien jaar hebben bereikt. Minderjarigen dienen btj aanmelding een

schriftelijketoestemmingvan de wettelijkevertegenwoordigers
over te leggen..

2 . Onder gezinsledenwordt verstaande echtgenootof echtgenotevan een lid,
respectievelijkhun kinderenen al degenendie met een lid samenwonen.
J.

Ereleden van de vereniging zin natuurlijke personen die zich jegens de

verenigingbijzonderverdienstelijkhebbengemaakten daartoedoor de algemene
vergadering met vier/vijfde van de aanwezige stemgerechtigdeleden zijn
benoemd. Een voordracht voor een dergelijke benoeming geschiedtdoor het
bestuurof oo schrifteliikverzoekvan ten minstetien leden.
+.

Leden van verdienste van de vereniging zijn natuurlijke personen die zich

verdienstehjkhebbengemaaktvoor de vereniging en daartoedoor de algemene
vergaderingmet minimaal twee/derdevan de aanwezigestemgerechtigdeleden
zijn benoemd.Een voordrachtvoor eendergelijkebenoeminggeschiedtdoor het
bestuurof op schriftelijkverzoekvan tenminstetien leden.

Artikel 5
Toelatin
l.

Het bestuurbeslist omtrent de toelatingvan leden en gezinsleden.

1

Bij niet-toelatingtot lid kan de algemenevergaderingna een daartoestrekkend
verzoekalsnostot toelatinsbesluiten.

Artikel 6
Einde van het lidmaatschap
l.

Het lidmaatschap
eindigt:
a. I door overlijdenvan het lid;
b. I door schriftelijkeopzeggingvan het lid;

c. I door opzeggingnamensde vereniging.Dezekan geschieden
wanneereenlid
heeft opgehoudenaan de vereistenvoor het lidmaatschapblj de statuten
gesteldte voldoen waruleerhrj zrjn verplichtingenjegens de verenigingniet
nakomt alsookwanneerredelijkerwijsvan de verenigingniet gevergdkan
worden het lidmaatschap
te latenvoortduren:
d. I door ontzetting.Deze kan alleenworden uitgesprokenwanneereen lid in
strijd met de statuten,reglementenof besluitender vereniginghandelt de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt,bijvoorbeeld in geval van
diskwalificatie door de Raad van Beheer.

2 . Opzeggingnamensde vereniginggeschiedtdoor het bestuur.

3 . Opzeggingvan het lidmaatschapdoor het lid of door de vereniging kan slechts
geschiedentegenhet einde van een verenigingsjaaren met inachtnemingvan een
opzeggingstermijnvan vier weken. Echter kan het lidmaatschaponmiddellijk
worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet
gevergd kan worden het lidmaatschapte laten voortduren
ïÁ.

Een opzeggingin strijd met het bepaaldein het vorige lid doet het lidmaatschap
eindigen op het vroegsttoegelatentrjdstip volgendeop de datum waartegenwas
opgezegd.

5 . Eenlid is nietbevoegd
vanzijn lidmaatschap
eenbesluitwaarbij
dooropzegging

van de ledenvan geldelijkeaard zljn veruwaard,te zijnen
de verplichtingen
oozichteuit te sluiten.
6.

Ontzettinsuit het lidmaatschao
seschiedtdoor het bestuur.

1.

Van een besluittot opzeggingvan het lidmaatschap
door de verenigingop grond

dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap

+

te laten voortdurenen van een besluit tot ontzettinguit het lidmaatschapstaatde
betrokkenebinnen een maandna ontvangstvan de kennisgevingvan het besluit

beroep open op de algemenevergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste
schriftelijkvan het besluitmet opgavevan redenenin kennisgesteld._
8.

Wanneer het lidmaatschapin de loop van een verenigingsjaareindigt blijft de
jaarlijksebrjdragevoor het geheelverschuldigd.

Artikel 7
Jaarlijksebijdrage
I.

De leden zijn gehoudentot het betalenvan eenjaarlijksebijdrage,die door de

algemenevergaderingzal worden vastgesteld.Zq kunnendaartoein categorieën
worden ingedeelddie een verschillendebijdragebetalen;begunstigerszijn zlj,
die de verenigingsteunenmet eenjaarlijksebrjdrageof een gift ineens.
Het bestuuris bevoegdin bijzonderegevallengeheleof gedeeltelijkeontheffing
van de vemlichtinstot het betalenvan een biidrasete verlenen.
3. I Ereledenzijn van betalingvan eenjaarlijksebijdragevrijgesteld.

Artikel 8
Bestuur
l-

Het besruurbestaatuit tenminstevijf en ten hoogstenegen meerderjarigeleden
die door de al-eemene
vergaderingwordenbenoemd.De benoeminggeschiedtuit
de leden.

2 . De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende
voordrachten,behoudenshet bepaaldein lid 3. Tot het maken van zulk een
voordrachtzijn bevoegdzowel het besfuurals tien leden. De voordrachtvan het
bestuurwordt bij de oproepingvoor de vergaderingmeegedeeld.Een voordracht
door tien of meer ledenmoet voor de aanvangvan de vergaderingschriftelijk bij
het bestuurworden insediend.
Aan elke voordrachtkan het bindendekarakter worden ontnomendoor een met
tenminste twee/derdevan de uitgebrachtestemmen genomen besluit van de
algemene vergadering, waarin

tenminste twee/derde van

de

leden

vertesenwoordisdis.
^

T.

Is er geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene vergadering
overeenkomstighet voorgaandelid de opgemaaktevoordrachtenhet bindend
karakter te ontnemendan is de algemenevergaderingvrij in haar keus._

5 . Indien er meer dan één bindendevoordrachtis. eeschiedtde benoeminsuit die

I voordrachten.
Artikel 9

Einde lidmaatschap- Periodiekelidmaatschap- Schorsine
t . Elk bestuurslid,ook wanneerhij voor een bepaaldetijd is benoemd,kan te allen
trjde door de algemene vergaderingworden ontslagenof geschorst.Een
schorsing,die niet binnen drie maandengevolgd wordt door een besluit tot
ontslag'eindigtdoorhetverloopvandietermljn'
)

Elk bestuurslidtreedtuiterlijk drie jaar na zijn benoemingaf volgenseen door
het bestuurte maken roostervan aftreden.De aftredendeis herkiesbaar;wie in
een tussentijdsevacarurewordt benoemdneemt op het rooster de plaats in van
zijn voorganger.

J.

Het besruurslidmaatschao
eindietvoorts:
van de vereniging;
a. I door het eindigenvan het lidmaatschap
I
b. I door bedanken

Artikel 10

Bestu ursfuncties - Besluitvorming van het bestuur
I

Het bestuurwijst uit zijn midden een secretarisen penningmeesteraan. Het kan
voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. De functie van
kan in één persoonverenigdzijn. De voorzitter der
secretarisen penningmeester
vereniging wordt door de algemenevergaderinggekozen.

2 . Van het verhandeldein elke vergadering worden door de secretarisnotulen
gemaakt die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en
ondertekend.In afwijking van hetgeen de wet dienaangaandebepaalt is het
oordeelvan de voorzitteromtrentde totstandkomineen de inhoud van eenbesluit
van het bestuurniet beslissend.
J.

Bij huishoudelijkreglementkunnennadereregelenaangaandede vergaderingen
door het bestuurworden gegeven._
van - en de besluitvormins

Artiikel 11
Bestuurstaak - Vertegenwoordiging
lr

Behoudensde beperkingenvolgens de statuten is het bestuur belast met het
besturenvan de verenising.

2 . Indien het aantal bestuursledenbenedende vijf is gedaaldblijft het bestuur
bevoegd. Het is echter verplicht binnen een termijn van drie maandeneen
algemenevergaderingte beleggenwaarin de voorzieningin de openplaatsof

open plaatsenaan de orde komt.
a
J.

Het bestuuris bevoegdonder zijn verantwoordelijkheidbepaaldeonderdelenvan
zijn taak te doen uitvoeren door kommissies die door het besfuur worden
benoemd.

+.

Het bestuuris, mits met goedkeuringvan de algemenevergadering,bevoegdtot
het sluiten van overeenkomsten
tot het kopen, vervreemdenof bezwarenvan
register-goederen.
het sluitenvan overeenkomsten
waarbijde verenigingzich als
borg of hoofdehjkmedeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt
of zich tot zekerheidsstelling
voor een schuld van een derde verbindt. Op het

ontbrekenvan dezegoedkeuringkan door en tegenderdenberoepworden gedaan

5 . Het bestuurbehoefteveneensgoedkeuringvan de algemenevergaderingvoor
besluitentot:
1,

onverminderdhet bepaaldeonder 2. het aangaanvan rechtshandelingen
en

het verrichtenvan investerinsen
de waardevan zevenduizendviif honderd
gulden(/ 7.500,00)te boven _eaande;
het huren verhurenen op anderewijze in gebruik of genot verkrijgenen
geven van onroerendegoederen;
b.

het aangaanvan overeenkomsten
waarbij aan de verenigingeen bankkrediet
wordt verleend;
het ter leen verstrekkenvan geldenalsmedehet ter leen opnemenvan gelden

a

waaronderniet is begrepenhet gebruik maken van een aan de vereniging
verleendbankkrediet:
d.

het aangaan van dadingen;

het optreden in rechte waaronder begrepen het voeren van arbitrale

procedures doch met uitzondering van het nemen van conservatoire
maatregelenen van het nemenvan die maatregelendie geen uitstel kunnen
lijden;
f.

het sluiten en wiizieen van arbeidsovereenkomsten.

Op het ontbrekenvan deze goedkeuringkan door en tegen derden geen beroep
worden sedaan.
6.

Onverminderdhet in de laatstevolzin van lid 4 bepaaldewordt de vereniging in
en buiten rechtevertesenwoordied:

a. t hetzijdoorhet bestuur;
I

b. I hetzii door de voorzitter
voorzitte en de secretaris:

I c. I hetzrjdoortweeanderebestuursleden.
Artikel 12
Jaarverslag- Rekeningen verantwoording
t.

Het verenigingsjaar
loopt van éénjanuari tot en met één en dertig december._

2 . Het besruuris verplichtvan de vermogenstoestand
van de vereniging zodanig
aantekeninsen
te houdendat daaruit te allen tijde haar rechtenen verplichtingen
kunnenworden gekend.
J

Het bestuurbrengt op een algemenevergaderin-e
binnen zes maandenna afloop
van het verenigingsjaar,behoudensverlenging van deze termijn door de
algemenevergadering,zljn jaarverslaguit en doet, onder overleggingvan een
balansen een staatvan batenen lasten,rekeningen verantwoordingover zijn in
het afgelopenboekjaargevoerdbestuur.Na verloopvan de termijn kan iederlid
deze rekening en verantwoordingin rechtevan het bestuurvorderen.

4

De algemenevergaderingbenoemtjaarlijks uit de leden een kommissievan
tenminste twee personendie geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De
kommissieonderzoektde rekeningen verantwoordingvan het bestuuren brengt
aan de algemenevergaderingverslaguit van haar bevindingen.

5 . Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundigekennis dan kan de kommissie van onderzoekzich door een
deskundigedoen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de kommissie alle door
haar gewensteinlichtingente verschaffenhaar desgewenstde kas en de waarden
te tonen en inzagevan de boekenen bescheidender verenigingte geven._
6.

De last van de kommissie kan te allen tijde door de algemenevergadering
worden herroepen,doch slechtsdoor de benoemingvan een anderekommissie.

7.

Het bestuuris verplicht de bescheidenbedoeldin de leden 2 en 3 tien jaar lang
te bewaren

Artikel 13
Algemene v
I.

toe, die
Aan de algemenevergaderingkomen in de verenigingalle bevoegdheden
nietdoordewetofdestatutenaanhetbestuurzijnopgedragen.-

2 . Jaarlijks, uiterlijk zes maandenna afloop van het verenigingsjaarwordt een

algemenevergadering- de jaarvergadering- gehouden.In de jaarvergadering
komen onder meer aan de orde:
a. I het jaarverslagen de rekeningen verantwoordingbedoeldin artikel 12 met

het verslasvan de aldaarbedoeldekommissiel
b.

de benoemingvan de in artikel 12 genoemdekommissievoor het volgende
vereruglngslaar:

voorzlerungln eventuelevacarures;
Á

L-l .

voorstellenvan het bestuurof ledenaangekondigdbij de oproepingvoor de
vergadering.

a

J.

wordengehoudenzo dikwijls het besruurdit
Andere aigemenevergaderingen
wenselijkoordeelt.

ïÁ.

Voorts is het bestuurop schriftelijk verzoek van tenminsteeen zodanig aantal
leden als bevoegdis tot het uitbrengenvan éénltiendegedeelteder stemmenin
een algemenevergadering,dan wel van tenminstetwintig ledenverplichttot het
bijeenroepenvan een algemenevergaderingop een termijn van niet langer dan
vier weken. indien aan het verzoekbinnen veertiendagen geen gevolg wordt
gegevenkunnende verzoekers
zelftot die bijeenroeping
overgaandoor oproeping
overeenkomstieartikel 17 van deze statutenof bii advertentiein ten minste één
veel _eelezen
dagblad.

Artikel 14
Toegang en stemrecht
l. i Alle leden,gezinsleden,
ereledenen ledenvan verdienstehebbentoegangtot de

algemenevergaderingen hebbendaar ieder één stem. Een en anderechter
der verenigingdie zijn
Bestuursleden
uitsluitendingevalzij niet zijn geschorst.
geschorst
ter algemene
vergadering.hebbengeenstemrecht

2. I Over toelatingvan anderedan de in lid I bedoeldepersonenbeslistde algemene
vergadering.

Artikel 15
Voorzitterschap- Notulen
l.

De algemenevergaderingenworden geleid door de voorzitter van de vereniging
of zijn plaatsvervanger.Ontbrekende voorzitter en zijn plaatsvervanger,dan
treedt één der anderebestuursledendoor het bestuuraan te wijzen als voorzitter
op. Wordt ook op dezewljze niet in het voorzitterschapvoorzien, dan voorziet
de vergaderingdaarin zelve.

2 . Van het verhandeldein elke vergaderingworden door de secretarisof een ander
door de voorzitter daartoe aangewezenpersoon notulen gemaakt die door de
voorzitter en de notulist worden vastsesteld en ondertekend. Z1i, die de
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vergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel proces-verbaal van het
verhandelde
doenopmaken.De inhoudvan de notulen of van het proces-verbaa
wordt ter kennis van de leden sebracht.
Artikel 16

Besluitvorming van de algemenevergadering
L.

Het ter algemenever-eadering
uitgesprokenoordeelvan de voorzitter,dat door
de vergaderingeen besluit is genomen,is beslissend.Hetzelfdegeldt voor de
inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet
schrittelijkvastgesteld
voorstel.

2 . Wordt echter onmiddellijk na het uitsprekenvan het in het eerstelid bedoeld
oordeel de juistheid daarvan betwist dan vindt een nieuwe stemming plaats,
wanneerde meerderheidder vergaderingof, indien de oorspronkelijkestemming
niet hoofdehlk of schriftehjk geschiedde,een stemgerechtigde
aanwezigedit
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgenvan de
oorspronkelijkestemming.
a
J.

Voorzoverde statutenof de wet niet andersbepalen,worden alle besluitenvan
de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de
uit gebrachtesteïnmen.

4.

Blancostemmenwordenbeschouwdals niet te ziin uiteebracht.

5.

Indien bij een verkiezingvan personenniemandde volstrektemeerderheidheeft
verkregenheeft een tweede stemmingof ingeval van een bindendevoordracht
een tweede stemming tussende voorgedragenkandidatenplaats. Heeft alsdan
niemandde volstrektemeerderheidverkregendan vinden herstemmingenplaats

totdat hetzij één persoonde volstrektemeerderheidheeft verkregenhetzij tussen

twee personen is gestemd en de steÍnmen staken. Bij gemelde herstemming

(waaronderniet is begrepende tweedestemming)wordt telkensgestemdfussen
de personenop wie bij de voorafgaandestemminghet geringsteaantalsteÍrmen
is uitgebracht.Is bU de voorafgaandestemminghet geringsteaantalstemmenop
meer dan één persoonuitgebrachtdan wordt door loting uitgemaaktop wie van
de personen bij de nieuwe stemming geen steÍtmen meer kunnen worden

uitgebracht.Ingeval bij een stemmingfussentwee personende stemmenstaken
beslisthet lot wie van beideis sekozen.

6 . lndien de stemmen staken over een voorstel niet rakendeverkiezingenvan
personendan is het verworpen.
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7 . Alle stemmingengeschiedenmondeling tenzij de voorzitter een schriftelijke
stemming gev/enstacht of één der stemgerechtigdenzulks voor de stemming
verlangt. Schriftelijkestemminggeschiedtbij ongetekendegeslotenbriefies.
Besluitvormingbij akklamatieis mogelijk tenzij een stemgerechtigde
hoofdelijke
stemmingverlangt.

8 . Een eenstemmigbesluitvan alle ledenook al zijn dezeniet in vergaderingbijeen
heefl mits met voorkennis van het bestuur genomen dezelfde kracht als een
besluitvan de algemenevergadering,
9.

Zolang in een algemenevergaderingalle leden aanwezigof vertegenwoordigd

zijn kunnen geldige besluitenworden genomenmits met algemenestemmen
omtrent alle aan de orde komende onderwerpen- dus mede een voorstel tot
statutenwijzigingof ontbinding - ook al heeft geenoproepingplaats gehadof is
wijze geschiedof is enig ander voorschrift
deze niet op de voorgeschreven
omtrent het oproepenen houden van vergaderingenof een daarmeeverband
houdendeformaliteitniet in acht genomen.
Artikel 17
Bij eenroeping algemenevergadering
worden bijeengeroepen
door het bestuur.De
1. I De algemeneledenvergaderingen
oproeping geschiedtschriftelijk aan de adressenvan de leden. De termijn van
oproepingbedraagttenminsteveertiendagen.

vermeldonverminderd
2. I BU de oproepingwordende te behandelen
onderwerpen
het bepaaldein artikel 18.
Artikel 18
Statutenwijziging
I

In de statutenvan de verenigingkan geen veranderingworden aangebrachtdan
door een besluit van de algemenevergaderingwaartoe is opgeroepenmet de
mededelingdat aldaarwijziging van de statutenzal worden voorgestelden welk
besluit de goedkeuringbehoeftvan de Raad van Beheerop Kynologisch Gebied
in Nederland.

2 . Zij, die de oproepen tot de algemenevergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziginghebben gedaanmoeten tenminste veertien dagen

voor de vergaderingeen afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen
op eendaartoegeschikteplaatsvoor de leden
wijziging woordelijkis opgenomen,
ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt
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gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden
toegezonden.
J.

Een besluittot stafutenwrjziging
behoefttenminstetwee/derdevan de uitgebrachte
stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden
vertegenwoordi-edis. Is niet twee/derde van de leden vertegenwoordigddan
wordt binnen vier weken daarnaeen tweedevergaderingover het voorstel zoals

dat in de vorige vergaderingaan de orde is geweestbijeengeroepenen gehouden
waarin ongeachthet aantaltegenwoordigeleden kan worden beslotenmits met
een meerderheidvan tenminstetwee/derdevan de uitsebrachtestemmen.
.1. I Een starutenwijzigingtreedt niet in werking dan nadathiervan een notariêleakte
is opgemaakt.Tot het doenverlijdenvan de akte is ieder besruurslidbevoegd.

Artikel 19
Ontbind
l.

De verenieing kan worden ontbondendoor een besluit van de algemene
vergadering.Het bepaaldein de ledenl, 2 en3 van het voorgaandeartikel is van
overeenkomstige
toepassinq.

2 . Bij ontbinding van de vereniging is het besruur belast met de vereffening.
Gedurendede vereffeningblijven de bepalingenvan de statutenzoveelmogelijk
van kracht.

3 . Bij het besluit tot ontbindrngzal de bestemmingvan een eventueelbatig saldo
worden aangegeven

Artikel 20
Huishoudelijk reglement
l.

De algemenevergaderingkan een huishoudelijkreglementvaststellen.

2.

Het huishoudelijkreglementmag niet in strijd zijn met de wet en/of de statuten
casu quo de statutenen reglementenvan de Raad van Beheer.

Doorlopendetekst van de statutenvan de vereniging: Kynologenclub Dordrecht en
Omstreken, gevestigdte Dordrecht, na de op vier oktober tweeduizendéén voor mr
Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren, verleden akte van
'
statutenwijziging. '

