Statuten Nederlandse Bond voor de Diensthond

STATUTEN
NAAM
ARTIKEL 1
De vereniging draagt de naam: Nederlandse Bond voor de Diensthond. Zij
is gevestigd te Amsterdam. De vereniging is opgericht op 25 september
1931 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
In de statuten en reglementen wordt de vereniging aangeduid als: de Bond
DOEL
ARTIKEL 2
De bond stelt zich tot doel: het bevorderen van het africhten en het gebruik
van diensthonden ter hulpverlening, ter handhaving van de rechtsorde en
ter bestrijding van de criminaliteit.
ARTIKEL 3
Zij tracht dit te bereiken door:
a. Het beleggen van huishoudelijke vergaderingen;
b. het samenstellen van keuringsreglementen, gegrond op de praktijk, het
organiseren van keuringen en het verstrekken van certificaten;
c. het aankweken van kennis omtrent africhting en gebruik van diensthonden;
d. het geven van inlichtingen en adviezen aan haar leden, buitengewone
leden, politiële, bestuurlijke, justitiële, militaire, particuliere bewakings- en
beveiligingsinstanties en relevante derden in alle zaken de diensthond
betreffende;
e. het bevorderen en steunen van onderzoek op het gebied
van diensthonden;
f. het bevorderen van het welzijn van de honden, waarmee opsporings-,
bewakings-, controle-, en surveillanceactiviteiten worden verricht;
g. het voeren van propaganda, het houden van lezingen, het organiseren van
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wedstrijden en demonstraties;
h. het uitgeven van een bondsorgaan;
i. alle andere wettige middelen, die aan het doel kunnen beantwoorden.
BESTUUR
ARTIKEL 4
Aan het hoofd van de bond staat het bondsbestuur. Het bondsbestuur wordt
uit en door de leden gekozen tijdens de bondsvergadering.
ARTIKEL 5
Het bondsbestuur bestaat uit ten hoogste elf (11) leden. Het bestaat uit een
dagelijks bestuur van vijf (5) leden, en ten hoogste zes (6) vertegenwoordigers van de aan de bond deelnemende regio's die periodiek aftreden en
steeds herkiesbaar zijn.
ARTIKEL 6
Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een
secretaris en twee (2) leden. Het dagelijks bestuur wordt administratief
ondersteund door een bondsadministrateur. Het dagelijks bestuur kan zich
laten ondersteunen door een notulist.
ARTIKEL 7
De voorzitter wordt als zodanig door de bondsvergadering met meerderheid
van stemmen gekozen. Kandidaten kunnen worden gesteld door het
bondsbestuur en de regio's.
ARTIKEL 8
De overige leden van het bondsbestuur worden door de bondsvergadering
met meerderheid van stemmen gekozen. Kandidaten kunnen worden
gesteld door het bondsbestuur en de regio's.
ARTIKEL 9
De functies van commissaris van de keuringen, penningmeester, secretaris
en bondsredacteur worden door het bondsbestuur in onderling overleg
verdeeld.
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ARTIKEL 10
Het bondsbestuur kan zich laten bijstaan door commissies. De samenstelling en taak kan nader geregeld worden in een huishoudelijk reglement.
ARTIKEL 11
Het bondsbestuur is gehouden de belangen van de bond te bevorderen.
a. het stelt een huishoudelijk reglement op;
b. het is belast met het beheer der financiën en verplicht van haar vermogenstoestand zodanige aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar
rechten en verplichtingen kunnen worden gekend;
c. het is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen,
vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van
overeenkomsten, waarbij de bond zich als borg of hoofdelijke schulden
naar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling
voor een schuld van derden verbindt;
d. het vertegenwoordigt de bond in en buiten rechte. Voorts kunnen de
voorzitter en secretaris tezamen de bond in en buiten rechte
vertegenwoordigen. In geval van ontstentenis van de voorzitter vertegenwoordigen de secretaris en de penningmeester de bond in en buiten
rechte.
ARTIKEL 12
Elk bestuurslid kan te allen tijde door de bondsvergadering bij meerderheid
van stemmen worden geschorst wanneer hij de belangen van de bond op
enigerlei wijze heeft geschaad. Een schorsing, die niet in de eerstvolgende
bondsvergadering wordt gevolgd tot ontslag wordt hiermee opgeheven.
LEDEN
ARTIKEL 13
De bond kent leden en buitengewone leden.
ARTIKEL 14
Leden van de bond kunnen zijn:
a. 1. de ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 3 van de Politiewet
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1993;
2. de ambtenaren Belastingdienst Douane;
3. leden van de Krijgsmacht;
4. de buitengewone opsporingsambtenaren.
b. Medewerkers van particuliere beveiligingsbedrijven, welke uit hoofde
van de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherche bureaux
een officiële toelating hebben van de Minister van Justitie;
c. Zij, die uit hoofde van hun ambt of beroep gelijkgesteld kunnen worden
aan een der onder a, b, en c genoemde personen, zulks ter beoordeling van
het bondsbestuur.
d. Organisaties en leden van organisaties die bij de uitvoering van hun
functionele werkzaamheden gebruik (moeten) maken van een diensthond.
ARTIKEL 15
Hij die lid van de bond wenst te worden meld zich bij de secretaris van de
bond. Het bondsbestuur beslist over wel of niet toelaten conform het
voorgaand artikel.
ARTIKEL 16
Buitengewone leden van de bond kunnen worden leden, die de actieve
dienst ten gevolge van functioneel leeftijdsontslag, vervroegde uittreding,
pensioen of wachtgeld, dan wel ter beoordeling van het bondsbestuur, op
vergelijkbare gronden hebben verlaten.
ARTIKEL 17
Buitengewone leden kunnen tot vijf (5) jaar na hun actieve dienstbetrekkingen bondsbestuursfuncties blijven uitoefenen.
ARTIKEL 18
Men houdt op lid of buitengewoon lid te zijn door:
a. overlijden;
b. schriftelijke opzegging;
c. royement.
ARTIKEL 19
Redenen voor royement zijn:
a. zich schuldig maken aan wanbetaling van contributie;
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b. misdragingen, die in het openbaar het in artikel 2 gesteld doel aantasten;
c. gedragingen, waardoor de goede naam van de bond wordt aangetast.
ARTIKEL 20
Zij die zich ten behoeve van de bond langdurig op buitengewone wijze
verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen door het bondsbestuur, tot lid van
verdienste worden benoemd.
REGIO'S
ARTIKEL 21
Onder verantwoordelijkheid van het bondsbestuur worden regio's gevormd.
Een vertegenwoordiger van iedere regio heeft zitting in het
bondsbestuur.
GELDMIDDELEN
ARTIKEL 22
De inkomsten van de bond bestaan uit:
a. contributies;
b. inschrijfgelden voor keuringen;
c. donaties;
d. cursusgelden;
e. andere inkomsten.
ARTIKEL 23
De leden en buitengewone leden betalen jaarlijks contributie.
ARTIKEL 24
Het bondsbestuur stelt jaarlijks het inschrijfgeld voor keuringen vast.
ARTIKEL 25
Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen, die jaarlijks tenminste een
door de bondsvergadering vast te stellen bedrag bijdragen. Zij krijgen
gedurende het jaar, waarin zij donateur zijn, het bondsorgaan toegezonden.
Donaties, als gevolg waarvan de goede naam van de bond kan worden
geschaad, worden geweigerd.
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JAARVERSLAGEN
ARTIKEL 26
Zowel de secretaris als de penningmeester van de bond stellen jaarlijks een
verslag samen ter verantwoording van de door het bondsbestuur uitgevoerde werkzaamheden en het financieel beheer in het verstreken verenigingsjaar.
Deze verslagen worden op een nader door het bondsbestuur vast te stellen
wijze bekend gemaakt en dienen door de bondsvergadering te worden
goedgekeurd.
VERGADERINGEN
ARTIKEL 27
De vergadering van het bondsbestuur en haar leden wordt in deze statuten
en in het huishoudelijk reglement aangeduid met de term "bondsvergadering".
ARTIKEL 28
Leden en buitengewone leden hebben vrij toegang tot de vergadering.
ARTIKEL 29
Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van een verenigingsjaar, wordt
een bondsvergadering -de jaarvergadering- gehouden.
In deze vergadering komen in ieder geval aan de orde:
a. de jaarverslagen van het bondsbestuur;
b. vacatures in het bondsbestuur;
c. voorstellen van het bondsbestuur, regio's, afgekondigd bij de oproeping
van deze vergadering.
Andere bondsvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het
bondsbestuur dit wenselijk acht.
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ARTIKEL 30
De oproeping voor bondsvergaderingen geschiedt door plaatsing daarvan in
het bondsorgaan. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven
(7) dagen na publikatie daarvan. Indien redelijkerwijs de oproeping in het
bondsorgaan niet kan worden afgewacht, geschiedt deze schriftelijk aan de
leden. Dezelfde termijn is van toepassing. Indien ter vergadering verkiezing
van bondsbestuursleden moet plaats vinden is deze termijn tenminste vier
(4) weken.
ARTIKEL 31
Het bondsbestuur is verplicht op schriftelijk verzoek van tenminste een
tiende van de bij de bond aangesloten leden en buitengewone leden tot het
bijeenroepen van een
buitengewone bondsvergadering op een termijn van niet langer dan vier (4)
weken na het verschijnen van het eerste bondsorgaan wordt de vergadering
geconvoceerd.
Indien opneming van de convocatie in het bondsorgaan niet mogelijk is,
geschiedt deze schriftelijk aan de leden, via de website tenzij de
verzoekers met plaatsing van de oproeping in het eerst daaropvolgende
bondsorgaan instemmen.
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SLOTBEPALINGEN
ARTIKEL 32
Het beheer van de bond wordt nader geregeld bij huishoudelijk reglement,
dat door de bondsvergadering wordt vastgesteld. Het huishoudelijk reglement van de bond mag geen bepalingen bevatten, die met deze statuten in
strijd zijn. Het vormt met deze statuten een geheel.
ARTIKEL 33
In de statuten en het huishoudelijk reglement van de bond kan geen
verandering worden gebracht dan door een besluit van de
bondsvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat in die
vergadering wijziging van de statuten en/of het huishoudelijk reglement zal
worden voorgesteld.
ARTIKEL 34
Indien ter bondsvergadering een voorstel tot wijziging van de statuten zal
worden gedaan, moet tenminste vijf (5) dagen voor de vergadering een
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden en de buitengewone leden ter inzage worden gelegd tot na de dag, waarop de vergadering gehouden wordt.
ARTIKEL 35
Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft tenminste tweederde van
de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste
tweederde van de bij de bond aangesloten leden vertegenwoordigd is. Is
niet tweederde van de leden en buitengewone leden vertegenwoordigd, dan
wordt binnen vier (4) weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de
orde is geweest, ongeacht het aantal vertegenwoordigde leden, kan worden
besloten, mits met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig
uitgebrachte stemmen.
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ARTIKEL 36
Een wijziging van de statuten treed niet in werking dan nadat hiervan een
notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder
bondsbestuurslid bevoegd.
ARTIKEL 37
Wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft de meerderheid van de
in de bondsvergadering geldig uitgebrachte stemmen.
ARTIKEL 38
In gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement van de bond
niet voorzien, alsmede bij verschil van mening over uitleg van enige
bepaling hiervan, beslist het bondsbestuur.
ARTIKEL 39
De bond wordt ontbonden door een besluit van de bondsvergadering. Het
bepaalde in de artikelen 32 t/m 35 is overeenkomstig van toepassing. Het
batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit
tot ontbinding lid of buitengewoon lid waren. Ieder hunner ontvangt een
gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere
bestemming aan het batig saldo gegeven worden.
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