BELGISCHE RASVERENIGING HOLLANDSE HERDERS
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

1) Bestuur
Het bestuur moet bestaan uit leden van ten minste 3 verschillende disciplines binnen de secties van de KKUSH en
houdt zich bezig met:
a) het besturen van de vereniging.
b) de coördinatie van de overige verenigingsactiviteiten.
2) Besturen
Onder besturen wordt in dit reglement in ieder geval begrepen:
a) Het voeren van de correspondentie van de vereniging;
b) Het beleggen van bestuursvergaderingen, algemene vergaderingen en fokkerijoverleg en het hiervan opmaken
van een besluitenlijst of afsprakenlijst;
c) Het onderhouden van contacten namens de vereniging;
d) Archiveren van ingekomen en uitgaande stukken;
e) Begroten van verenigingsactiviteiten;
f) Jaarlijks maken van een verslag over de toestand van de vereniging; dit verslag wordt na goedkeuring door het
bestuur in de jaarlijkse algemene vergadering van het voorjaar aan de orde gesteld;
g) Verantwoording voor de geldmiddelen der vereniging;
h) De invordering van de contributie;
i) Het bijhouden van de ledenadministratie;
j) Het beleid van de vereniging voor te stellen aan de algemene vergadering en na goedkeuring door de algemene
vergadering uit te voeren;
3) Verenigingsactiviteiten
Onder verenigingsactiviteiten worden in dit reglement in ieder geval activiteiten bedoeld die uitgevoerd worden ten
behoeve van:
a) Promotie en instandhouding van het ras;
b) Bevorderen van de fokkerij van gezonde honden waarvan zowel het uiterlijk als het karakter voldoet aan de rasstandaard en het bevorderen van genetische variatie binnen elke variëteit;
c) Informatievoorziening aan (toekomstige) eigenaren en fokkers;
d) Stimulering van een goede opvoeding en sportieve activiteiten

4) Informatievoorziening algemeen
a)

Informatievoorziening kan plaatsvinden via communicatiemiddelen zoals website, sociale media, (digitale)
nieuwsbrief of clubblad.
b) De (digitale) nieuwsbrief is gratis voor leden
c) Onder niet-redactionele stukken vindt naamsvermelding plaats; bij stukken afkomstig uit andere periodieken of
boeken staat de bron vermeld, hieronder ook te verstaan foto’s, afbeeldingen en vertalingen.
d) Wanneer iemand als lid is aangenomen wordt dit bekendgemaakt aan de leden.
e) Alle in België gefokte nesten worden minimaal 1 x per jaar bekendgemaakt aan de leden.
f) Kennelvermelding of websitevermelding in de communicatiemiddelen van de vereniging staat alleen open voor
de kennelhouder of eigenaar die schriftelijk heeft verklaard zich te houden aan alle bepalingen van het
fokreglement.
5) Informatie over dekkingen en (beschikbare) pups
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a)

Dek-vermelding en informatie over beschikbare pups (pup-informatie) is mogelijk voor nesten waarvan de fokker
op het moment van aanvraag:
i) gedurende minimaal 90 dagen lid is van de vereniging én
ii) de contributie heeft voldaan én
iii) schriftelijk heeft verklaard zich te houden aan alle bepalingen in het fokreglement én
iv) waarvan beide ouderdieren volledig voldoen aan alle voor de variëteit waartoe zij behoren geldende
vereisten in het fokreglement;
v) Aan pup-informatie zijn geen extra kosten verbonden.

6) Fokkerij
Verenigingsactiviteiten ten behoeve van de fokkerij zijn:
a) Het vaststellen en zo nodig actualiseren van een door de algemene vergadering vastgesteld fokreglement (zie
bijlage 1.) ter bevordering van de fokkerij van gezonde honden waarvan zowel het uiterlijk als het karakter
voldoet aan de rasstandaard en het bevorderen van de genetische variatie binnen elke variëteit.
b) Het bijhouden van de centrale (fokkerij)administratie.
c) Het bevorderen van een fokbeleidsplan.
d) Instandhouding van een meldpunt gezondheid.
e) Het bevorderen van opslag van DNA en sperma.
f) Het minimaal 1 maal per jaar laten plaatsvinden van een fokkerijoverleg.
g) Het minimaal 1 maal per jaar laten plaatsvinden van een nesten dag en/of Hollandse herder dag waarbij jonge
honden en toekomstige fokdieren kunnen worden beoordeeld op exterieur en gedrag.
h) Behulpzaam zijn bij de vorming en instandhouding van een keurmeestercorps.
i) Het bevorderen van de ontwikkeling van een (ras-specifieke) gedragstest voor de Hollandse Herdershond.
j) Het bevorderen van een periodiek te houden gezondheidsenquête om de stand van zaken ten aanzien van de
gezondheid en het gedrag te inventariseren.
7) Clubmatch, nesten dag en Hollandse herder dag
Zo mogelijk wordt jaarlijks een clubmatch georganiseerd en tenminste éénmaal per jaar een nesten dag en/of
Hollandse herder dag.
8) Opvoeding en sportieve activiteiten
Stimulering van een goede opvoeding en sportieve activiteiten kan onder meer plaatsvinden door voorlichting en het
(financieel) ondersteunen van activiteiten die speciaal gericht zijn op de Hollandse herder.
Kandidaat-deelnemers of deelnemers uit eender welke discipline in de hondensport, die aan Nationale of
Internationale evenementen of wedstrijden, waarbij in team wordt ingeschreven of deelgenomen, dienen zich daar
tijdig voor aan te melden bij de desbetreffende afgevaardigde binnen de rasvereniging, zodat alles tijdig kan geregeld
worden wat betreft sponsoring, kledij, eventuele logies, enz.
Er zal via diverse media een streefdatum bekend gemaakt worden aan de leden.
Kandidaat deelnemers of deelnemers kunnen enkel van sponsoring genieten indien zij lid zijn van de rasvereniging.
(dit voor zowel financiële als materiële ondersteuning)
Leden, die zich onsportief of ongehoord gedragen tegenover de inrichtende instantie, de rasvereniging, of mededeelnemers; kunnen te allen tijde gesanctioneerd worden en eventueel uit het team gesloten worden. Dit zal binnen
het bestuur beslist worden door middel van stemming. (2/3 aanw.)

9) Promotie van het ras
Promotie van het ras kan onder meer plaatsvinden via de beschikbare communicatiemiddelen, informatiestands of
deelname aan activiteiten met een Hollandse Herdershond
10) Meldpunt gezondheid
a) Bij het meldpunt gezondheid kunnen meldingen worden gedaan over gezondheidszaken van individuele honden.
b) Een melding wordt pas als zodanig geregistreerd nadat hiervan een dierenartsverklaring aan het meldpunt is
verstrekt.
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c)

Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld, tenzij de melder schriftelijk akkoord gaat met openbaarmaking
in het belang van het ras.

11) Procedure geschillencommissie
Door de geschillencommissie wordt de volgende procedure gevolgd:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Geschil wordt schriftelijk en gemotiveerd voorgelegd aan de commissie.
De commissie bevestigt de ontvangst hiervan bij partijen en het bestuur.
Zij hoort partijen.
Zij bemiddelt om te komen tot een oplossing van het geschil die voor beide partijen aanvaardbaar is;
Indien bemiddeling niet leidt tot een oplossing brengt de commissie schriftelijk advies uit aan de algemene
vergadering over beslechting van het geschil.
Geschilbeslechting vindt plaats door de algemene vergadering.
De geschillencommissie brengt jaarlijks verslag uit over hun werkzaamheden

12) Inhoudelijke voorwaarden om aanvaard te kunnen worden al toegetreden of werkend lid door de Raad van
Bestuur
a)
b)
c)
d)

De nodige inzet tonen op de trainingen en andere activiteiten.
Respectvol omgaan met de effectieve leden en toegetreden leden
Respectvol omgaan met honden.
Het opvolgen van instructies van de pleinhelpers, instructeurs veldwerk helpers of verantwoordelijke van de
activiteit(en).
e) Respectvol omgaan met de materialen en accommodatie.
f) De jaarlijkse bijdrage betalen, zoals beschreven in het huishoudelijk regelement.
g) Het naleven van het huishoudelijk reglement.
h) Het betalen van de kosten die de deelname aan de activiteit(en) met zich meedraagt, zoals deze op voorhand
van de activiteit is meegedeeld.
i) Tijdens de activiteiten de regels in acht nemen die verbonden zijn aan de activiteit.
j) De vereniging op een positieve manier naar buiten brengen.
k) Op een deontologische wijze te werk gaan
13) Bepaling jaarlijks lidgeld
a)

Het verschuldigde lidgeld bedraagt in België minimum €40,00 en maximum €250,00 per jaar voor het eerste lid
en minimum €20,00 en maximum €250,00 per jaar voor een gezinslid.
b) Het verschuldigde bedrag bedraagt voor leden buiten België minimum €45,00 en maximum €250,00 per jaar
voor het eerste lid en minimum €25,00 en maximum €250,00 per jaar voor een gezinslid.
c) Binnen de hierboven bepaalde grenzen zal de Raad van Bestuur jaarlijks het bedrag van de ledenbijdrage
bepalen.
d) De Raad van Bestuur bepaalt de modaliteiten in verband met de inning van de ledenbijdragen.

14) Slotartikel
a)

Tot wijziging van dit reglement kan alleen worden besloten in een algemene vergadering met tenminste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
b) In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij enig geschil hieromtrent beslist de algemene vergadering, in
spoedeisende gevallen het bestuur.

Aldus vastgesteld op de algemene vergadering van 22.10.2016
Caroline Pauwels, Tom Dujardin, Heidi Coppens, Davy Reynvoet, Angelo Bruyneel.
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