Nederlandse Bond voor de Diensthond

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
VAN DE NEDERLANDSE BOND VOOR DE
DIENSTHOND.
1. VAN HET BONDSBESTUUR
artikel 1
De leden van het bondsbestuur hebben zitting voor een periode van maximaal 3
jaar. Zij zijn steeds herkiesbaar.
Bij tussentijdse vacatures heeft het opvolgend lid zitting voor het resterende deel
van de zittingsperiode van degene, die hij opvolgde en is daarna herkiesbaar.
artikel 2
Bij periodiek aftreden, zijn zowel het bondsbestuur als ieder der afdelingen of ten
minste een tiental individuele leden bevoegd tot het stellen van een kandidaat.
Indien een aftredend lid van het bondsbestuur zich herkiesbaar stelt en er geen
tegenkandidaten zijn gesteld, vindt herbenoeming automatisch plaats. Verkiezing
van leden voor het bondsbestuur kan alleen geschieden in een bondsvergadering,
waarvan de convocatie dit vermeldt.
artikel 3
Bij periodiek aftreden of tussentijdse vacatures kunnen kandidaten gesteld worden,
nadat het bondsbestuur heeft kennis gegeven van het ontstaan van de vacature.
Aanmelding van kandidaten kan geschieden tot uiterlijk het tijdstip van het begin
van de bondsvergadering bij een van de bondsbestuursleden.
artikel 4
Een lid van het bondsbestuur kan door de bondsvergadering met meerderheid van
stemmen als zodanig worden ontslagen op een met redenen omkleed voorstel van
het bondsbestuur, een afdeling of ten minste tien individuele leden.
artikel 5
Kandidaten voor een functie in het bondsbestuur verlaten de vergadering vanaf het
tijdstip, waarop de vacature, waarvoor zij kandidaat staan, aan de orde komt, totdat
deze is vervuld. Zij kunnen echter tot de vergadering worden toegelaten voor zover
de vergadering de wens te kennen geeft door de kandidaat met betrekking tot zijn
persoon te worden geïnformeerd.
artikel 6
De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen en de algemene leiding
van de Bond. Hij tekent met de secretaris de goedgekeurde notulen en de uitgaande
correspondentie, voor zover het bondsbestuur dit wenselijk acht.
artikel 7
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De secretaris is verantwoordelijk voor het samenstellen van de notulen, het voeren
van correspondentie en alle werkzaamheden, die geacht kunnen worden tot het
secretariaat te behoren.
artikel 8
De penningmeester int en administreert de gelden aan de Bond toekomende. Hij
draagt zorg voor een regelmatige inning van de contributies, donatiegelden en
andere inkomsten en pleegt zonodig overleg met de afdelingspenningmeesters. Hij
belegt op de wijze, zoals door het bondsbestuur zal worden bepaald, het kasgeld en
is gehouden, zo dikwijls als het bondsbestuur zulks verlangt, volledige rekening en
verantwoording af te leggen. Hij is verplicht reglementair benoemde commissies
ter controlering van zijn beleid in alles ter zijde te staan.
De penningmeester heeft procuratie tot een door het bondsbestuur vast te stellen
bedrag.
De penningmeester houdt de ledenadministratie bij.
artikel 9
De algemene leden van het bondsbestuur zullen zich belasten met vervanging van
de overige functionarissen en verrichten de werkzaamheden, zoals zulks door het
bondsbestuur zal worden bepaald.
artikel 10
De vergaderingen van het bondsbestuur worden gehouden zo dikwijls de voorzitter
en de secretaris dit nodig oordelen of binnen een maand, nadat drie leden van het
bondsbestuur zulks verzoeken.
artikel 11
Het bondsbestuur kan slechts besluiten nemen, indien van het dagelijks bestuur ten
minste drie, van de algemene leden ten minste de helft in de vergadering aanwezig
zijn.
artikel 12
De leden van het bondsbestuur en de door de bondsvergadering benoemde
commissies genieten vergoeding voor redelijk te achten reis- en/of verblijfskosten,
alsmede andere uitgaven door hen gedaan in het belang van de Bond, zulks ter
beoordeling van het dagelijks bestuur. Zo mogelijk zal alleen tegen overlegging
van kwitantie worden betaald.
2. VAN DE LEDEN
artikel 13
De schriftelijke opzegging van het lidmaatschap als bedoeld in artikel 18 sub b van
de Statuten geschiedt:
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a. door een lid door middel van een aan de penningmeester van het bondsbestuur
gericht schrijven;
b. door het bondsbestuur, indien een lid heeft opgehouden te voldoen aan de
vereisten door de Statuten aan het lidmaatschap gesteld, als ook wanneer
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
artikel 14
Opzegging van het lidmaatschap door een lid of door het bondsbestuur kan slechts
geschieden voor het begin van een nieuw verenigingsjaar.
Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van de Bond of van
het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap tot het einde van
het verenigingsjaar te laten
voortduren.
artikel 15
Royement van leden en buitengewone leden kan, al dan niet op een schriftelijk
voorstel van een afdelingsbestuur, worden uitgesproken door het bondsbestuur.
artikel 16
Een royement vindt niet plaats voordat het lid in de gelegenheid gesteld is zich in
een vergadering van het dagelijks bestuur te verweren of te doen verweren.
artikel 17
Wordt een lid verdacht van gedragingen als bedoeld in artikel 19 sub b of c van de
Statuten, dan kan hij door het dagelijks bestuur worden geschorst. Een schorsing,
die in de eerstvolgende vergadering van het bondsbestuur niet wordt omgezet in
een royement, wordt opgeheven. De mogelijkheid bestaat zich in de vergadering
van het dagelijks bestuur te verweren of te doen verweren.
artikel 18
Tegen de uitspraak van het bondsbestuur staat beroep open op de
bondsvergadering.
3. VAN DE REGIO'S
artikel 19
Er zijn vier regio's; regio I bestaande uit Groningen, Fries-land, Drenthe en
Flevoland. Regio II bestaat uit Overijssel en Gelderland. Regio III bestaat uit
Noord Holland, Zuid Holland en Utrecht. Regio IV bestaat uit Zeeland, Noord Brabant en Limburg.
artikel 20
Indien de regio een voltallig bestuur wenst te kiezen, dan dienen er Statuten en een
huishoudelijk reglement ontworpen te worden. Deze dienen voorgelegd te worden
aan het bondsbestuur ter goedkeuring. De aldus opgestelde Statuten en
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huishoudelijke reglementen mogen geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met
de Statuten of het huishoudelijk reglement van de Bond.
artikel 21
De vergaderingen van de regio worden gehouden zo dikwijls als de
regiovertegenwoordiger dit nodig oordeelt, doch minimaal eenmaal per jaar of
binnen een maand nadat 3 vertegenwoordigende leden zulks verzoeken. Voor
zoveel mogelijk voor de bondsvergadering. Indien dit niet mogelijk is dan kort
daarna.
artikel 22
Binnen een regio kunnen afdelingen en/of oefengroepen ontstaan. De
regiovertegenwoordiger houdt het bondsbestuur over deze ontwikkelingen op de
hoogte.
artikel 23
Bij periodiek of tussentijds aftreden van een regiovertegenwoordiger zijn de leden
behorend tot die regio bevoegd tot het stellen van een kandidaat.
Indien de aftredende regiovertegenwoordiger zich herkiesbaar stelt en er zijn geen
tegenkandidaten gesteld, vindt herbenoeming automatisch plaats.
Verkiezing van de regiovertegenwoordiger kan alleen geschieden in een
regiovergadering waarvan de convocatie dit vermeldt.
Aanmelding van kandidaten kan geschieden tot uiterlijk het tijdstip van het begin
van de regiovergadering bij de regiovertegenwoordiger.
artikel 24
Kandidaten voor de functie van regiovertegenwoordiger verlaten de vergadering
vanaf het tijdstip, waarop de vacature, waarvoor zij kandidaat staan aan de orde
komt, totdat deze is vervuld. Zij kunnen echter tot de vergadering worden toegelaten voor zover de vergadering de wens te kennen geeft door de kandidaat met
betrekking tot zijn persoon te worden geïnformeerd.
artikel 25
Van iedere regiovergadering wordt door de regiovertegenwoordiger een agenda
gezonden aan de secretaris van het bondsbestuur.
Een regiovergadering kan door een of meer leden van het bondsbestuur worden
bijgewoond, voor zover zij geen lid zijn van de betreffende afdelingen in de regio,
hebben zij een adviserende stem.
Van iedere regiovergadering zendt de regiovertegenwoordiger een verslag aan de
secretaris van het bondsbestuur.
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4. VAN DE GELDMIDDELEN
artikel 26
Van ieder lid wordt een contributie geheven, waarvan het bedrag door de
bondsvergadering is vastgesteld.
artikel 27
Contributie wordt rechtstreeks geïnd door de penningmeester van de Bond.
artikel 28
Alle contributies moeten jaarlijks voor 1 januari aan de bondspenningmeester
worden afgedragen.
artikel 29
De keuringsgelden als bedoeld in artikel 22 sub b van de Statuten worden op een
nader in het keuringsreglement voorgeschreven wijze aan de penningmeester
voldaan.
artikel 30
De gelden, bedoeld in artikel 22 sub c en d van de Statuten worden geïnd door de
penningmeester.
artikel 31
Jaarlijks benoemd de bondsvergadering een commissie van drie leden, die het
beheer en de administratie van de penningmeester controleert. Decharge van de
penningmeester door de bondsvergadering vindt niet plaats dan an ontvangst van
het schriftelijk rapport van die commissie.

VAN DE VERGADERINGEN
artikel 32
Alle leden, die de bondsvergadering bijwonen, tekenen voor het begin van de
vergadering de presentielijst.
artikel 33
Besluiten worden alleen genomen ten aanzien van zaken op de agenda
voorkomende, behoeve in spoedeisende gevallen, ter beoordeling van het
bondsbestuur.
artikel 34
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Behoudens in Statuten en bij dit reglement gemaakte uitzonderingen worden
besluiten bij meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen genomen.
Blanco uitgebrachte stemmen worden als niet geldig beschouwd.
Stemmingen over personen geschieden schriftelijk. Stemmingen over zaken
geschieden als regel mondeling. Zijn er ten aanzien van een kandidaatstelling geen
tegenkandidaten, dan wordt, tenzij om stemming wordt gevraagd, de kandidaat
geacht te zijn gekozen.
artikel 35
Indien bij stemmingen over personen bij de eerste stemming geen der kandidaten
een meerderheid behaald, heeft herstemming plaats tussen de twee kandidaten, die
het grootste aantal stemmen op zich verenigden.
Bij gelijk aantal stemmen voor kandidaten, die bij de eerste stemming op een na
het grootste aantal stemmen op zich verenigden, wordt bij tussentijdse stemming
bepaald, wie van hen voor de herstemming de tweede kandidaat zal zijn.
Indien bij herstemming de stemmen, staken beslist het lot.
artikel 36
De gewone kosten van buitengewone bondsvergaderingen, als bedoeld in artikel 31
van de Statuten, komen ten laste van de verzoekers, tenzij de alsdan bijeen
geroepen bondsvergadering besluit deze vergadering van voldoende gewicht te
achten. In dit laatste geval komen de kosten ten laste van de Bond.
artikel 37
Een agendapunt kan worden aangehouden, wanneer de meerderheid van de
vergadering zulks bij persoonlijke stemming wenst.
artikel 38
Ter vaststelling van de uitslag van de stemming benoemt de voorzitter een
commissie van ten hoogste drie leden.
6. VAN HET BONDSORGAAN
artikel 39
Het bondsorgaan, dat de naam zal dragen: “De Diensthond” Het bondsbestuur
regelt de wijze van uitgave, zomede het voeren van de redactie.
7. VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE
artikel 40
Er is een technische commissie welke is samengesteld uit:
-de commissaris van de keuringen;
-5 leden benoemd door het bondsbestuur; iedere regio kan ingeval van een vacature
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kandidaten voordragen.
De commissaris van de keuringen treedt als voorzitter op. Wanneer bij stemming
de stemmen staken, beslist de voorzitter.
artikel 41
Met uitzondering van de commissaris van de keuringen hebben de leden van de
commissie zitting voor een periode van drie jaar. Zij zijn terstond herkiesbaar.
artikel 42
De commissie heeft tot taak het opstellen cq wijzigen van:
- de keuringsreglementen voor surveillancehonden en (gespecialiseerde)
speurhonden;
- wedstrijdreglementen;
- de reglementen met betrekking tot toelatings- en exameneisen en de richtlijnen
voor keurmeesters en helpers.
Het bondsbestuur kan overigens de commissie andere opdrachten van technische
aard verstrekken.
artikel 43
De commissie dient haar voorstellen in bij het bondsbestuur. Alvorens de
voorstellen goed te keuren kan het bondsbestuur bepalen, dat eerst door middel van
bekendmaking van die voorstellen in het bondsorgaan, de mening van de leden
wordt gepeild.

8. VAN ONDERSCHEIDINGEN
artikel 44
1. Een bondslid, dat - al dan niet met onderbreking - gedurende 25 jaren lid is,
ontvangt in de bondsvergadering van het jaar waarin dit jubileum valt een
bondsinsigne.
2. Hetzelfde als hiervoor vermeld, geldt voor een bondslid dat 40 jaren lid is
geweest.
3. Het bondslid, dat ingevolge het bepaalde in artikel 20 van de Statuten tot lid van
verdienste is benoemd, ontvangt een bondsinsigne.
artikel 45
1. Het insigne bedoeld in artikel 44 lid 1, bestaat uit een draagspeld, dat het
bondswapen voert; het is van zilver.
2. Het insigne, als bedoeld in artikel 44 lid 2, bestaat uit een draagspeld, dat het
bondswapen voert; het is van verguld zilver.
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3. Het insigne, als bedoeld in artikel 44 lid 3, bestaat uit een draagspeld, dat het
bondswapen voert en waarop een kroontje is aangebracht. Het is van verguld
zilver.
9. VAN DE DIPLOMA’S
artikel 46
1. Certificaten, diploma’s en overige bewijzen, afgegeven door de Bond zijn alleen
geldig in combinatie met het lidmaatschap van de Bond.
2. Certificaten, diploma’s en overige bewijzen, afgegeven door de Bond zijn niet
overdraagbaar, noch op een geleider, noch op een hond.
3. Bij controle door of namens het Bondsbestuur of de overheid wordt de identiteit
van de hond (zo nodig) bepaald aan de hand van een geldig document (paspoort) of
een geïmplanteerde chip.
SOESTERBERG, 26 maart 2002.
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