
De Algemene Vergadering  van de vereniging, bijeengekomen op zijn statutaire vergadering te Aalst op datum 
van 12 maart 2016 heeft bij wettelijk voorziene aanwezigheid en wettelijk voorziene meerderheid, de statuten als 
volgt gewijzigd: 

 

TITEL I: NAAM  -  ZETEL  -  DOEL  -  DUUR 

 

Art.01 

De vereniging zonder winstoogmerk draagt voortaan de naam: "Vlaamse Vereniging voor Duitse Herders-
honden", bij afkorting V.V.D.H., in vervanging van “Koninklijke Vereniging voor Duitse Herdershonden”. 

Zij werd opgericht op 1 juli 1933. 

 

Art.02 

De vzw heeft als maatschappelijke zetel het volgende adres : 

Stijn Streuvelslaan 53 te 3128 Baal, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Leuven. 

 

Art.03 

Met inachtneming van de statuten en van de algemene reglementen van de overkoepelende organismen, 
waarbij zij is aangesloten, omvatten de doelstellingen van de vzw alle aspecten betreffende de fokkerij, de 
sportbeoefening en  het houden voor ontspanning, van de Duitse Herdershond en onder meer: 

1.het instellen en bijhouden van stamboeken van de verschillende variëteiten van Duitse Herders-honden, 

2.het instellen van een centrale databank voor Duitse Herdershonden, 

3.het uitvoeren en controleren van alle praktische handelingen met betrekking tot de fokreglementen, 

4.de bundeling van alle beschikbare fokkerijexpertise, 

5.het uitwerken en uitvoeren van fokprogramma’s en andere specifieke programma’s, 

6.het oprichten van zoötechnische-, ras-, en andere commissies, 

7.de verbetering van het genetische potentieel van de Duitse Herdershond en het bevorderen, bij het fokken 
van Duitse Herdershonden van de gewenste lichamelijke- en karaktereigenschappen, 

8.het geven van leiding en voorlichting in verband met het fokken, aanschaffen, opvoeden en af-richten van 
de Duitse herdershond, 

9.het ondernemen van alle activiteiten en inrichten van alle manifestaties met betrekking tot de hondensport, 
de vrijetijdsbesteding en de kynologie, 

10.aanmoediging van de oprichting van plaatselijke afdelingen ten einde de mogelijkheid te scheppen om, in 
enger verband en met aan de plaatselijke omstandigheden aangepaste middelen, de verenigingsopdracht te 
vervullen en de mogelijkheid bieden aan die plaatselijke afdelingen om zich regionaal te groeperen in gewesten, 

11.de verdediging van de belangen van de fokkers, de kringgroepen (zie titel II) , de houders en van het ras in 
het algemeen, 

12.de studie van de problemen die de fokkerij en het houden van Duitse Herdershonden aanbelangen, 

13.gesprekspartner zijn met het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Federale overheid 
betreffende materies die te maken hebben met de Duitse Herdershond; 

14.verspreiden van een infoblad 

 

Deze opsomming is niet limitatief.  De invullen of uitvoering van bepaalde doelstellingen kan door de V.V.D.H. 
vzw uitbesteed worden aan derden. 

 

Art.04 

De vzw mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het maat-
schappelijk doel van de vzw en dit onbeperkt en zonder tijds- of frequentielimiet.  Zij mag tevens hiertoe alle 
roerende goederen of onroerende goederen verwerven, behouden van de hand doen in welke vorm dan ook.  De 
vzw kan tevens economische activiteiten uitoefenen voor zover deze bijkomstig blijven en de opbrengst van deze 
activiteiten integraal naar de realisatie van het statutair doel gaat. 

 

TITEL II:  LEDEN 

 

Art.05 

De vereniging telt twee soorten leden : werkelijke leden en toetredende leden. Tenzij anders gespecifieerd is, 
is met lid of leden de twee soorten leden bedoeld.  Om tot een van deze twee categorieën te kunnen behoren 
moet de kandidaat van onbesproken kynologisch gedrag zijn, moet hij liefhebber zijn van het ras en mag hij geen 
deel uitmaken van kynologische verenigingen niet aangesloten bij de Kynologische Unie Sint-Hubertus (K.U.S.H.) 
noch van buitenlandse kynologische verenigingen niet erkend door de Fédération Cynologique Internationale 
(F.C.I.) 

Tussen de leden mag niet worden gediscrimineerd. 



Als liefhebber van het ras wordt beschouwd elke natuurlijke persoon die bevestigt een voorkeur te hebben 
voor de Duitse Herdershond en ingeval hij deelneemt aan activiteiten van de V.V.D.H., deze deelname te doen 
met een Duitse Herdershond. 

De werkelijke leden laten enkel Duitse Herdershonden toe tot hun interne activiteiten en dit in overeen-
stemming met de reglementen van de overkoepelende kynologische organen. 

 

Art.06 

Voor de werkelijke leden geldt het volgende : 

•het minimum aantal werkelijke leden bedraagt drie. 

•alleen de werkelijke leden bezitten het lidmaatschap in de zin van de wet : zij hebben aanwezigheids- en 
stemrecht op de Algemene Vergadering van de leden. 

 

Is werkelijk lid : 

1.elke groep van personen, die onder het statuut van vzw, aansluit bij de vereniging en die de defi-nitieve 
erkenning door de Raad van Bestuur heeft verkregen. Deze groep wordt verder benoemd als kringgroep. Het 
kandidaat-werkelijk-lid stuurt zijn aanvraag tot opneming naar het secretariaat dat instaat voor bekendmaking. Elk 
werkelijk medelid kan binnen de maand volgend op de maand van bekendmaking een met reden omkleed 
schriftelijk bezwaar indienen bij het secretariaat. In dit geval zal de Raad van Bestuur de beide partijen horen 
alvorens te beslissen. Beroep tegen de beslissing kan bij de Algemene Vergadering. 

  De aanvaarding is bovendien onderworpen aan volgende voorwaarden: 

1.de kringgroep moet minstens tien hoofdleden omvatten, elk in het bezit van een Duitse her-dershond; 

2.de kringgroep moet beheerd worden door een gekozen bestuur bestaande uit minstens drie leden, zijnde 
een voorzitter, een secretaris en een penningmeester; deze functies zijn niet cumuleerbaar; 

3.de kringgroep moet titularis zijn van een rekening bij een financiële instelling 

Het kringgroepstatuut en/of  kringgroep-huishoudelijk reglement is strikt eenvormig en bindend voor alle 
kringgroepen van de V.V.D.H. Het omvat de rechten en plichten van de V.V.D.H.-kringgroep, wil hij als werkelijk 
lid tot de V.V.D.H. behoren of blijven behoren. De tekst van dit eenvormig reglement wordt door de Algemene 
Vergadering van de V.V.D.H. goedgekeurd. Deze tekst wordt aldus opgenomen in het huishoudelijk reglement 
van de V.V.D.H. De kringgroepen mogen geen enkel reglement goedkeuren dat fundamentele afwijkingen of 
wijzigingen in deze eenvormige tekst zou bevatten op straf van verlies van zijn hoedanigheid als werkelijk lid van 
de V.V.D.H. Elke kringgroep dient een exemplaar van hun huishoudelijk reglement of statuten, voor 
akkoordverklaring en goedkeuring ondertekend namens zijn Algemene Vergadering door de kringgroepvoorzitter, 
de kringgroepsecretaris en de kringgroeppenningmeester te deponeren bij de Raad van Bestuur van de  V.V.D.H. 

 

2.Elk bestuurder, zijnde een natuurlijk persoon, wordt door de Algemene Vergadering steeds als werkelijk lid 
aanvaard voor de duur van zijn mandaat en dit vanaf het ogenblik dat hij door de Al-gemene Vergadering 
verkozen werd. 

 

Art.07 

Als toetredend lid wordt beschouwd: 

1.elke natuurlijke persoon die bij de vereniging aansluit, hetzij via een kringgroep waarvan hij lid is, hetzij 
rechtstreeks via het algemeen secretariaat van de V.V.D.H. Gedurende de eerste twaalf maanden van het 
lidmaatschap wordt de kandidaat beschouwd als een stagelid. 

Buitenlanders kunnen ook als toetredend lid worden aanvaard. 

2.elke groep van personen die zoals voorzien in Art.6.1 onder de benaming "kringgroep" aansluit bij de 
vereniging en die de voorlopige erkenning door de Raad van Bestuur heeft verkregen. Gedu-rende de eerste 
twaalf maanden van het lidmaatschap wordt de kandidaat beschouwd als een stagelid. 

3.Als erelid wordt beschouwd elk werkelijk of toetredend lid dat het aangeboden erelidmaatschap aanvaard 
heeft. 

 

De modaliteiten van aanvaarding van de toetredende leden worden bepaald in het huishoudelijk reglement. 

Toetredende leden kunnen nooit deelnemen aan de Algemene Vergadering en hebben nooit stemrecht. 

 

Art.08 

De Algemene Vergadering bepaalt het bedrag van de jaarlijkse bijdrage van de werkelijke leden op voorstel 
van de Raad van Bestuur. Deze bijdrage zal nooit het maximum bedrag van 2.500,00 € per jaar mogen 
overschrijden. 

 

Art.09 

Het bedrag van de jaarlijks door de toetredende leden verschuldigde bijdrage wordt bepaald door de 
Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur. De betaling geschiedt volgens de modaliteiten 
bepaald in het huishoudelijk reglement. 

 

Art.10 



De modaliteiten tot benoeming van ereleden worden bepaald in het huishoudelijk reglement. 

 

Art.11 

Het lidmaatschap van de werkelijke leden neemt een einde: 

-bij vrijwillige of gerechtelijke ontbinding van de kringgroep; 

-door uitsluiting wanneer de kringgroep niet meer beantwoordt aan de minimum voorwaarden zoals bepaald in 
artikel 6, nummers 2 en 3 en zoals aanvullend bepaald in het huishoudelijk reglement; 

-een werkelijk lid kan tijdelijk of definitief worden uitgesloten uit de vereniging door de Algemene Vergadering, 
overeenkomstig de wet op basis van een schriftelijke en geargumenteerde aanvraag van de Raad van Bestuur; 

-door opzegging, schriftelijk gericht aan het secretariaat en dit met toevoeging van het verslag van de 
Algemene Vergadering van de kringgroep waarbij de beslissing tot opzegging van het lidmaatschap genomen 
werd. 

  

Leden mogen uit de vereniging uitgesloten worden.  De uitsluiting van een lid heeft plaats: 

-ingeval van misbruik of tekortkoming ten aanzien van de statuten of de reglementen, 

-indien hun houding van die aard is dat zij schade kan berokkenen aan de belangen van de vereniging. 

In deze gevallen kunnen leden uitgesloten worden bij beslissing van de Raad van Bestuur voor toetre-dende 
leden en bij beslissing van de Algemene Vergadering voor de werkelijke leden. 

 

TITEL III.  ALGEMENE VERGADERING 

 

Art.12 

De Algemene Vergadering bestaat uit alle werkelijke leden van de vzw. 

Elk werkelijk lid uit groep 1 wordt op de Algemene Vergadering vertegenwoordigd door een of twee afge-
vaardigden en beschikt over één ondeelbare stem. Dit stemrecht wordt uitgeoefend op vertoon van een 
stemkaart.  Een werkelijk lid mag zich laten vertegenwoordigen door een ander werkelijk lid.  Een werkelijk lid 
mag niet meer dan één ander werkelijk lid vertegenwoordigen. 

Wat de aanwezigheid betreft van niet-werkelijke leden : alleen diegenen die door de Raad van Bestuur 
expliciet zijn uitgenodigd zijn toegelaten. 

 

Art.13 

De bijeenroepingen van de Algemene Vergadering worden gedaan door de Raad van Bestuur per gewone 
omzendbrief, per e-mail of in het tijdschrift van de vereniging en dit tenminste acht dagen voor de datum van de 
vergadering. De bijeenroeping dient de agenda te bevatten en te zijn ondertekend door de algemene secretaris. 
Zij moet worden gericht aan de werkelijke leden. 

Elk voorstel ondertekend door een twintigste van het aantal werkelijke leden, voorkomend op de laatste 
jaarlijkse lijst, moet op de agenda worden gebracht. 

De Algemene Vergadering kan slechts beslissen over de punten die op de agenda werden ingeschreven. 

 

Art.14 

De Algemene Vergadering is geldig samengesteld wat ook het aantal aanwezige leden is en haar beslis-
singen worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, blanco en ongeldige 
stemmen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. 

Bij afwijking van het voorgaande lid worden beslissingen van de vergadering betreffende wijziging van de 
statuten, uitsluiting van werkelijke leden of ontbinding van de vereniging genomen mits inachtneming van de 
bijzondere voorwaarden van aanwezigheid, van de bijzondere stemmeerderheid en van de vereiste formaliteiten 
overeenkomstig artikelen 8, 12 en 20 van de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en 
latere wetswijzigingen. 

 

Art.15 

Enkel de Algemene Vergadering beslist over de volgende aangelegenheden: 

-goedkeuring van de statuten en goedkeuring van welke wijziging van de statuten dan ook; 

-(her)benoeming van de bestuurders, vaststellen van de (eventuele) vergoeding van de bestuurders, kwijting 
van de bestuurders en het afzetten van de bestuurders; 

-jaarlijks aanstellen van 2 afgevaardigden voor de kascontrole.  Deze mogen geen deel uitmaken van de 
Raad van Bestuur; 

-goedkeuring van de jaarrekeningen en de goedkeuring van de begroting 

-goedkeuring van het principe van de ontbinding van de vereniging, benoeming van de vereffenaar naar 
aanleiding van de vereffening in het kader van de ontbinding, beslissing tot het bepalen van de vergoeding van de 
vereffenaars bij een ontbinding en bestemming van het actief van de vereniging naar aanleiding van de 
ontbinding; 

-beslissing tot uitsluiting van werkelijk leden; 

-beslissing tot omzetting van de vzw in een Vennootschap met Sociaal Oogmerk; 



-het goedkeuren van het huishoudelijk reglement; 

-behandeling van het beroep dat is aangetekend door een lid  tegen een sanctie en/of uitsluiting opgelegd 
door de raad van bestuur. De AV spreekt zich uit over de gegrondheid van het beroep en verwerpt of bevestigt de 
door de raad van bestuur opgelegde sanctie of voorziet eventueel een andere sanctie. De stemming die hiervoor 
nodig is, zal steeds een geheime stemming zijn. De te volgen procedure is vastgelegd in het huishoudelijk 
reglement. 

-alle andere door de statuten aan de Algemene Vergadering expliciet toegekende bevoegdheden. 

 

Art.16 

De bekendmaking van de beslissingen van de Algemene Vergadering gebeurt door publicatie in het ledenblad 
van de maand volgend op de Algemene Vergadering.  Werkelijke leden en belanghebbende derden, die hun 
belang dienen aan te tonen, hebben inzagerecht in de verslagen van de Raad van Bestuur en van de Algemene 
Vergadering, na afspraak met het secretariaat. 

 

Art.17 

De Algemene Vergadering komt minstens eenmaal per kwartaal samen. 

De statutaire Algemene Vergadering van de vzw vindt plaats op een dag bepaald door de Raad van Bestuur 
binnen de eerste vier maanden volgend op het einde van het boekjaar. 

Een buitengewone Algemene Vergadering kan worden gehouden telkens wanneer dit vereist voor het belang 
van de vereniging. Zij moet ook worden gehouden wanneer tenminste een vijfde van de werkelijke leden het 
aanvragen. 

 

Art.18 

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur.  De secretaris van de Raad 
van Bestuur treedt op als secretaris van de vergadering. De voorzitter duidt twee stemopnemers aan. 

 

TITEL IV.  RAAD VAN BESTUUR, ORGAAN VAN DAGELIJKS BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING 

 

Art.19 

De Raad van Bestuur bestaat uit minimum drie bestuurders en wordt verkozen door de Algemene Verga-
dering en benoemd voor een periode van drie jaar. 

De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. 

De mogelijkheid van cumulatie van functies wordt bepaald in het huishoudelijk reglement. 

De bestuurders zijn afzetbaar door de Algemene Vergadering. 

 

Art.20 

Om tot bestuurder te kunnen worden benoemd of bestuurder te blijven, dienen de volgende voorwaarden in 
acht genomen te worden: 

-de kandidaat-bestuurders moeten zich schriftelijk bekend maken bij het Algemeen Secretariaat vier maanden 
voor de Algemene Vergadering die de Raad van Bestuur moet benoemen; 

-de kandidaturen worden bekend gemaakt door publicatie in het ledenblad; 

-de kandidaat-voorzitter moeten een ploeg samenstellen uit de kandidaat-bestuurders en deze ploeg 
voorstellen aan de Algemene Vergadering met vermelding van de functies. De ploegen worden be-kend gemaakt 
een maand voor de Algemene Vergadering; 

-de ploeg die de meeste stemmen behaalt, is verkozen. Bij gelijkheid van stemmen zal een tweede stemming 
gehouden worden.  

-Na de verkiezing van de ploeg zal een stemming volgen voor de individuele leden van deze ploeg. Om 
individueel als bestuurder aanvaard te worden moet bij de stemming elke kandidaat die deel uitmaakt van de 
verkozen ploeg de meerderheid van de stemmen behalen, blanco en ongeldige stemmen niet meegerekend; 

-indien een of meerdere kandidaten het vereiste quorum niet halen, moet de verkozen voorzitter an-dere 
kandidaat-bestuurders in de plaats voorstellen; 

-bij gebrek aan voldoende kandidaat-bestuurders stelt de voorzitter naar goeddunken bijkomende kandidaten 
voor. 

 

Art.21 

Bij gebrek aan kandidaat-voorzitters of in geval van niet-aanvaarding stelt de Algemene Vergadering een 
voorlopig bestuur aan dat nieuwe kandidaten moet oproepen en een tweede Algemene Vergadering moet 
beleggen met het oog op de samenstelling van een Raad van bestuur. 

 

Art.22 

Bij het openvallen van een bestuursfunctie, door overlijden, vrijwillig ontslag of afzetting, heeft de Raad van 
Bestuur de keuze om ofwel de opengevallen functie te laten cumuleren door een ander bestuurslid ofwel een 
kandidaat-bestuurder aan te stellen als adviseur van de Raad van Bestuur.  Bij de eerstvolgende Algemene 



Vergadering stelt de Raad van Bestuur de nieuwe kandidaat ter bekrachtiging voor aan de Algemene 
Vergadering voor de resterende duur van het mandaat. 

Een bestuurder kan vrijwillig ontslag geven via een schrijven gericht aan de secretaris of de voorzitter van de 
raad van bestuur met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.  De Algemene Vergadering kan beslissen het 
mandaat met onmiddellijke ingang te beëindigen. 

Bij afzetting door de Algemene vergadering eindigt het mandaat op de dag dat de Algemene Vergadering 
hiertoe beslist.  De bestuurder kan geen schadevergoeding vragen in geval van afzetting. 

 

Art.23 

De Raad van Bestuur  heeft de volgende bevoegdheden: 

-de Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van de vzw, het is bevoegd voor alle handelingen, 
zonder uitzondering, van bestuur en beschikking, ook voor het vervreemden, zelfs om niet, en van het 
hypothekeren, van het lenen en uitlenen, zonder limiet op de termijn, van roerende en onroerende goederen; het 
is bevoegd voor alle handels-, verzekerings- en bankverrichtingen, in-clusief het opheffen van hypotheken; 

-het vertegenwoordigt de vzw, zonder bijkomende machtiging van de Algemene Vergadering, in alle 
gerechtelijke en buitenrechtelijke akten en handelingen; het kan optreden in alle rechtsgedingen, tegen of door de 
vzw gevoerd; het beslist autonoom over het al dan niet gebruiken van rechtsmid-delen; het verbindt geldig de 
vereniging in alle types contracten die er mogelijk zijn.  Twee be-stuurders, wie ze ook zijn, kunnen met hun 
gezamenlijke handtekening de vzw binden en verte-genwoordigen in alle materies; het louter bewijs van hun 
benoeming volstaat hiervoor; 

-het heeft de residuaire bevoegdheid binnen de vzw voor alles wat niet is geregeld, behalve voor wat expliciet 
door de wet aan de Algemene Vergadering is gegeven én voorbehouden en voor alles wat door deze statuten 
expliciet aan een ander orgaan is gegeven én niet aan de Algemene Vergadering door de wet is voorbehouden; 

-het is, binnen het zonet vermeld kader, volledig bevoegd voor het regelen van alle materies die noch door de 
wet, noch door deze statuten zijn geregeld; 

-de raad van bestuur stelt huishoudelijke reglementen op waarin alles kan worden geregeld wat niet in de 
statuten is voorzien. Die reglementen wordt bekrachtigd door de Algemene Vergadering. 

 

Art.24 

De aanwezigheidsquora, meerderheidsquora, beraadslagingen en stemmingen op de Raad van Bestuur 
worden als volgt geregeld: 

-de Raad van Bestuur vergadert op bijeenroeping door de voorzitter minstens om de drie maanden en telkens 
als de belangen van de vereniging het vereisen. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van 
stemmen; bij staking van stemmen is het voorstel verworpen; 

-de Raad van Bestuur vergadert geldig als de meerderheid van zijn leden aanwezig is. Bij afwezigheid kan 
een bestuurder zich laten vertegenwoordigen door een ander bestuurder.  Elk bestuurder kan slechts één ander 
bestuurder vertegenwoordigen.; 

-een bestuurder neemt geen deel aan beraadslagingen die zijn bloed- of aanverwant tot en met de derde 
graad betreffen of wanneer een vermoeden van belangenvermenging bestaat; 

-op schriftelijk verzoek van 4 leden van de Raad van Bestuur is de voorzitter verplicht om binnen de 14 dagen 
de Raad Van Bestuur bijeen te roepen met vermelding van de dagorde op de uitnodiging. 

 

TITEL V.  LOOPTIJDEN, PERIODES EN EINDE VAN DE VZW 

 

Art.25 

De vzw is opgericht voor onbepaalde duur. 

 

Art.26 

Het boekjaar loopt van 01 januari tot 31 december. 

 

Art.27 

Bij ontbinding is de belangeloze bestemming van het vermogen de bestemming aan een doel, gelijkaardig aan 
dat van de vzw of aan een sociaal werk dat gebruik maakt van Duitse Herdershonden, hetwelk wordt aangeduid 
door de Algemene Vergadering. 

In dit opzicht kan de Algemene Vergadering zich uitspreken om het overblijvende netto actief te verdelen over 
meer dan één soortgelijk werk. 

 

Art.27bis 

In geval van ontbinding zal het voorstel tot bestemming van gegevens uit het stamboek, de zoötechnische 
kenmerken en prestaties van de fokwaardeschattingen en fokbeoordelingen, vooraf ter goedkeuring aan de 
bevoegde Minister worden voorgelegd. 

 

Art.28 



Voor alle elementen die niet uitdrukkelijk geregeld zijn door deze statuten en wel geregeld zijn in de Wet van 
27 juni 1921, is de Wet van 27 juni 1921 van toepassing, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, 16 januari 2003, 
22 december 2003, 9 juli 2004 en 27 december 2004. 

 

 


