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Huishoudelijk Reglement 
Versie 2014 
 
 
 
 
Art.  1. De Vereniging 

 
1.1. De NVAI behartigd de belangen van de Akita, American Akita, Hokkaido, Kai, 

Kishu, Shiba , Shikoku en Tosa. 
 

1.2. Het bestuur bestaat uit: 
1. Voorzitter 
2. Secretaris 
3. 2de penningmeester/secretaris 
4. t/m maximaal 9 bestuursleden 

1.3. Bestuursleden treden af volgens het rooster van aftreden. 
 
1.4. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en leden, waarbij hij/zij de 
volgorde van de te behandelen zaken in de vergadering regelt. Tevens zorgt hij/zij 
voor handhaving der Statuten en van het Huishoudelijk Reglement. 
Hij/zij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen en/of 
het woord te ontnemen. 
 
1.5. De secretaris voert de correspondentie der vereniging waarvan hij/zij kopie 
houdt. Hij/zij maakt de notulen der vergadering, welke hij/zij met de voorzitter na 
goedkeuring ondertekent en archiveert. 
Hij/zij houdt een presentielijst der aanwezigen op vergaderingen in boekvorm bij. 
Ieder der aanwezige leden op vergaderingen is verplicht deze te tekenen.  
Jaarlijks stelt hij/zij een verslag samen betreffende de toestand der vereniging, dat 
na goedkeuring door het bestuur, in de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering aan 
de orde zal worden gesteld. Het jaarverslag van de secretaris en het jaarverslag 
van de penningmeester worden uiterlijk 7 dagen vóór de Algemene Leden 
Vergadering aan de leden toegestuurd, of eventueel via het clubblad bekend 
gemaakt. 
 
1.6. De penningmeester is verantwoordelijk voor de onder zijn/haar berusting zijnde 
geldmiddelen van de vereniging en tekent de kwitanties. De invordering der 
contributie is aan hem/haar opgedragen. Voor het doen van uitgaven en 
verbintenissen die de som van €250,- te boven gaan, behoeft de penningmeester 
de goedkeuring van het bestuur. Hij/zij is belast met het behoorlijk bijhouden van 
een financiële administratie. Hij/zij legt op de jaarvergadering rekening en 
verantwoording af namens het bestuur over het afgelopen boekjaar. 
De goedkeuring van de kascommissie wordt door de Algemene Leden Vergadering 
beschouwd als decharge van het bestuur voor diens financiële beleid en beheer 
over het afgelopen jaar. De leden van de kascommissie worden op de Algemene 
Leden Vergadering gekozen uit de leden. (twee leden + een reserve) 
 
1.7. Bestuursleden en andere functionarissen zijn verplicht om bij het beëindigen 
van hun functie de onder hun berusting zijnde verenigingsstukken aan het bestuur 
af te dragen. 
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Art.  2. De leden 
 
2.1. Zij die wensen op te houden lid der vereniging te zijn, moeten dit uiterlijk één 
maand vóór het eindigen van het lopende verenigingsjaar schriftelijk aan de 
secretaris doorgeven. Heeft opzegging niet vóór die datum plaatsgevonden dan is 
men verplicht alsnog de contributie over het gehele daar op volgende jaar te 
voldoen. 
 
2.2. Het bestuur heeft het recht een lid na officiële aanmaning, dat is door 
toezending van een aangetekende brief te royeren. Een aldus geroyeerd lid kan 
eerst dan weer als lid der vereniging worden toegelaten, wanneer hij of zij de 
achterstallige bedragen heeft voldaan. 
 
2.3. Zij die na één juli lid worden, betalen voor het lopende verenigingsjaar de helft 
der jaarlijkse contributie mits zij gelijktijdig de jaarcontributie voor het volgende 
verenigingsjaar betalen.  
 
2.4. Schriftelijk ingediende vragen door een lid, moeten door het bestuur binnen 
twee maanden schriftelijk beantwoord worden. 

 
Art.  3. De Algemene Leden Vergadering 

 
3.1. Elk lid, gezinslid en erelid heeft het recht, staande de vergadering voorstellen of 
moties in te dienen. Voorstellen worden na toelichting van de voorsteller op de 
agenda der volgende Algemene Leden Vergadering geplaatst. Over voorstellen die 
niet op de agenda staan, kunnen geen beslissingen worden genomen,  mits in de 
statuten anders vermeld staat. 

 
Art.  4. Fokkersgedragscode 

 
4.1. Voor alle fokkers van de NVAI die een nest willen fokken, geldt dat de 
combinatie reu en teef ten tijde van de dekking dient te voldoen aan het 
Verenigingsfokreglement van de NVAI van het desbetreffende ras, dat is vast-  
gesteld en goedgekeurd op de Algemene Leden Vergadering. 
 
4.2. Elke fokker die: 

4.2.1. Onder een door de FCI geregistreerde kennelnaam fokt. 
4.2.2. Uitsluitend fokt met moederdieren die ingeschreven staan in (de bijlage 
van) het NHSB of een door de FCI erkend buitenlands (bijlage van 
het)stamboek, heeft het recht zich te laten plaatsen op de fokkerslijst van de 
NVAI. 

4.3. Het is fokkers, die op de fokkerslijst van de NVAI staan, niet toegestaan om 
aan potentiële kopers een financiële bijdrage te vragen voor reservering van een 
pup die nog niet geboren is. Voor reeds geboren pups mag er wel handgeld 
gevraagd worden, echter mag er niet vaker handgeld worden gevraagd als dat er 
ter verkoop aangeboden pups aanwezig zijn. 
 
4.4. Fokkers op de fokkerslijst betalen, voor de plaatsing op de fokkerslijst, voor 
een heel verenigingsjaar een vaste bijdrage, vastgesteld tijdens de Algemene 
Leden Vergadering. 
 
4.5. Aan geïnteresseerden wordt een fokkerslijst toegestuurd. 
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4.6. Op het moment dat de fokker dekaangifte doet bij de Raad van Beheer, stuurt 
hij tevens de stambomen van de ouderdieren met de bijbehorende 
gezondheidscertificaten op naar de NVAI. 
 

Art.  5. Vermelding veterinaire bevindingen 
 
5.1. Alle bij de NVAI binnen gekomen informatie m.b.t. veterinaire bevindingen 
zullen zonder toegangsbeperkingen aan leden en niet-leden via de website 
beschikbaar worden gesteld 
5.2. Naam van de hond, NHSB nummer en de veterinaire bevindingen zullen 
worden gepubliceerd en beschikbaar blijven via de website van de NVAI. 

 
Art.  6. Vermelding dekking en geboorte van nesten 

 
6.1. Van alle bij de NVAI bekende nesten van leden worden de dek-
geboorteaangiften openbaar op de website vermeld met, indien van toepassing, 
dekvermelding van de kennelnaam van de fokker. 
 
6.2. De dekaangiften worden met vermelding van de ouderdieren, hun 
stamboomnummer en de respectievelijke op het moment van dekking geldende 
veterinaire bevindingen, vereist in het Verenigingsfokreglement van de NVAI voor 
het betreffende ras, openbaar vermeld op de website van de NVAI. 
 
6.3. Indien de combinatie van ouderdieren voldoet aan het Verenigingsfokreglement 
van de NVAI voor het desbetreffende ras zal dit duidelijk zichtbaarbij de publicatie 
van de dekaangifte op de website worden vermeld. 
 
 6.4. Indien de combinatie van ouderdieren niet voldoet aan het 
Verenigingsfokreglement van de NVAI voor het desbetreffende ras zal dit duidelijk 
zichtbaar bij de publicatie van de dekaangifte op de website worden vermeld met 
vermelding van de afwijking t.o.v. Verenigingsfokreglement van de NVAI. 
 
6.5. De geboorte van het nest moet binnen uiterlijk 10 (tien) dagen na de verwachte 
geboortedatum worden doorgegeven aan het secretariaat van de NVAI. Deze 
informatie zal worden toegevoegd aan de eerdere vermelde dekaangifte. 
 
6.7. Fokker kan, wanneer er geen pups meer beschikbaar zijn, verzoeken om deze 
informatie toe te voegen aan de gecombineerde dek- en geboorteaangifte op de 
website van de NVAI. 
 
6.8. De nesten komen in volgorde van dekdatum op de website van de NVAI. Alle 
nesten, die op het moment van info op de website staan en waarvan de fokker niet 
heeft door gegeven dat er geen pups meer beschikbaar zijn tot een periode van 11 
maanden na dekdatum, worden op verzoek doorgegeven aan aspirant kopers. 

 
Art.  7. Uitsluiting van verenigingsevenementen 

 
Het bestuur kan leden en niet-leden de deelname aan de verenigingsevenementen 
ontzeggen, indien betreffende perso(o)n(en) nog schulden heeft/hebben aan de 
Nederlandse Vereniging voor Akita Inu’s  
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Art.  8. Aankeuren 

 
Voor het aan laten keuren van Akita’s en/of American Akita’s van niet leden worden 
de kosten vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering. 

 
Art.  9. Fokkersoverleg 

 
De vereniging kent een fokkersoverleg. De instelling van het fokkersoverleg is 
goedgekeurd op de Algemene Leden Vergadering d.d. 01 juni 2012. De regels van 
het fokkersoverleg zijn vastgelegd in een eigen reglement, dat ingesteld en 
gewijzigd kan/moet worden via een Algemene Leden Vergadering. 

 
Art. 10.De beroepscommissie 

 
De vereniging kent een beroepscommissie als bedoeld in artikel 16 van de statuten. 
De beroepscommissie heeft tot taak uitspraak te doen in geschillen ingeval van 
opzegging van en ontzetting uit het lidmaatschap van de vereniging. Het beroep 
kan uitsluitend worden ingesteld wegens strijd met de wet, strijd met de statuten 
en/of reglementen van de vereniging dan wel strijd met de redelijkheid en de 
billijkheid. Geen beroep staat open voor degene die zich ter zake van het besluit 
heeft gewend tot de civiele rechter. Tegelijk met het indienen van het beroepsschrift 
moet een door de Algemene Leden Vergadering te bepalen bedrag aan griffierecht 
worden overgemaakt aan de vereniging alvorens ontvankelijk te kunnen worden 
verklaard door de beroepscommissie. Indien het griffierecht na twee weken na 
ontvangst van het beroepsschrift door de vereniging niet is ontvangen, wordt 
degene die het beroep heeft ingesteld daarop gewezen. Blijft dan vervolgens nog 
twee weken betaling achterwege, dan wordt het beroep niet ontvankelijk verklaard. 
Het griffierecht wordt aan degene die het beroep heeft ingesteld terugbetaald indien 
het beroep geheel of gedeeltelijk gegrond wordt verklaard door de  
beroepscommissie. 
 


