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WIJZIGING STATUTEN VAN EEN VERENIGING 

Heden, vijf en twintig augustus tweeduizend acht, verscheen voor mij, mr. -------

ROBERT NORBERT LEON MARIE DE BEER, notaris te Veghel: -------------------

mevrouw Huberdina Allegonda Melskens, geboren te Eindhoven op drie ------

december negentienhonderd vierenzestig, wonende te 5673 BC Nuenen, -------

gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Laan ter Catten 120, ----------------

rijbewijsnummer 3156689035, afgegeven te Nuenen op vijftien juli ----------------

negentienhonderd negenennegentig, gehuwd, ten deze handelend in haar ------

hoedanigheid van bestuurder van de statutair te Cuijk gevestigde vereniging: --

Nederlandse Vereniging voor Akita Inu's (feitelijk adres: Laan ter Catten -----

120, 5673 Be Nuenen, gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, -------------

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder -------

dossiernummer: 40219815), hierna ook te noemen: "de vereniging" en als ----

zodanig op grond van artikel 23 lid 4 van de statuten van de vereniging ----------

bevoegd de vereniging rechtsgeldig te vertegenwoordigen.---------------------------

De comparante verklaarde het navolgende: -----------------------------------------------

Op negentien maart negentienhonderd drieenneqentiq is opgericht de ----

statutair te Cuijk gevestigde vereniqinq: Nederlandse Vereniging voor --

Akita Inu's. -------------------------------------------------------------------------------
De statuten van de vereniging zijn laatstelijk gewijzigd vastgesteld bij akte 

ap vijf en twintig juni tweeduizend een verleden voar mr. C. van de --------

Grie nd, notaris te Weesp. --------------------------------------------------------------

In de algemene ledenvergadering gehouden te Eemnes op vijfentwintig ---

maart tweeduizend acht is rechtsgeldig besloten tot wijziging van de -------

statuten van de vereniging en opneming van de intergrale gewijzigde ------

statuten in een notariele akte. Dit blijkt uit (een uittreksel van) de notulen, 

waarvan een exemplaar aan deze akte is gehecht. ------------------------------

Van de goedkeuring als bedoeld in artikel 23 lid 1 van de statuten van de 

vereniging blijkt uit het schrijven van de Raad van Beheer op Kynologisch 

Gebied in Nederland de dato twintig mei tweeduizend acht, waarvan een -

kopie aan deze akte is gehecht. ------------------------------------------------------

De comparante is, op grand van het bepaalde in artikel 23 lid 4 van de ----

statuten van voornoemde vereniging bevoegd de onderhavige notariele --
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akte	 te doen passeren, te ondertekenen en alles te daen wat daarmede 

ve rband ho udt. --------------- -------------------------------- ---------------- -------------

Op grand van het vorenstaande verklaarde de comparante de statuten ----------- 

gewijzigd vast te stellen als voigt: ----------------------------------------------------------- 

~~~--------------------------------------------------------------------------------------------------------


f\rtikel 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
De vereniging draagt de naam: NEDERLANDSE VERENIGING VOOR AKITA INU'S, 

en is apgericht op sen januari negentienhonderd eenennegentig.---------------------------

~E:lrE:L-------------------------------------------------------------------------------------------------------


f\rtikel 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
De vereniging is gevestigd te Cu ijk.-------------------------------------------------------------------

Zij is in het jaar tweeduizend als lid toegetreden tot de Vereniging Raad van Beheer -

op Kynalogisch Gebied in Nederland, hierna oak wei te noemen: de Raad van --------

E3eheer.------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERHOUDING ror DE VERENIGING R~D VAN BEHEER OP KYNOLOGISCH --

GEE31 ED INNEDERLAND. -----------------------------------------------------------------------------

f\rtikel 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
1.	 De vereniging ontleent haar rechten aan de statuten, huishoudelijk ---------- 

reglement en overige reglementen van de Raad van E3eheer en verplicht zich 

zonder voorbehoud tot naleving van die statuten, reglementen en wettig ----

genomen besluiten van de Raad van Beheer. -------------------------------------- 

2.	 De vereniging aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de -------- 

Geschillencommissie voor de Kynologie en het Tuchtcollege voor de -------- 

Kynologie, zoals weergegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement 

va n de Raad va n Beheer. --------------------------------------------------------------- 

3.	 De leden van de vereniging zijn jegens de vereniging tot hetzelfde gehouden als 

waartoe de vereniging vanwege haar lidmaatschap jegens de Raad van Beheer 

zal zijn gehouden op grond van de statuten en reglementen van de Raad van ---

Beheer en de door de organen van de Raad van Beheer wettig genomen ---------

besluiten.----------------------------------------------------------------------------------------------

4.	 De vereniging is bevoegd tot het opleggen van de verplichtingen aan de leden --

jegens de Raad van Beheer, waarbij al hetgeen waartoe de vereniging jegens de 

Raad van Beheer is gehouden uit hoofde van het bepaalde in de statuten en ----

reglementen van de Raad van E3eheer ook geldt als verplichtingen die de leden -

van de vereniging rechtstreeks jegens de Raad van Beheer hebben in de zin van 

artikel 46 Boek 2 Burgerlijk Wetboek. --------------------------------------------------------

[)()E:L -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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)\rtikel 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.	 De vereniging heeft ten doel fokkers en liefhebbers van de rassen als genoemd 

in Artikel 1.1 van het Huishoudelijk Reglement nader tot elkaar te brengen en ----

qemteresseerden voor de fokkerij van deze rassen in Nederland voor te lichten -

en voorts in de meest ruime zin aile belangen van deze rassen zaveel mogelijk te 

behartigen en de bekendheid ervan te bevorderen. ---------------------------------------

2.	 De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: ------------------------------

a. het houden van vergaderingen; -----------------------------------------------------------

b. het daen houden van lezingen en het geven van cursussen op kynologisch -

gebied;-------------------------------------------------------------------------------------------

c. het houden en steunen van clubmatches, tentoonstellingen en dergelijke;----

d. het bevorderen van het geven van gehaorzaamheidsoefeningen aan haar --

leden, voor te lichten bij aankoop, import, dekking, benevens alles wat de ---

fokkerij van de rassen als genoemd in Artikel 1.1 van het Huishoudelijk ------

Reg Iement betreft; ----------------------------------------------------------------------------

e. het bevorderen van het inschrijven zowel van nesten, als van enkele handen 

in de Nederlandse hondenstambaekhouding; -----------------------------------------

f. het verlenen van haar bemiddeling tot het laten registreren van kennelnamen 

bij de Raad van Beheer; --------------------------------------------------------------------

g. door behulpzaam te zijn bij de vorming en de instandhouding van een goed -

keurmeestercarps; ----------------------------------------------------------------------------

h. andere wettige middelen, die aan het doel bevordertiik kunnen zijn, rnits niet 

in strijd met de statuten, reglementen en wettige besluiten van de Raad van -

E3eheer. ------------------------------------------------------------------------------------------
LIDMAATSCHAP EN E3 EGUN5TIGER ZIJ N ------------------------------------------------------

I\rtikel 5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
1.	 De vereniging bestaat uit: leden, gezinsleden, ereleden.---------------------------------

2.	 Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die de leeftijd van -----

achttien jaar hebben bereikt en niet door de Raad van Beheer zijn ------------------

gediskwalificeerd. Degenen die niet het vrije beheer over hun vermogen hebben 

dienen bij aanmelding een schriftelijke toestemming van de wettelijke --------------

vertegenwoord iger over te leggen. -------------------------------------------------------------

3.	 Gezinsleden zijn leden in de zin der wet en kunnen zijn natuurlijke personen van 

achttien jaar en ouder behorend tot het gezin van een lid en woonachtig op ------

hetzeIfde adres. ------------------------------------------------------------------------------------

4.	 Ereleden van de vereniging zijn leden in de zin der wet en kunnen zijn natuurlijke 

personen die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt 
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en daartoe door de algemene ledenvergadering met algemene stemmen zijn ----

benoemd. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Een vcordracht veer een dergelijke benoeming geschiedt door het bestuur of op 

een schriftelijk verzoek van tenminste tien leden. -----------------------------------------

5.	 Als begunstiger kunnen door het bestuur worden toegelaten natuurlijke of --------

rechtspersonen die bereid zijn de vereniging financieel (of in natura) te steunen. 

Zij hebben geen andere rechten dan hen uitdrukkelijk zijn toegekend. ---------------

lI()E:LAlIl~C3 ----------------------------------------------------------------------------------------------

f\rtikel 6 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
1.	 Om lid te kunnen worden, dient men zich schriftelijk aan te melden bij het ---------

secretariaat van de vereniging of zich door een lid te laten voorstellen aan het ---

bestuur. Bij de aanmelding dient gelijktijdig het inschrijfgeld en de contributie voor 

het lopende verenigingsjaar te worden voldaan. -------------------------------------------

Het bestuur draagt de aspirant voor aan de vereniging door publikatie in het -----

clubblad, waarop binnen veertien dagen bezwaren schriftelijk kunnen worden ---

ingediend bij het secretariaat van de vereniging. Het bestuur beoordeelt de -------

gegrondheid van de ingediende bezwaren en stelt binnen uiterlijk een maand na 

de uiterste datum, waarop de bezwaren kunnen worden ingediend, hetzij de -----

aspirant in kennis dat hij is afgewezen, hetzij de indiener van de bezwaren in ----

kennis dat het bestuur voornemens is de aspirant toch aan te nemen. --------------

Het bestuur is gehouden bij eventuele afwijzing de reden(en) daarvan op te ------

geven en zal in dat geval zorgdragen voor onmiddellijke restitutie van de reeds -

vooruit ontvangen inschrijt- en 'contributiegelden'. ----------------------------------------

Binnen veertien dagen na de verzenddatum van de schriftelijke kennisgeving ----

hebben beide partijen het recht in beroep te komen van betreffend voornemen --

van het bestuur, in eerste instantie bij het bestuur zeit, in tweede instantie en ----

laatste instantie bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering, die een --------

beslissing neemt met volstrekte meerderheid van stemmen. De aspirant in casu 

heeft toegang tot die algemene ledenvergadering en heett daar het recht tot -----

spreken maar niet tot stemmen. ---------------------------------------------------------------

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. De beslissing van de algemene ---

ledenvergaderin9 is finaaI. -----------------------------------------------------------------------

Waar in dit artikel de term 'schriftelijk' wordt gebruikt, wordt bedoeld: een per ----

officiele posterijen verzonden aangetekende brief. Aile toegelaten leden en -------

donateurs ontvangen zo spoedig mogelijk van het bestuur een exemplaar van de 

Statuten en het eventuele Huishoudelijk Reglement van de vereniging. Van ------

verzoeken am toelating tot het Iidmaatschap geeft het bestuur zo spoedig --------
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magel ijk kennis aan de leden. ------------------------------------------------------------------

2. Het bestuur kan besluiten hen, die krachtens een vannis van een door de Raad 

van Beheer daartoe ingesteld tuchtcollege zijn veroordeeld, niet toe te laten tot de 

verenlglng. -------------------------------------------------------------------------------------------
Het aspirant-lid aan wie toelating is geweigerd op grand van een veroordeling ---

door een door de Raad van Beheer ingesteld tuchtcollege, staat noch op de -----

algemene ledenvergadering beroep open tegen dit besluit, noch op de ------------

beroepscommissie als bedoeld in artikel 16 van deze statuten. -----------------------

I\rtikel 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vorenbedoelde leden, gezinsleden en ereleden zijn allen leden in de zin der wet en -

worden hierna - afzonderlijk en tezamen - leden (of lid) genoemd. -------------------------

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP ----------------------------------------------------------------

I\rtikel 8 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het lidmaatschapeindigt: -------------------------------------------------------------------------

a. door overlijden van het lid; ------------------------------------------------------------------

b. door schriftelijke opzegging door het lid; ------------------------------------------------

c. door opzegging door de vereniging; deze kan geschieden wanneer een lid -

heeft opgehouden aan de vereisten voor het Iidmaatschap bij de statuten ---

gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet 

nakomt, en oak wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan -

worden het lidmaatschap te laten voortduren; -----------------------------------------

d. door ontzetting; deze kan aileen worden uitgesproken wanneer een lid in ---

strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de 

vereniging op onredelijke wijze benadeelt. ---------------------------------------------

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. -----------------------------

3. Opzegging van het Iidmaatschap door het lid of door de vereniging moet ----------

geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste een ----

maand voor het einde van het verenigingjaar. Echter kan het Iidmaatschap -------

onmiddellijk worden beeindiqd indien van de vereniging of van het lid --------------

redelijkerwijs niet gevergd kan worden het Iidmaatschap te laten voortduren.------

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het Iidmaatschap 

eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was 

opgezegd. --------------------------------------------------------------------------------------------

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn Iidmaatschap een besluit waarbij 

de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard I te zijnen ------

opzichte uit te 51 uiten. -----------------------------------------------------------------------------

6. Ontzetting uit het Iidmaatschap geschiedt door het bestuur. ---------------------------
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7.	 Van een besluit tot opzegging van het Iidmaatschap door de vereniging op grand 

dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te 

laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het Iidmaatschap staat ------

betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het ----

besluit beroep open op de beroepscommissie als bedoeld in artikel 16 van deze 

statuten. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van ------

redenen inkennis 9esteId. -----------------------------------------------------------------------

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. ------

8. Wanneer het Iidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de ---

jaarlijkse bijdrage geheel verschuldigd. ------------------------------------------------------

JAARLIJ KSE BIJ 0 RAGE ------------------------------------------------------------------------------

f\rtikel 9 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
De leden, de aspirantleden en de begunstigers zijn gehouden tot het beta len van een 

jaarlijkse bijdrage, die door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld. Zij 

kunnen daartoe in cateqorieen worden ingedeeld die een verschillende bijdrage ------

betalen. Ereleden zijn van contributiebetaling vrijgesteld. --------------------------------------

Artikel 10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

1.	 Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing 

van de verplichtingen tot het betalen van een bijdrage te verlenen. ------------------

2.	 Het bestuur bepaalt de periodieke termijnen, waarin de jaarlijkse bijdrage moet -

worden voldaan. ------------------------------------------------------------------------------------

E3E:~liLJLJR -------------------------------------------------------------------------------------------------

J\rtikel 11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Het bestuur bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen natuurlijke personen, die ----

door de J\lgemene Leden Vergadering worden benoemd. E3estuursleden dienen op --

het moment van benoeming lid te zijn van de vereniging. De voorzitter hoeft bij -------

aantreden geen lid van de vereniging te zijn. ------------------------------------------------------
Artikel 12	 _ 

1.	 De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende -------------

voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 2. -------------------------------------------

Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als ----

tenminste tien leden. -------------------------------------------------------------------------------

De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering --------

meeged eeld. -----------------------------------------------------------------------------------------

Een voordracht door tien of meer leden moet tenminste twee dagen v66r de -----

aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. ---------
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2.	 Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met --

tenminste twee/derde van de uitgebrachte sternrnen genomen besluit van de ----

AIgemene Leden Vergadering. --- --------------------------------------------------------------

3.	 Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de Aigemene Leden Vergadering -------

overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend ---

karakter te ontnemen, dan is de Aigemene Leden Vergadering vrij in de keus. ---

4.	 Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die 

voord rachten. ---------------------------------------------------------------------------------------

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP, PERIODIEK LIDMAATSCHAP, SCHORSING 

Artikel 13 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
1.	 Elk bestuurslid, oak wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen 

tijde door de Aigemene Leden Vergadering worden ontslagen of geschorst. Een 

schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot --------

ontslaq, eindigt door het verloop van die termijn. ------------------------------------------

2.	 Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming at, volgens een door het 

bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is terstond herkiesbaar; 

wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats 
..	 . 

van	 ZIJn voorganger In. ----------------------------------------------------------------------------

3.	 Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts onder meer: -----------------------------------

a.	 door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; ----------------------

b. d00r bedanken. --------------------------------------------------------------------------------

BESTUURSFUNCTIES BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR ----------------------, 

J\rtikel 14 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
1.	 De voorzitter wordt door de Aigemene Leden Vergadering in functie gekozen. Het 

bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan, zij -------

vormen tezamen met de voorzitter het dagelijks bestuur. Het kan voor elk hunner 

uit zijn midden een vervanger aanwijzen. De functies van secretaris en ------------

penningmeester kunnen in de gevallen als in het huishoudelijk reglement ---------

genaamd door een persoon worden uitgeoefend. -----------------------------------------

2.	 Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen ------

opgemaakt, die door de voorzitter en secretaris worden vastgesteld en ------------

ondertekend. ----------------------------------------------------------------------------------------

In atwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het cordeel van de --

voorzitter omtrent de uitslag van een stemming en de inhoud van een genomen 

besluit niet besl issend. ----------------------------------------------------------------------------

3.	 Het bestuur vergadert tenrninste zes maal per jaar. ---------------------------------------

Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande vergaderingen --
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van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven. --------------------------

BESTUURSTAAK, VERTEGENWOORDIGING -------------------------------------------------

I\rtikel 15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

1.	 Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het ----

besturen van de ve reniging. ---- -----------------------------------------------------------------

2.	 Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur -----

bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Alqernene Leden -------

Vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open ----

plaatsen aan de orde is. --------------------------------------------------------------------------

3.	 Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van 

zijn taak te doen uitvoeren door cammissies die door het bestuur worden ---------

benoemd. --------------------------------------------------------------------------------------------

4.	 Het bestuur is, mits met goedkeuring van de Aigemene Leden Vergadering, -----

bevaegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of ------

bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de -----

vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een --

derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde ---

verbindt. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep -------

worden gedaan. ------------------------------------------------------------------------------------

5.	 Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de Aigemene Leden Vergadering 

voor het besluiten tot: -----------------------------------------------------------------------------

I.	 onverminderd het bepaalde onder II, het aangaan van rechtshandelingen en 

het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van tweeduizend ----

euro (€ 2.000,00) te boven gaande;------------------------------------------------------

II. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en 

geven van onroerende goederen; -------------------------------------------------

b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een -------

bankkred iet wordt ve rleend; ---------------------------------------------------------

c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van 

gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de -

ve renigin9 verleend bankkrediet; ---------------------------------------------------

d. aan9aan van dad ingen; --------------------------------------------------------------

e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale ---

procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire --

maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen ---

uitste I kunnen Iijden; -------------------------------------------------------------------
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f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. --------------------------

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen ---

beroep wordengedaan. --------------------------------------------------------------------

6.	 Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in -

en buiten rechte vertegenwoordigd door hetzij het bestuur hetzij door twee leden 

van het bestuur tezamen, ook ten aanzien van besluiten als bedoeld in lid 4. -----

BEROEPSCOMMISSIE --------------------------------------------------------------------------------

J\rtikel 16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

1.	 Er is een beroepscommissie bestaande uit drie leden, die voor de termijn van vier 

jaar door de algemene ledenvergadering op bindende voordracht van het bestuur 

worden benoemd; op dezelfde wijze kan een reservelid worden benoemd. Artikel 

37 lid 4 boek 2 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing. ------------

2.	 Tot (reserve)lid van de beroepscommissie zijn slechts zij benoembaar, die aan --

het eind van het jaar van benoeming de leeftijd van 71 jaar nog niet hebben ------

bereikt. Aftredenden zijn opnieuw benoembaar, behoudens het bepaalde in de --

vorige volzin. Het lidmaatschap van de vereniging is geen vereiste voor -----------

benoeming als (reserve)Iid van de beroepscommissie. ----------------------------------

3.	 Onverenigbaar met het (reserve)lidmaatschap van de beroepscommissie is het -

Iidmaatschap van het bestuur van de vereniging aJsmede van enige andere ------

commissie, waarvan de leden benoemd worden door het bestuur of de algemene 

ledenvergadering. ----------------------------------------------------------------------------------

4.	 De leden/het reservelid van de beroepscommissie kunnen niet tussentijds --------

worden ontslagen. Zij kunnen wei tussentijds ontslag nemen. Een tussentijdse --

vacature wordt zo spoedig mogelijk vervuld. -----------------------------------------------

5.	 De beroepscommissie heeft als taak het beroep te behandelen van: ----------------

a. leden van wie het Iidmaatschap door het bestuur van de vereniging is --------

opgezegd op grond van artikel 8 lid 7. --------------------------------------------------

b. leden, die door het bestuur van de vereniging op grond van artikel 8 lid 7 uit 

het lidmaatschap van de vereniging zijn ontzet. -------------------------------------

De uitspraak van de beroepscommissie is bindend voor partijen. --------------------

Voorts kan de beroepscommissie desgevraagd advies uitbrengen in geschillen -

waarin de vereniging of een van haar organen partij is. ---------------------------------

6.	 De werkwijze van de beroepscommissie en de behandeling van het beroep ------

worden nader geregeld in het huishoudelijk reglement. ---------------------------------

JAARVERSLAG REKENING EN VERJ\NTWOORDING -------------------------------------, 

J\rtikel 17 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

1.	 Het verenigingsjaar loopt van sen januari tot en met een en dertig december. ----
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2.	 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige -

aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen 

wordengekend. ------------------------------------------------------------------------------------

3.	 Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden na 

afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de -

Aigemene Leden Vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van 

een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over -

zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. --------------------------------------------

Na afloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte 

van het bestuur vorderen. -----------------------------------------------------------------------

4.	 De Aigemene Leden Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie -

van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. -

De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en ---

brengt aan de Aigemene Leden Vergadering verslag van haar bevindingen uit. --

5.	 Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere --------------

boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich desgewenst 

door een deskundige doen bijstaan. ----------------------------------------------------------

Het bestuur is verplicht aan de commissie aile door haar gewenste inlichtingen te 

verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van 

de boeken en bescheiden der vereniging te geven. ---------------------------------------

6.	 De last van de commissie kan te allen tijde door de Aigemene Leden Vergadering 

worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. 

7.	 Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 tien jaar lang te 

bewa ren. ---------------------------------------------------------------------------------------------

ALGEMENE LEDEN VERGADERINGEN ----------------------------------------------------------

Artikel 18 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

1.	 Aan de Aigemene Leden Vergadering komen in de vereniging aile bevoegdheden 

toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. ----------

2.	 Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een -----

Aigemene Leden Vergadering - de Aigemene Leden Vergadering - gehouden. In 

de Aigemene Leden Vergadering komen onder meer aan de orde: ------------------

a.	 het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 17 met 

het verslag van de aldaar bedoelde commissie; -------------------------------------

b.	 de benoeming van de in artikel 17 genoemde commissie voor het volgende 
.. . 

verenIgin9Sjaar; -------------------------------------------------------------------------------

c.	 voorziening in eventuele vacatures; -----------------------------------------------------

d.	 voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor 
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de vergadering; ----- --------------------------------------------------------------------------

e.	 de bepalingen van het bedrag/de waarde bedoeld in artikel 15 lid 5 sub I. ----

3.	 Andere Aigemene Leden Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het --------

bestuur dit wenS8Iijk 00rdeeIt. ------------------------------------------------------------------

4.	 Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal ---

leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen - of 

twintig stemgerechtigden - verplicht tot het bijeenroepen van een Aigemene ------

Leden Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het 

verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de -----------

verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig -

artikel 22 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging -------

gevestigd is veer gelezen dagblad. ------------------------------------------------------------

TOEGANG ENSTEMRECHT -------------------------------------------------------------------------

Artikel 19 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

1.	 Toegang tot de Aigemene Leden Vergadering hebben aile leden van de ----------

vereniging (inclusief gezinsleden) en aile ereleden. Geen toegang hebben --------

geschorste leden en geschorste bestuursleden. -------------------------------------------

2.	 Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de Aigemene 

Leden Vergaderin9. -------------------------------------------------------------------------------

3.	 leder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem. ---------------------

4. Stemmen bij volmacht is uitgesloten. ---------------------------------------------------------

V00RZITIERSCHAP NOTULEN ------------------------------------------------------------------, 

Artikel 20 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
1.	 De Aigemene Leden Vergaderingen worden geleid door de vaorzitter van de ----

vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn -------------------

plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden door het bestuur aan 

te wijzen als voorzitter op. Wordt oak op deze wijze niet in het voorzitterschap ---

voorzien dan voorziet de vergadering daarin zelve. ---------------------------------------

2.	 Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander 

door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, door een -----

volgende ledenvergadering goedgekeurd en ten bewijze daarvan door voorzitter 

en de secretaris, notulist worden getekend. ------------------------------------------------

Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het 

verhandeIde doen 0 pmaken. --------------------------------------------------------------------

De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de -----

ledengebracht. -------------------------------------------------------------------------------------

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE LEDEN VERGADERING----------------------
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I\rtikel 21 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
1.	 Het ter Alqernene Leden Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat 

door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor -

de inhoud van een genomen besluit voorzaver gestemd werd over een niet ------

schrifte Iijk vastgeste1d veorsteI. -----------------------------------------------------------------

2.	 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld ----

oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, ----

wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming 

niet haofdelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door ---

deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke ------

stemming. --------------------------------------------------------------------------------------------
3.	 Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden aile besluiten van -

de Aigemene Leden Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de -

uitgebrachte stemmen. ---------------------------------------------------------------------------

4.	 Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. ---------------------

5.	 Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft 

verkregen, heeft een tweede stemming of ingeval van een bindende voordracht 

een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. -----------------

Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden -

herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft 

verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. ------

Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen tweede stemming) -----

wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande -----------

stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de personen, op wie bij de -----------

voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. --------------

Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een 

persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen 

bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. --------

Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het 

lot wie van beiden is gekozen. ------------------------------------------------------------------

6.	 Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezingen van ------

personen, dan ishet verworpen. ---------------------------------------------------------------

7.	 I\lIe stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke -----

stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks v66r de stemming ---

verlangt. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. ------------------

Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke 
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stemmin9 verlan9t. --------------------------------------------------------------------------------

8.	 Een eenstemrniq besluit van aile leden, ook al zijn deze niet in een vergadering 

bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als 

een besluit van de Aigemene Leden Vergadering.-----------------------------------------
9.	 Zolang in een Aigemene Leden Vergadering aile leden aanwezig of _ 

vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genamen, mits met -----

algemene stemmen, omtrent aile aan de orde komende onderwerpen - dus mede 

een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - oak al heeft geen oproeping 

plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander 

voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee 

verband houdende formaliteit niet in acht genomen. -------------------------------------

BIJEENROEPING ALGEMENE LEDEN VERGADERING ------------------------------------

Artikel 22----------------------------------------------------------------------------------------------------
1.	 De Aigemene Leden Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De 

oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden (inclusief -----------

gezinsleden), de ereleden, onder meer volgens het register bedoeld in artikel 5. 

De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen. ----------------------

2.	 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd 

het bepaaIde inartikeI 21. --- --------------------------------------------------------------------

~lrAlrLJlrE:~\AJIJ~IC3I~C3 --------------------------------------------------------------------------------

1\rtikel 23 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

1.	 In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door 

een besluit van een Aigemene Leden Vergaderingen, waartoe is opgeroepen met 

de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld en 

mits met schriftelijke goedkeuring van de Raad van Beheer. --------------------------

2.	 Zij die de oproeping tot de Aigemene Leden Vergadering ter behandeling van een 

voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen v66r -

de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging 

woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter -----

inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. 

Bovendien worden aan aile leden een zakelijke opgave van de voorgestelde -----

wijzigingen toegezonden. -------------------------------------------------------------------------

3.	 Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de --------------

uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de 

leden tegenwoordig is. Is niet twee/derde van de leden teqenwoordiq, dan wordt 

binnen vier weken daarna een tweede vergadering over het voorstel zoals dat in 

de vorige vergadering aan de orde is geweest gehouden waarin, ongeacht het --
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aantal tegenwoordige leden, tot statutenwijziging kan worden besloten, mits met 

een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. -------

4.	 Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariele akte 

is opgemaakt. Tat het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. --

()~TE3I~[)I~c; ---------------------------------------------------------------------------------------------

J\rtikel 24----------------------------------------------------------------------------------------------------
1.	 De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de J\lgemene Leden -

Vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is ---

vanovereenk0 msti9e toepassing. -------------------------------------------------------------

2.	 Het batig saldo na vereffening wordt bij het ontbindingsbesluit bestemd ten -------

behoeve van een andere kynologische vereniging. ---------------------------------------

HUISH0 U0 ELIJK REGLEMENT --------------------------------------------------------------------

J\rtikel 25 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
De Alqernene Leden Vergadering stelt een huishaudelijk reglement vast, dat ---

geen bepalingen mag bevatten, die in strijd zijn met de wet of de statuten van de 

vereniging danwel de statuten en reglementen van de Raad van Beheer. ---------

Aan9ehechte stukken ----------------------------------------------------------------------- 

Aa n deze akte zij n gehecht: ------------------------------------------------------------------ 

* (u ittrekseI uit) de notuIen; ------------------------------------------------------------------- 

* schrijven Raad van Beheer op Kynologisch Gebied de dato twintig mei -------- 

tweeduizend acht. --- -------- ------------------------- -------- ------------------------- --------

De camparante is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte ------

betrokken comparante/partij is door mi], notaris, aan de hand van de hiervoor --

gemeIde endaartoe be ste mde documenten va stgeste Id.--- -- --- -- -- -- -------- -- ------ 

De comparante heeft verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van de ---

akte te hebben kennis genomen en met de inhaud in te stemmen.------------------ 

De comparante heeft verklaard te zijn gewezen op de gevolgen van de inhoud -

va n de akte. -------------------------------------------------------------------------------------- 

WJ\J\RVJ\~ J\KTE in minuut is verleden te Veghel op de datum in het hoofd -----

dezer akte vermeld. De inhoud van de akte is aan de comparante zakelijk ------- 

opgegeven en toegelicht. De comparante heeft verklaard op volledige ------------ 

voorlezi ng van de akte geen prijs te stellen. --------------------------------------------- 

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparante en 

mij notaris ondertekend, am zeventien uur en twintig minuten. ----------------------- 

(Voigt ondertekening)
 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT de data 25 augustus 2008
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UITTREKSEL 

uit de NOTULEN van de algemene fedenvergadering van de te Cuyk 

gevestigde vereniging: Nederlandse Vereniging voor Akita Inu's, 

gehouden op 25 maart 2008 te Eemnes. 

De voorzitter stelt aan de orde de voorgestelde statutenwijziging 

overeenkomstig het voorstel wijziging statuten waarvan een copie aan dit 

uittreksel is gehecht. 

Hij constateert dat aile formaliteiten, door de statuten voor een statutenwijziging 

voorgeschreven, vervuld zijn. De statutenwijziging wordt met de vereiste 

stemmenmeerderheid aangenomen. 

enzovoorts, enzovoorts ... 

Voor uittreksel afgegeven te Veghel op 25 augustus 2008. 

De secretaris: De voorzitter: 

.Jansen-Melskens 

" 

\.-

M. Feijen 

{ 
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Raad van Beheer
 
.....-------~._-.--- op Kynologisch Gebied 

in Nederland 

www..kennelclub.nl 

Ned.ver.v. Akita (nuts 
(+ShibatHokkaido,KishutKai) 
Laan Ter Catten 120 
5673 Be NUENEN 

Amsterdam, 20 mei 2008 

21955/87690 
020-6644471 
goedkeuring gewijzigde statuten & HHR 

Geachte mevrouw Jansen, 

HarteJijk dank voor hat toesturen van de notuten, waaruit dUidelijk bfijkt dat de gewijzigde 
Statuten en hat aangepaste HUishoudelijk Reglement is goedgekeurd door de ALV van uw 
vereniging, 

Hierbij deel ik u mede dat de wijzigingen van de Statuten en het Huishoudelijk Aeglement 
worden goedgekeurd door de Raad van Beheer. 

Ik vertrouw erop u hiermee van dienst te ziin. 

Met vr;endeUjke groat, 
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied 
in Nederland 

mr. D.F. Dokkum
 
Juridische Zaken
 




