VLAAMSE VERENIGING VOOR DUITSE HERDERSHONDEN vzw
(aangesloten bij de K.K.U.S.H. en de W.U.S.V.)
V. V. D. H.
REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE
TITEL I: DOEL - OPDRACHTEN – MIDDELEN
Art.01
Om de gestelde opdrachten te kunnen vervullen, kunnen volgende middelen worden aangewend:
1. voorkeur trachten te wekken voor het houden van honden die voldoen aan de in het land
van oorsprong omschreven standaard van het ras;
2. verspreiden van geschriften, vertonen van films en houden van lezingen waarin propaganda
wordt gemaakt voor en voorlichting wordt gegeven over de Duitse herdershond;
3. verlenen van steun bij het opleiden van keurings - en africhtingpersoneel;
4. uitgeven van een periodiek verschijnend verenigingstijdschrift;
5. inrichten van eigen en steunen van door zusterverenigingen georganiseerde tentoonstellingen en werkproeven;
6. aanmoedigen 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 verenigingsopdrachten te vervullen;
7. de mogelijkheden bieden aan de plaatselijke afdelingen om zich regionaal te groeperen in
gewesten;
8. zorgen voor de bekendmaking van fok-, tentoonstellings- en africhtingresultaten;
9. gebruiken van alle andere geoorloofde middelen tot het bereiken van het gestelde doel die
niet in strijd zijn met de verenigingsstatuten of met de reglementen van de overkoepelende
kynologische organismen. Deze middelen moeten worden opgevat in de ruime zin van het
woord.
De aangehaalde voorbeelden zijn niet beperkend.
TITEL II: TOETREDENDE LEDEN
Art.02
1. 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 manifestaties, met uitzondering van wandeldagen, en dit in overeenstemming met de reglementen van de overkoepelende
kynologische organen.
2. Als toetredend lid wordt beschouwd elke natuurlijke persoon die bij de vereniging hetzij via een
kringgroep waar het vooraf werd aanvaard door het bestuur, hetzij rechtstreeks aansluit. Bij de toetredende leden onderscheidt men hoofdleden en bijleden. Hoofdlid is de enige of meest betrokken
aangesloten persoon van een gezin. Bijlid is een bij een hoofdlid inwonende persoon, die op dezelfde
wijze als het hoofdlid, dus rechtstreeks of via dezelfde kringgroep aansluit. Het bijlid blijft deze status
slechts behouden, indien het op deze wijze onafscheidelijk bij het hoofdlid verbonden blijft. Het bijlid
van minder dan achttien jaar wordt betiteld als jeugdlid.
Art.03
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Elke aanvraag tot lidmaatschap als toetredend lid moet schriftelijk geschieden op het daartoe bestemd formulier. Deze aanvraag moet gestuurd worden aan de secretaris hetzij rechtstreeks hetzij
langs de kringgroepsecretaris. Deze wordt gepubliceerd in het tijdschrift. Indien veertien dagen na
het verschijnen daartegen geen schriftelijk bezwaar wordt ingediend is het lidmaatschap voorlopig
verworven. Het wordt slechts definitief een jaar na het indienen van de aanvraag zo er intussen geen
klachten toekomen op het algemeen secretariaat. In geval van bezwaar of klachten beslist de Raad
van Bestuur over de voorlopige of de definitieve aanvaarding. Bij weigering van het voorlopige lidmaatschap wordt de ontvangen bijdrage terugbetaald.
Art.04
Alle leden hebben - voor zover niet anders omschreven in de statuten - dezelfde rechten en plichten.
Door hun aanvraag tot het bekomen van het lidmaatschap erkennen zij de geldigheid van de statuten
en worden zij geacht alle geldende reglementen alsmede deze welke achteraf kunnen worden uitgevaardigd te aanvaarden.
Art.05
Het bedrag van de lidmaatschapsbijdrage wordt jaarlijks bepaald door de Raad van Bestuur en ter
goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.
Art.06
Elk nieuw lid betaalt een bijdrage overeenkomend met de resterende kwartalen (het lopend kwartaal
meegerekend). Deze bedragen worden vastgelegd bij het bepalen van de lidmaatschapsbijdrage.
De bijdrage voor het volgende jaar dient voor de reeds aangesloten leden vereffend voor 15 december. De bijdragen van de bij een kringgroep aangesloten leden, worden betaald door tussenkomst
van de betrokken kringgroep eveneens voor 15 december.
Art.07
De jaarlijkse bijdrage omvat het abonnement op het tijdschrift zo dit wordt uitgegeven en de verzekeringspremie indien een gezamenlijke verzekering door de vereniging werd afgesloten. Elk hoofdlid
in de categorie toegetreden leden is automatisch geabonneerd.
Art.08
Het lidmaatschap neemt een einde:
- bij overlijden van het lid;
- door opzegging voor het einde van het kalenderjaar, schriftelijk gericht aan het secretariaat;
- door wanbetaling en dit met terugwerkende kracht op 31/12 van het vorig kalenderjaar;
- indien het lid zijn lidmaatschapsbijdrage niet heeft voldaan uiterlijk 15 januari van het lopende jaar. In dit geval vervalt ook de anciënniteit van het lid;
- door uitsluiting zoals bepaald in Art. 11 van de statuten en toegelicht in het hoofdstuk "Uitsluiting van leden".
Art.09
In geen enkel geval hebben de werkelijke of toegetreden leden noch hun eventuele erfgenamen,
recht op het kapitaal van de vereniging noch op teruggave van het betaalde lidgeld. Dit geldt eveneens voor ontslagnemende of uitgesloten werkelijke en/of toetredende leden

TITEL III. ERELEDEN
Art.10
Het erelidmaatschap kan door de Raad van Bestuur worden aangeboden aan personen die zich tegenover de vereniging of in verband met de Duitse herdershond in het algemeen, uitzonderlijk verdienstelijk hebben betoond.
Zij worden niet verplicht tot het betalen van een lidmaatschapsbijdrage.
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TITEL IV. BEHEER/Raad van bestuur
Art.11
Om als bestuurslid te zetelen moet men voldoen aan volgende voorwaarden:
- minstens vijf jaar ononderbroken lid zijn van de V.V.D.H.;
- geen verenigingsstraf hebben opgelopen hoger dan een verenigingsblaam.;
- gezinsleden kunnen niet samen in de Raad van Bestuur zetelen. Aftredende bestuursleden
kunnen zich herkiesbaar stellen;
- De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester mogen niet gecumuleerd worden.
Art.12
1. De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging onder alle omstandigheden. Hij leidt de Algemene Vergadering net als die van de Raad van Bestuur. Hij ondertekent de door de betrokken vergadering goedgekeurde notulen en waakt in samenwerking met de andere bestuursleden op de naleving van de statuten en reglementen en op de uitvoering van de getroffen
besluiten. Hij valideert de door de penningmeester voorgelegde stukken;
2. De ondervoorzitter vervangt de voorzitter wanneer deze verhinderd is of wanneer hij door
hem wordt afgevaardigd. In beide gevallen vervult hij volledig de taak van voorzitter;
3. De secretaris is belast met de administratieve werkzaamheden van de vereniging;
4. De penningmeester registreert nauwkeurig alle ontvangsten en uitgaven.
Art.13
Buiten de hierboven vermelde functies moeten nog minstens drie leden in de Raad van Bestuur zetelen,
belast met technische functies, te weten:
1. een commissaris africhting die instaat voor alle uitvoeringsbeschikkingen betreffende africhting;
2. een commissaris kynologie die instaat voor alle uitvoeringsbeschikkingen in verband met tentoonstellingen, fokkerij en aankeuringen;
3. een verantwoordelijke voor de communicatie die instaat voor de uitgave van het tijdschrift.
Art.14
Bovendien kunnen bestuurders door de Raad van Bestuur belast worden met de uitvoering van specifieke taken, met de mogelijkheid hiervoor een commissie op te richten.
Op elke vergadering van de Raad van Bestuur brengen zij verslag uit. Elke afdeling werkt volgens een
specifiek huishoudelijk reglement, goedgekeurd door de Algemene Vergadering, waarin de taken
omschreven zijn.
Art.15
De commissie werkt onder leiding en verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. De bevoegdheid ervan is beperkt tot die van het bestuurslid zelf en dit is: onderzoeken, voorstellen en de beslissingen van de Raad van Bestuur uitvoeren. Het beslissingsrecht behoort steeds bij de Raad van Bestuur.
De bestuursleden zijn verantwoordelijk voor de hen opgedragen taken doch uitsluitend tegenover de
Raad van Bestuur van wie zij de opdracht hebben ontvangen.
Art.16
Naast de bovenvermelde taken en bevoegdheden dienen de leden van de Raad van Bestuur in elk
geval toezicht te houden op de uitvoering van de activiteiten die vallen onder de erkenningsvoorwaarden van de V.V.D.H. door de Vlaamse Overheid.
Art.17
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In geval van globaal ontslag van de Raad van Bestuur of indien wegens individuele ontslagnemingen
het aantal bestuursleden minder bedraagt dan drie moet dringend een buitengewone Algemene
Vergadering worden samengeroepen die een nieuw bestuur aanstelt volgens de geldende statuten.
Intussen moeten de ontslagnemende leden de lopende zaken behartigen. Indien zij in gebreke blijven, moet de Algemene Vergadering voorlopige bewindvoerders aanduiden.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Art.18
De statutaire Algemene Vergadering heeft plaats binnen het eerste kwartaal van het werkingsjaar.
Op deze vergadering wordt verslag uitgebracht over de werking en de activiteiten van het vorige jaar.
De rekeningen en de begroting worden ter goedkeuring voorgelegd. Bij goedkeuring van de rekeningen wordt stilzwijgend kwijting verleend aan de bestuurders.
Art.19
Op de gewone Algemene Vergaderingen wordt verslag uitgebracht over de activiteiten, de financiële
toestand en de werking van de vereniging.
Art.20
Het proces-verbaal van de vergadering wordt opgesteld door de secretaris of door de aangestelde
verslaggever en wordt voor goedkeuring ondertekend door de voorzitter.
De processen-verbalen behoren tot de notulen van de vereniging.
Art.21
De werkelijke leden bedoeld in de statuten onder art.6, lid1, worden op de Algemene Vergadering
vertegenwoordigd door een of maximum twee personen, -in principe de kringgroepvoorzitter en/of
de -secretaris. De afgevaardigde moet in het bezit zijn van een stemkaart. Deze stemkaart wordt
door het V.V.D.H.-secretariaat aan de kringgroepsecretaris gezonden, na ontvangst van de kringgroepjaarbundel, die elke kringgroep na zijn statutaire Algemene Vergadering dient in te zenden naar
het secretariaat van de V.V.D.H. Indien de kringgroepafgevaardigde niet de voorzitter of secretaris
van de kringgroep is, dan dient de rugzijde van de stemkaart de mandaatverlening als kringgroepafgevaardigde te dragen, gedateerd en deugdelijk ondertekend door kringgroepvoorzitter of -secretaris
namens de leden van de kringgroep. De stemkaart draagt het nummer en de benaming van de kringgroep. Zij moet worden voorgelegd tot ontvangst van de stembrieven bij schriftelijke stemmingen en
dient tot stemuitbrenging door vertoning bij niet-schriftelijke stemmingen.
Art.22
De controle van de aanwezigheden geschiedt door de secretaris of door personen, aangeduid door
de voorzitter. De toetredende leden hebben geen stemrecht.
Art.23
De bevoegdheid van de Algemene Vergadering en de wijze van bijeenroeping wordt bepaald door de
statuten.

TITEL VI. WERKELIJKE LEDEN – KRINGGROEPEN
Art.24
De aanvraag tot lidmaatschap waarvan sprake in art.06 lid1 van de statuten, moet geschieden op een
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daartoe bestemd formulier. Een ondertekend exemplaar van de kringgroep statuten en het reglement van inwendige orde, dient bijgevoegd te worden. Het lidmaatschap is voorlopig verworven
indien daartegen, binnen de veertien dagen na publicatie van de aanvraag in het tijdschrift volgend
op de maand van de aanvraag, geen schriftelijk bezwaar is ingediend. Het wordt slechts definitief een
jaar na het indienen van de aanvraag zo er intussen geen klachten toekomen op het secretariaat van
de V.V.D.H. In afwachting van een definitieve aanvaarding is men stagelid en aldus volgens de statuten toetredend lid.
In elk geval beslist de Raad van Bestuur omtrent de voorlopige en/of de definitieve aanvaarding op
basis van een toetsing van de werking van de kringgroep aan het doel van de vereniging zoals bepaald in Art.03 van de statuten en Art.02.1 van het reglement van inwendige orde. Beroep tegen
deze beslissing kan worden aangetekend bij de Algemene Vergadering.
Art.25
Elke kringgroep houdt in januari zijn statutaire Algemene Vergadering. De bestuursleden worden
verkozen voor een mandaat van drie jaar. De leden van het kringgroepbestuur moeten ouder zijn dan
achttien jaar en minstens twee jaar lid van de kringgroep of stichtend lid, met ononderbroken lidmaatschap bij de kringgroep, ervan zijn.
Art.26
De statuten en/of het huishoudelijk reglement van de kringgroepen mogen niet tegenstrijdig zijn met
de statuten en het reglement van inwendige orde van de V.V.D.H. Elke kringgroep die een feitelijke
vereniging is, dient zich uiterlijk voor 30 juni 2017 om te vormen tot een VZW.

TITEL VII. GEWESTEN
Art.27
Zoals voorzien in Art.03 van de statuten kunnen de kringgroepen zich regionaal groeperen in gewesten, om gezamenlijke standpunten in te nemen op de algemene vergadering. De Raad van Bestuur
bepaalt de geografische afbakening van de gewesten in overleg met die gewesten.
Art.28
De werking van de gewesten wordt bepaald in een specifiek huishoudelijk reglement, goedgekeurd
door de Algemene Vergadering.

TITEL VIII. GESCHILLEN
Art.29
Bij geschillen kan een klacht ingediend worden bij de Raad van Bestuur. Ingeval een klacht wordt
ingediend door een commissie, zal de bevoegde commissaris voor die commissie de behandeling in
de Raad van Bestuur niet bijwonen en niet deelnemen aan de besluitvorming.
Art.30.
Financiële geschillen tussen twee of meer partijen worden niet door de Raad van Bestuur behandeld. Hiervoor dienen de partijen zich te wenden tot de politie of de bevoegde gerechtelijke instanties
Art.31.
Bij het indienen van een klacht dient men 50,00 euro administratiekosten te storten. In geval de
klacht in het voordeel van de aanklager wordt uitgesproken, wordt dit bedrag teruggestort. In dit
geval worden de administratiekosten verhaald op de aangeklaagde partij.
Bij een tweede klacht over hetzelfde onderwerp, door dezelfde indiener, worden de administratiekosten verhoogd naar 100,00 euro.
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TITEL IX. SANCTIES
Art.32
Tot vrijwaring van haar belangen en tot handhaving van de inwendige en uitwendige orde, heeft de
Raad van Bestuur het recht alle maatregelen te treffen en sancties uit te spreken tegenover elke categorie van leden, die door hun gedrag en handelwijze de belangen van de vereniging schaden.
Zij kunnen uitgesproken worden door de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur legt altijd een geldigheidsduur op, maar kan de maatregel verlengen of doen
ophouden, wanneer een gewijzigde situatie daartoe aanleiding zou geven. Het betrokken lid kan
daartoe ook zelf verzoeken.
Een sanctie tegenover een lid kan slechts uitgesproken worden wanneer het lid in de gelegenheid
werd gesteld zijn standpunten toe te lichten tijdens een vergadering van de Raad van Bestuur.
Art.33
Elk lid dat het voorwerp uitmaakt van een sanctie zal per aangetekende brief worden geïnformeerd
door de secretaris van de vereniging en daarbij worden gewezen op zijn recht op beroep.
Elk lid kan tegen een sanctie uitgesproken door Raad van Bestuur binnen de 30 dagen een schriftelijk
beroep aantekenen bij de Algemene Vergadering. De raad van bestuur zal zich uitspreken over de
ontvankelijkheid van het beroep: voldoet met andere woorden het ingediende beroep aan de voorwaarden die hiervoor voorzien zijn in de statuten en het huishoudelijk reglement.
Nadat het beroep ontvankelijk verklaard is, kan het behandeld worden door de Algemene Vergadering. Bij de behandeling van het beroep door de Algemene Vergadering, zal de Algemene Vergadering
zich moeten uitspreken over de gegrondheid van het beroep of met andere woorden is het beroep
gerechtvaardigd, legitiem en juist. De Algemene Vergadering kan de sanctie opgelegd door de Raad
van Bestuur bekrachtigen, wijzigen of verbreken. Na de behandeling van een eventueel beroep zal de
secretaris de uitspraak per aangetekende brief aan het betrokken lid kenbaar maken.
Wanneer de publicatie van de sanctie nodig is voor de bestuurlijke instanties van de vereniging,
moet dit via het maandblad gebeuren. De secretaris zal dit melden aan de commissie communicatie.
Art.34
Elk lid, zowel toetredend als werkelijk lid, dat het voorwerp uitmaakt van een door de Algemene Vergadering uitgesproken of bekrachtigde straf kan indien hij meent dat deze in strijd is met de statuten
of reglementen van de vereniging, beroep aantekenen bij de Kynologische Raad van de Koninklijke
Kynologische Unie Sint- Hubertus. Dit beroep is in elk geval ontvankelijk indien de uitbreiding van de
straf voor de hele K.K.U.S.H. werd aangevraagd.
TITEL X. UITSLUITING VAN LEDEN
Art.35
Een toetredend of erelid kan tijdelijk of levenslang uit de vereniging worden gesloten door de Raad
van Bestuur met twee derde meerderheid van de stemmen in de gevallen voorzien in Art.11 2de lid
van de statuten.
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.
Elk lid dat het voorwerp uitmaakt van een uitsluiting zal per aangetekende brief worden verwittigd
door de secretaris en daarbij worden gewezen op zijn recht op beroep. Na de behandeling van een
eventueel beroep door de Algemene Vergadering zal de secretaris de uitspraak per aangetekende
brief aan het betrokken lid kenbaar maken.
Wanneer de publicatie van deze uitsluiting nodig is voor de bestuurlijke instanties van de vereniging,
moet dit via het maandblad gebeuren. De secretaris zal dit melden aan de commissie communicatie.
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Art.36
Een uitsluiting van een lid kan slechts uitgesproken worden wanneer het lid in de gelegenheid werd
gesteld zijn standpunten toe te lichten tijdens een vergadering van de Raad van Bestuur voor wat de
toetredende leden betreft of op de Algemene Vergadering, voor wat de werkelijke leden betreft.
Elk toetredend lid dat het voorwerp uitmaakt van een door de Raad van Bestuur uitgesproken uitsluiting, kan, indien hij meent dat deze straf in strijd is met de statuten of reglementen van de vereniging, beroep aantekenen bij de Algemene Vergadering. Dit beroep dient per aangetekend schrijven ingediend binnen 30 dagen na de uitspraak van de straf bij de secretaris van de vereniging. De
raad van bestuur zal zich uitspreken over de ontvankelijkheid van het beroep: voldoet met andere
woorden het ingediende beroep aan de voorwaarden die hiervoor voorzien zijn in de statuten en het
huishoudelijk reglement.
Nadat het beroep ontvankelijk verklaard is, kan het behandeld worden door de Algemene Vergadering. Bij de behandeling van het beroep door de Algemene Vergadering, zal de Algemene Vergadering
zich moeten uitspreken over de gegrondheid van het beroep of met andere woorden is het beroep
gerechtvaardigd, legitiem en juist. De Algemene Vergadering kan de uitsluiting opgelegd door de
Raad van Bestuur bekrachtigen, verbreken of omzetten in een sanctie. De Raad van Bestuur heeft bij
de behandeling van het beroep spreekrecht maar geen stemrecht Na de behandeling van een eventueel beroep zal de secretaris de uitspraak per aangetekende brief aan het betrokken lid kenbaar
maken.
Art.37
Elk lid, zowel toetredend als werkelijk lid, dat het voorwerp uitmaakt van een door de Algemene Vergadering uitgesproken of bekrachtigde uitsluiting kan indien hij meent dat deze in strijd is met de
statuten of reglementen van de vereniging, beroep aantekenen bij de Kynologische Raad van de Koninklijke Kynologische Unie Sint- Hubertus. Dit beroep is in elk geval ontvankelijk indien de uitbreiding van de straf tot de hele K.K.U.S.H. werd aangevraagd.
TITEL XI. WIJZE VAN STEMMEN
Art.38
Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. Dit geldt voor alle besturen en
commissies. Blanco en ongeldige stemmen worden niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het
voorstel verworpen.
TITEL XII. AFWEZIGHEDEN
Art.39
Leden van commissies die zonder geldige reden drie achtereenvolgende vergaderingen niet bijwonen
verliezen automatisch hun hoedanigheid van lid van die commissie.
Art.40
Geen enkel reglement van de commissies en kringgroepen mag bepalingen bevatten die strijdig zijn
met de statuten en/of met het reglement van inwendige orde van de V.V.D.H..

TITEL XIII. AANVULLENDE REGLEMENTEN
Art.41
Alle contacten van zowel werkelijke als toetredende leden met de overkoepelende organen dienen
via de Raad van Bestuur te geschieden.

TITEL XIV. BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DIERENWELZIJN
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Art. 42
Gedurende en tijdens een manifestatie is verboden
- elk vorm van agressie of geweld uit te oefenen op de hond;
- het gebruik of het dragen van elektronische trainingshalsbanden of imitaties ervan;
- het gebruik of dragen van prikhalsbanden of andere pijnhalsbanden of imitaties ervan.
Overtredingen hiertegen kunnen tot uitsluiting uit de manifestatie wegens onsportief gedrag leiden,
en/of aanleiding geven tot een sanctie.
Aldus goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 11 april 2015.
addendum
1. kringgroepstatuten (zie art 6 lid 3 van de statuten)
2. huishoudelijk reglement van de commissies (africhting, kynologie, klaco en BWA)
3. aanvraagformulier van lidmaatschap
4. kringgroepjaarbundel
5. huishoudelijk reglement gewesten
6. inhoud van termen 00-lid – 88-lid
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