HUISHOUDELIJK REGLEMENT
V.D.H. KRINGGROEP BEUNINGEN
Conform de statuten uitgegeven door de V.D.H. Nederland

Algemeen
1. Waar in dit reglement wordt genoemd "kringgroep" wordt bedoeld V.D.H. Kringgroep.
2. Waar in dit reglement wordt genoemd "statuten" wordt, indien niet anders uitdrukkelijk vermeld,
bedoeld de statuten van de V.D.H. Kringgroep.
3. Waar in dit reglement wordt genoemd "bestuur" wordt, indien niet anders uitdrukkelijk vermeld,
bedoeld het bestuur van de V.D.H. Kringgroep.
4. Waar in dit reglement wordt genoemd "Algemene Ledenvergadering" wordt, indien niet anders
uitdrukkelijk vermeld, bedoeld de Algemene Ledenvergadering van de V.D.H. Kringgroep.
5. Waar in dit reglement wordt genoemd "leden" wordt, indien niet anders uitdrukkelijk vermeld,
bedoeld de leden van de V.D.H. Kringgroep in bezit van V.D.H.-lidmaatschapsnummer.
6. Waar in dit reglement wordt genoemd "voorzitter" "secretaris" "penningmeester" of "bestuurslid
wordt, indien niet anders uitdrukkelijk vermeld, bedoeld voorzitter, secretaris, penningmeester of
bestuurslid van de V.D.H. Kringgroep.
ARTIKEL A:

Lidmaatschap

1. Als lid van de kringgroep kunnen toetreden; GEWONE LEDEN, HUISGENOOTLEDEN,
JEUGDLEDEN van de V.D.H. De aanmelding dient schriftelijk te geschieden. (Voor verandering
van het lidmaatschap van de kringgroep gelden de bepalingen van art 5 lid 2 van de
statuten.)
VDH kringgroep Beuningen kent verschillende soorten leden:
Jeugdlid: iedereen tot de dag waarop men de leeftijd van 18 jaar bereikt. Men moet VDH lid
zijn. Jeugdleden hebben geen stemrecht.
Gewoon lid: iedereen vanaf 18 jaar. Men moet VDH lid zijn. Jeugd en gewone leden moeten
bij deelname met een hond lid zijn van de VDH of van een door de Raad van Beheer erkende
werkhonden vereniging. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt bij het in eigendom
hebben van de hond, of het trainen met een hond welke eigendom is van een ander. ln het
laatste geval moet de eigenaar ook lid zijn van de kringgroep en de VDH of een door de Raad
van Beheer erkende werkhonden vereniging.
Huisgenoot lid: iedereen die niet met een hond traint, maar contributie betaald als steun aan
de kringgroep. Men moet VDH lid zijn
Ereleden: Deze worden door de kringgroep benoemd. Men moet VDH lid zijn. Deze leden
hebben toegang tot de Algemene Vergadering en hebben stemrecht.
Daarnaast kent de kringgroep donateurs, trainende leden en leden behendigheid.

Donateurs: Deze schenken eenmalig of vaker een bedrag aan de kringgroep. Het minimale
bedrag wordt door de kringgroep vastgesteld. Zij hebben geen toegang tot de Algemene
Vergadering.
Trainende leden: Zij trainen met een ander werkhondenras, met stamboom, anders dan een
Duitse Herder. Zij hebben geen toegang tot de Algemene Vergadering.
Leden behendigheid: Zij beoefenen de behendigheid binnen de kringgroep. Als dit is met een
ander ras dan een Duitse Herder met stamboom, dan hebben zij geen toegang tot de
Algemene Vergadering. Uiteraard hebben ze wel toegang als ze lid zijn van VDH.
2. Wanneer tegen de aanname van een kandidaat-lid overwegende bezwaren bestaan, dan kan het
bestuur aan betrokkene het lidmaatschap weigeren. (zie voor de procedure art. 5 lid L van de
Statuten)
3. Aangemelde kandidaat-leden worden op een voor de leden toegankelijke ballotagelijst geplaatst.
Bezwaren tegen de aanname van een kandidaat-lid dient schriftelijk te geschieden en met opgave
van redenen te worden ingediend bij het bestuur, binnen 14 dagen na de publicatie van de
ballotagelijst. Bij inlevering van het aanmeldingsformulier is contributiebetaling van 3 maanden
verschuldigd. Binnen 3 maanden na binnenkomst van het aanmeldingsformulier van het kandidaatlid doet het bestuur uitspraak over het wel of niet aannemen als lid van de kringgroep. Het officiële
lidmaatschap gaat dan in na aanname door het bestuur.
4. Leden van de kringgroep zijn pas gerechtigd aan wedstrijden in teamverband tegen andere
kringgroepen of verenigingen in binnen- of buitenland deel te nemen nadat zij gedurende 3 maanden
onafgebroken lid zijn geweest van de kringgroep. Bij verhuizing naar een andere woonplaats kan met
goedkeuring van het hoofdbestuur van de VDH van deze regeling worden afgeweken.
ARTIKEL B: Bij het beëindigen van het lidmaatschap door opzegging of ontzetting zoals bedoeld in
artikel 6 van de statuten, wordt betrokken lid, desgewenst, in de gelegenheid gesteld om verweer t
voeren voor de Algemene Vergadering. Het lid mag zich tijdens de Algemene Vergadering laten
bijstaan door een vertrouwenspersoon.
ARTIKEL C: LEDEN VAN DE KRINGGROEP ZIJN VERPLICHT:
1. De doelstelling van de V.D.H. in het algemeen en van de kringgroep in het bijzonder te
bevorderen.
2. Bij adreswijziging het secretariaat hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling te doen.
3. De contributie tijdig te voldoen, d.w.z. geen grotere achterstand van contributiebetaling te
hebben dan 2 maanden. Bij een achterstand van 3 maanden of meer(zonder geldige reden)
kan een trainingsverbod door het bestuur worden opgelegd. Bij een achterstand van 4
maanden of meer (zonder geldige reden) wordt het lidmaatschap door het bestuur
beëindigd.
4. Bij beëindiging van het lidmaatschap (door het lid zelf) moet men minimaal 1 maand voor het
einde van het verenigingsjaar schriftelijk mededeling bij het secretariaat doen. Het
secretariaat stelt de penningmeester hiervan op de hoogte. Men is verplicht voor het
resterende gedeelte van het verenigingsjaar de contributie te voldoen.
5. Bij het veldwerk de instructeur te erkennen en de door deze gegeven leiding te aanvaarden,
een en ander in overeenstemming met de besluiten die het bestuur en/of de Algemene
Vergadering dienaangaande hebben genomen.

6. Zich te houden aan de regels, die het bestuur voor de training en voor het oefenveld in het
algemeen.
7. Op het oefenterrein alleen honden te brengen, die zijn geënt volgens de door het bestuur en
de overheid gestelde eisen.
8. Bij ziekte van zijn/haar hond en eventueel daaraan verbonden besmettingsgevaar elk contact
met andere honden te vermijden. Neemt de hond na een besmettelijke ziekte deel aan de
oefeningen, dan dient een attest van de dierenarts van te voren aan het bestuur te worden
getoond, waarin vermeld wordt, dat het besmettingsgevaar is geweken.
9. Bezwaren en beschuldigingen tegen medeleden schriftelijk en wel gedocumenteerd bij het
bestuur voor te brengen.
10. Trainingen waarbij honden betrokken zijn, alleen te doen met raszuivere Duitse
Herdershonden ingeschreven in het N.S.H.B. of enig ander door de F.C.l. erkende
hondenstamboek, of met honden van de door de Raad van Beheer erkende
werkhondenrassen. Maximaal kan 10% van het aantal trainende leden trainen met een hond
van een ander ras dan een Duitse Herdershond. Een uitzondering wordt gemaakt voor het
trainen/deelnemen aan de behendigheid.
11. Een W.A. verzekering te hebben voor de hond/honden waarmee men bij de kringgroep
traint.
12. Het trainen bij een andere vereniging is slechts toegestaan na overleg met het bestuur.

ARTIKEL D: DONATEURS
De hoedanigheid van donateur verkrijgen zij, die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
Wanneer tegen aanname van een donateur overwegende bezwaren bestaan, dan kan het bestuur de
betrokkene weigeren als donateur. Donateurs hebben geen toegang tot de Algemene Vergadering.
Donateurs hebben geen stemrecht binnen de kringgroep.
ARTIKEL E: BESTUUR
Het bestuur wordt gekozen en samengesteld zoals genoemd in de statuten, artikel 12. Bij het
ontstaan van een tussentijdse vacature wordt daarin voorzien op de eerstvolgende Algemene
Ledenvergadering Het bestuur kan tot de Algemene Ledenvergadering een bestuurslid ad-interim de
opengevallen plaats laten vervullen. De periodieke bestuursverkiezing vindt plaats op de jaarlijkse
Algemene Najaarsvergadering volgens voorop gesteld schema.
ARTIKEL F: BESTUURSVERKIEZING
De bestuursverkiezing geschiedt zoals gesteld in de statuten artikel L2. De kandidaatstelling kan
gebeuren, of door het bestuur, of door 10% van het aantal leden van de kringgroep, met een
minimum van 5 leden en dient schriftelijk, dit laatste voorzien van naam, adres, woonplaats en
handtekeningen van deze leden, te geschieden bij het secretariaat, uiterlijk 48 uur voor aanvang van
de Algemene Ledenvergadering, waarin de benoeming moet plaatsvinden. Van de samenstelling van
het bestuur moet mededeling worden gedaan aan het Provinciaal Bestuur en aan het Hoofbestuur
van de V.D.H.
ARTIKEL G: FUNCTIEOMSCHRIJVING
De voorzitter leidt de vergadering van het bestuur en de leden, regelt de volgorde van behandeling
van de agendapunten en die zaken die ter vergadering worden ingebracht en zorgt voor de
handhaving van de statuten en van het huishoudelijk reglement. Hij verleent het woord en heeft het

recht een spreker tot de orde te roepen. Hij ondertekend de goedgekeurde notulen van alle
vergaderingen van leden en bestuur.
ARTIKEL H: SECRETARIS
De secretaris voert uit naam en in overleg met het bestuur de correspondentie van de kringgroep,
waarvan hij/zij kopie houdt. Hij/zij houdt de notulen van iedere vergadering bij, welke hij/zij met de
voorzitter na goedkeuring ondertekend. Tot het maken van opmerkingen van nog niet goedgekeurde
notulen zijn slechts zij bevoegd, die de genotuleerde vergadering hebben bijgewoond. De secretaris
houdt een presentielijst bij van de aanwezige leden op de vergadering, die alle aanwezige leden op
de vergadering verplicht is te tekenen. Hij/zij verzorgt de verzending van de oproepingen van alle
bestuur- en ledenvergaderingen.
Per 1 januari van elk jaar wordt door de secretaris, in samenwerking met de penningmeester een
ledenlijst samengesteld. Jaarlijks stelt hij/zij een verslag samen omtrent de werkzaamheden van de
vereniging, welke na goedkeuring door het bestuur in de Algemene Ledenvergadering
(jaarvergadering) aan de orde gesteld wordt en welk verslag binnen 3 maanden na afloop van het
verenigingsjaar dient te worden verzonden aan de secretaris van het provinciaal bestuur, met de per
31 december bijgewerkte ledenlijst. Dit jaarverslag kan vergezeld worden door een jaarverslag
formulier. Dit ter beoordeling van het hoofdbestuur. Dit formulier zal jaarlijks in de maand januari
door het hoofdbestuur aan de kringgroepen verzonden worden. Het jaarverslag , het jaarverslag
formulier, de ledenlijst en de opgave van bestuursleden en hun functies moeten in tweevoud bij het
Provinciaal Bestuur worde ingediend. Een exemplaar is bestemd voor het Provinciaal Bestuur en een
ander exemplaar is bestemd voor het Hoofdbestuur. Het Provinciaal Bestuur zorgt voor de
doorzending aan het Hoofdbestuur.
ARTIKEL I: PENNINGMEESTER
De penningmeester is verantwoordelijk voor de geldmiddelen van de kringgroep en tekent de
kwitanties. Tevens is hij/zij verantwoordelijk voor het innen van de contributies. Voor het doen van
uitgaven boven de 250,- euro en voor het aangaan van verbintenissen die de kringgroep voor
voornoemd bedrag kunnen binden, behoeft de penningmeester de goedkeuring van de meerderheid
van het bestuur. Hij/zij is belast met het correct en nauwgezet bijhouden van het kas en bankboek.
Hi)/zij legt, na goedkeuring van het bestuur, in de Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering) een
volledige rekening en verantwoording af over het afgelopen verenigingsjaar, middels een
jaarrekening en balans. Hierbij wordt tevens overlegd een verslag van de commissie bedoeld in
artikel 1.4lid4van de statuten. De commissie bestaat uit twee leden(mogelijk een reserve lid) geen
bestuursleden of lid woonachtig op het zelfde adres als de penningmeester, mogen zijn en wordt
benoemd door en uit de leden. De goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van de rekening
en verantwoording wordt beschouwd als dé charge van het bestuur over het afgelopen
verenigingsjaar. Bij tussentijds beëindigen van de functie van penningmeester brengt de op dat
moment zitting hebbende commissie, bedoeld in artikel 1.4lid 4 van de statuten, binnen L maand een
interim verslag uit aan de overige bestuursleden, dat als grondslag dient voor de aanvang van het
beheer door zijn opvolger. In plaats van de commissie bedoeld als in artikel 1,4lid 4 van de statuten
kan bij tussentijdse wisseling van de functie van penningmeester, kan hier ook een commissie
gevormd worden door het bestuur.

ARTIKEL J: BESTUURSLEDEN
De bestuursleden zijn verplicht de door hun bestuur opgedragen werkzaamheden naar behoren te
vervullen. Tevens dienen zij, na goedkeuring door het bestuur, de Algemene Ledenvergadering
(jaarvergadering) verslag van hun werkzaamheden te doen.
ARTIKEL K: COMMISSIES
Het bestuur is bevoegd zich te doen bijstaan door 1 of meer commissies, aangewezen door het
bestuur.
ARTIKEL L: BEEINDIGING FUNCTIE
Hij, die door welke omstandigheden ook, ophoudt enige functie in het bestuur en/of commissie te
bekleden, is gehouden alle stukken, welke hij van de kringgroep onder zijn berusting heeft, binnen 10
dagen na beëindiging , aan de voorzitter of diens plaatsvervanger af te geven.
ARTIKEL M: VERGADER!NGEN
1. De vergaderingen worden onderscheiden in:
a. Bestuursvergaderingen
b. Algemene Ledenvergaderingen
c. Commissie vergaderingen
2. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 2 van de
overige bestuursleden dit nodig achten.
3. Algemene Ledenvergaderingen worden overeenkomstig de wijze zoals omschreven in artikel 13
van de statuten.
4. Vergaderingen van de en door het bestuur benoemde commissie worden gehouden, wanneer
hieraan de behoefte bestaat. De commissies brengen verslag uit aan het bestuur over de verrichte
werkzaamheden.
ARTIKEL N: OPROEPING
De leden worden door het bestuur voor de Algemene Ledenvergadering opgeroepen door middel
van een schriftelijke mededeling, welke de behandelen punten vermeldt en toelicht. Onder
schriftelijke mededeling wordt verstaan: brief of e-mail. Leden, die voorstellen voor de Algemene
Ledenvergadering wensen in te dienen, doen dit schriftelijk (via e-mail of brief) bij het secretariaat,
uiterlijk 5 dagen voor de dag van de Algemene Ledenvergadering. De voorstellen worden van een pré
advies van het bestuur voorzien en worden in de Algemene Ledenvergadering voorgelegd ter
behandeling.
ARTIKEL O: INSTRUCTEURS
De instructeurs dienen lid te zijn van de V.D.H. Instructeurs worden aangewezen door het bestuur.
Instructeurs zullen steeds de besluiten van het bestuur en/of de Algemene Ledenvergadering
omtrent de eigen taak en de bevoegdheden nauwkeurig opvolgen.

ARTIKEL P: PAKWERKERS
De pakwerkers moeten lid zijn van de V.D.H. De pakwerkers worden aangewezen door het bestuur
en dienen in het bezit te zijn van een geldige pakwerkerslicentie. Een uitzondering geldt voor
pakwerkers in opleiding De pakwerkers zullen steeds de aanwijzingen van de instructeurs zoals
bedoeld in artikel O nauwkeurig opvolgen. Verder moeten zij voldoen aan de door het hoofdbestuur
gestelde eisen.
ARTIKEL Q: CLUBBLAD
De kringgroep kan een eigen clubblad uitgeven, waarvoor een onder verantwoordelijkheid van het
bestuur werkende redacteur zal worden aangewezen. De secretaris van de kringgroep dient een
exemplaar van elke uitgave aan de secretaris van de V.D.H. toe te zenden.
ARTIKEL R: WIJZIGINGEN EN/OF AANVULLINGEN
Wijzigingen in, of aanvullingen van dit huishoudelijk reglement kunnen eerst van kracht worden,
wanneer aan het bepaalde in artikel 18 van de statuten is voldaan.
ARTIKEL S: TOEGANG
Leden van het hoofdbestuur en van het provinciaal bestuur hebben te allen tijde toegang tot
vergaderingen en evenementen van de kringgroep
ARTIKEL T: UITREIKING
Elk lid wordt geacht het huishoudelijk reglement van de kringgroep en het huishoudelijk reglement
en de statuten van de V.D.H. te kennen en is verplicht zich hier aan te houden. Bij aanname als lid zal
het lid een exemplaar van het huishoudelijk reglement van de kringgroep worden uitgereikt.
ARTIKEL U: V.D.H.
In alle zaken, die in dit huishoudelijk reglement niet afzonderlijk worden geregeld, wordt gehandeld
volgens de statuten en huishoudelijk reglement van de V.D.H. , waaraan uiteraard ook alle artikelen
van dit reglement ondergeschikt zijn.
ARTIKEL V: SLOT
In alle gevallen , waarin statuten of huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de
kringgroep.

VASTSTELLING STATUTEN:
Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering der V.D.H. kringgroep Beuningen, d.d. 12
oktober 2OO7 te Beuningen.
Gewijzigd in de Algemene Ledenvergadering der V.D.H. Kringgroep Beuningen, d.d. 04 april 2008 te
Beuningen.
Gewijzigd in de Algemene Ledenvergadering der V.D.H. Kringgroep Beuningen, d.d.24 oktober 2008
te Beuningen.

