
Statuten 

Voorgestelde wijzigingen 
 

Artikel 2, tweede lid onder d. 
 
Oude tekst: 

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
a. (…) 

b. (…) 
c. (…) 
d. het houden van (kampioenschaps)clubmatches, (doen) organiseren van 

tentoonstellingen en van onder andere apporteer- en veldwedstrijden, 
jachtpraktijkdagen, jachthondenproeven, workingtests, certificaten en 

clubdiplomadagen; 
 
Nieuwe tekst: 

(…) 
d. activiteiten zoals het houden van (kampioenschaps)clubmatches, (doen) 

organiseren van tentoonstellingen en van onder andere apporteer- en 
veldwedstrijden, jachtpraktijkdagen, jachthondenproeven, workingtests en 

clubdiplomadagen; 
 
 

Artikel 5, eerste lid onder c. 
Oude tekst: 

1. Het lidmaatschap eindigt: 
a. (…) 
b. (…) 

c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid 
heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld 

te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, 
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren en ingeval van uitsluiting van het lid door de 

Raad van Beheer of diskwalificatie door het Tuchtcollege voor de Kynologie;  
Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, 

reglementen of besluiten der vereniging handelt, de vereniging op onredelijk 
wijze benadeelt. 
 

Nieuwe tekst: 
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid 

heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld 
te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, 
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 

lidmaatschap te laten voortduren en ingeval van uitsluiting van het lid door de 
Raad van Beheer of diskwalificatie door het Tuchtcollege voor de Kynologie;  

Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, 
reglementen of besluiten der vereniging handelt, de vereniging op onredelijk 
wijze benadeelt. Voorts kan opzegging namens de vereniging geschieden indien 

blijkt dat de vereniging of de belangen van haar leden worden geschaad doordat 
huisgenoten van een lid de statuten en/of reglementen van de vereniging niet 

naleven, in het bijzonder die ten aanzien van het fokken; 
 



Artikel 9: wijziging in tweede lid en toevoeging van nieuw vijfde en 

zesde lid. 
 

Oude tekst: 
 
1. De voorzitter, secretaris, penningmeester en het bestuurslid dat zal worden 

belast met het voorzitterschap van de Algemene Begeleidingscommissie, worden 
in functie benoemd. De overige bestuursleden verdelen onderling taken van 

voorzitter van de diverse overige commissies binnen de vereniging.  
2. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur van 
de vereniging.  

3. Van elke vergadering worden door de secretaris notulen gemaakt, die door de 
voorzitter en de  

secretaris worden vastgesteld en ondertekend.  
4. Bij het staken der stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. 
5. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergadering 

van en de besluitvorming door het (dagelijks) bestuur worden gegeven. 
 

Nieuwe tekst: 
2. Er is een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. De voorzitter, 

secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de vereniging. 
Aangezien het algemeen bestuur toezichthoudende taken heeft in de zin van de 
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (hierna: WBTR) is het algemeen bestuur 

aan te merken als een Raad van Toezicht in de zin van de WBTR. 
3. Van elke vergadering worden door de secretaris een verslag gemaakt, die 

door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.  
4. Bij het staken der stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. 
5. De bestuurders komen geregeld bijeen. Er is een agenda en de 

belangrijkste besluiten worden in het verslag vermeld. Vastgelegd wordt wie bij 
de bijeenkomsten aan- en afwezig zijn. Afspraken worden helder en eenduidig 

geformuleerd. De verslagen worden bewaard. 
6. De bestuurders evalueren elke vijf jaar of verplichtingen die voortvloeien 
uit de WBTR dienen te worden geactualiseerd. 

7. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de 
vergadering van en de besluitvorming door het (dagelijks) bestuur worden 

gegeven. 
 
Artikel 10; nieuw tweede lid 

 
Oude tekst: 

 
Artikel 10. 
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het 

besturen van de vereniging.  
2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen 

van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden 
benoemd en ontslagen; beroep tegen ontslag is mogelijk bij de algemene 
vergadering. 

 
 

 
 



Nieuwe tekst: 

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met 
het besturen van de vereniging.  

2. Bij de vervulling van hun taak handelen alle bestuursleden en 
toezichthouders in het belang van de vereniging; voor hen geldt in het bijzonder 
dat: 

a. zij handelen als bestuurder en niet als privépersoon, zowel intern (binnen de 
vereniging) als extern (in relatie met derden); 

b. zij bij aankopen het belang van de vereniging voorop stellen. In situaties die 
van belang zijn voor de vereniging handelen zij niet op basis van persoonlijke 
voorkeur, maar op basis van wat goed is voor de vereniging; 

c. zij integer en transparant zijn in hun handelen, waarbij zij oog hebben voor 
het verenigingsbelang en inzicht geven in beslissingen. Belangrijke beslissingen 

worden gepubliceerd op een wijze dat de leden kunnen zien welke besluiten zijn 
genomen en waarom. 
d. zij zorgen dat er een visiedocument is, waarin de doelen van de vereniging 

staan. Plannen worden toegelicht bij de algemene leden vergadering. 
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde 

onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur 
worden benoemd en ontslagen; beroep tegen ontslag is mogelijk bij de algemene 

ledenvergadering. 
 
Artikel 11; nieuw vierde en vijfde lid 

 
Oude tekst: 

 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Naast het 
bestuur zijn de voorzitter en de secretaris gezamenlijk dan wel twee andere 

bestuursleden gezamenlijk (bij ontstentenis van de voorzitter en de secretaris) 
bevoegd om de vereniging te vertegenwoordigen.  

2. Voor het sluiten van de volgende overeenkomsten, respectievelijk voor het 
verrichten van de volgende handelingen behoeft het bestuur de voorafgaande 
goedkeuring van de algemene vergadering:  

a. overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van 
registergoederen;  

b. verbinding van de vereniging als borg of hoofdelijk medeschuldenaar, het zich 
voor derden  
sterk maken of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander 

verbinden;  
c. het aanvaarden of weigeren van erfstellingen, legaten of schenkingen;  

d. het aangaan van geldleningen of kredietovereenkomsten ten laste van de 
vereniging; 
e. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een 

bedrag één/derde van de jaaropbrengst aan contributie per gebeurtenis te boven 
gaand; 

f. het aangaan van en wijzigen van arbeidsovereenkomsten; 
g. het toetreden van de vereniging als lid tot de Raad van Beheer dan wel het 
opzeggen van dit lidmaatschap.  

3. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen 
beroep worden gedaan. 

 



Nieuwe tekst: 

 
1. (…)  

2. (…)  
a. (…) 
b. (…)  

c. (…)  
d. (…) 

e. (…) 
f. (…) 
g. (…)  

3. (…)  
4. Als sprake is van (tijdelijke) afwezigheid van een bestuurder, dient het 

betreffende bestuurslid dit direct te melden bij de overige bestuursleden. Voorts 
geldt het volgende: 
a. bij belet en ontstentenis van één bestuurder of meerdere bestuurders zijn de 

overige bestuurders belast met het bestuur van de vereniging; 
b. bij belet en ontstentenis van alle bestuurders is de algemene ledenvergadering 

bevoegd om één of meerdere personen aan te wijzen om tijdelijk in het bestuur 
van de vereniging te voorzien. Het bestuur zal bij het nemen van besluiten 

nagaan of is voldaan aan het minimum aantal stemmen, zoals vastgelegd in de 
Statuten. Ook overigens handelt het bestuur overeenkomstig de statuten en het 
huishoudelijk reglement. 

5. Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct bij de 
overige bestuursleden. Voorts geldt het volgende: 

a. het bestuurslid deelt alle relevante informatie over het (potentiële) 
tegenstrijdige belang; 
b. bij een (potentieel) tegenstrijdig belang zal het bestuurslid niet deelnemen 

aan de overleggen en besluitvorming ten aanzien van het onderwerp waarbij 
sprake is van dit (potentiële) tegenstrijdig belang; 

c. als een (potentieel) tegenstrijdig belang wordt in ieder geval aangemerkt: 
het aangaan van een overeenkomst met een geldelijk belang tussen de 
vereniging enerzijds en de bestuurder en/of relaties van de bestuurder 

anderzijds. 
 

Nieuw artikel 14 
 
Financiën 

Artikel 14 
1.   Er is een goede regeling voor de verenigingsfinanciën. 

2.   De bestuurders gaan bewust om met uitgaven van het verenigingsgeld en dit 
wordt zoveel mogelijk gebruikt voor het bereiken van de afgesproken doelen. 
3.   Er is een duidelijke taakomschrijving voor de werkwijze van de 

penningmeester, zoals het opstellen en laten goedkeuren van een begroting en 
jaarrekening. 

4.   De bestuurders laten de leden op tijd de  financiële verantwoording zien, 
zodat zij er hun oordeel over kunnen geven. 
5.   Het financiële verslag geeft een getrouw beeld van het door de vereniging 

gevoerde financiële beleid en wordt voor advies en controle aan een externe 
accountant voorgelegd en vergezeld van een beoordelingsverklaring van de 

accountant aan de algemene ledenvergadering aangeboden. 
6.   Bij alle uitgaven wordt het vier-ogen-principe gehanteerd.  



7.   Er dienen altijd twee bestuursleden akkoord te zijn met overboekingen boven 

de €250,- die niet in de begroting zijn opgenomen. Bedragen boven de €4500,- 
moeten door een tweede bestuurslid worden medeondertekend. 

8.   Alle bestuursleden krijgen inzicht in de actuele financiële stand van zaken. 
9.   Bij uitgaven boven de €7500,- dienen minimaal drie offertes bij verschillende 
leveranciers te worden aangevraagd. De uitgebrachte offertes dienen in het 

bestuur te worden besproken en het bestuur legt de besluitvorming ter zake vast 
in de notulen. De opdracht wordt door het bestuur schriftelijk bevestigd. 

10.  Voor het overige zorgen de bestuursleden voor goede procedures en 
afspraken om fraude en onenigheid tegen te gaan. 
 

 
De artikelen 14 e.v. oud worden doorgenummerd naar 15 e.v. 

 
Artikel 18 oud/19 nieuw 
 

Overal waar Algemene vergadering staat wordt dit gewijzigd in 
Algemene ledenvergadering. 

 
Toevoeging laatste zin in artikel 19 nieuw 

 
Artikel 19.  

1.   De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. 

De oproeping van de algemene ledenvergadering geschiedt schriftelijk, bij 

voorkeur in de Labrador Post, aan de adressen van de leden volgens het 

ledenregister. De termijn van oproeping bedraagt bij voorkeur zes weken, doch 

nimmer minder dan twee weken. Bestuurders en ereleden worden persoonlijk 

uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering. 

 

_________________________________________________________ 
 
 

 
Wijziging Huishoudelijk Reglement 

Koptekst: 
 
Huishoudelijk Reglement  

als bedoeld in artikel 23 van de Statuten van de Statuten Nederlandse Labrador 
Vereniging 

 
Artikel 3 
 

Nieuwe tekst zonder doorhaling: 
 

De penningmeester is verantwoordelijk voor de onder zijn berusting zijnde 
geldmiddelen van de vereniging en tekent de kwitanties. De invordering der 
contributie en overige baten van de vereniging is aan hem opgedragen. Voor het 

doen van uitgaven en verbintenissen die de som van 4.500 Euro te boven gaan, 
behoeft de penningmeester en/of de daartoe aangestelde betaalmeester  

de goedkeuring van het dagelijks bestuur. Hij is belast met behoorlijke 
verzorging van de boekhouding en behoorlijk beheer van de geldmiddelen der 



vereniging. Alle noodzakelijke cijfers en informatie worden door hem verstrekt 

aan de externe accountant. Jaarlijks stelt hij binnen drie maanden na afloop van 
het verenigingsjaar een financieel verslag samen, waarin verantwoording  

wordt afgelegd omtrent het in het verslagjaar gevoerde financiële beleid van de 
vereniging. Dit financiële verslag wordt vastgesteld en ondertekend door het 
gehele bestuur als zijnde een getrouw beeld van het door de vereniging 

gevoerde financieel beleid en wordt voor advies en controle aan de  
externe accountant voorgelegd en vergezeld van een beoordelingsverklaring van 

de accountant aan de algemene vergadering (jaarvergadering) aangeboden. Ten 
behoeve van de financiële administratie kan het bestuur een administrateur 
benoemen. De taak van deze administrateur zal door het bestuur worden 

vastgesteld. 
 

Artikel 7 
Bestuursleden en commissieleden zijn verplicht om bij beëindiging van hun 
functies alle onder hen berustende verenigingsstukken bijgewerkt binnen twee 

weken aan één van de overblijvende of opvolgende bestuurs- of commissieleden 
over te dragen. 

 
Nieuw: binnen vier weken 

 
Artikel 12 
doornummering (artikel 19- beroepscommissie- wordt artikel 20 en artikel 20  

-geschillencommissie- wordt artikel 21) 
 

Artikel 18 
De vereniging kent een beroepscommissie als bedoeld in artikel 19 van de 
statuten. (…) 

 
Artikel 19 wordt artikel 20 van de Statuten. 

 
 
________________________________________________________________ 


