Huishoudelijk
reglement”Vogelvreugd’’

Artikel 1.
De rechten en plichten van de leden, voor zover in dit reglement niet nader
omschreven, worden door het bestuur vastgesteld.
Artikel 2.
Royement van het lidmaatschap kan geschieden op grond van contributieschuld, met
een maximum van 6 maanden.
Het handelen in strijd met enige bepalingen van de reglementen van de vereniging,
waardoor deze geschaad kan worden.
Wangedrag te beoordelen door het bestuur.
Artikel 3.
Leden die geroyeerd zijn wegens contributieschuld, kunnen eerst opnieuw lid
worden, nadat zij eerst het achterstallige hebben voldaan.
Leden die geroyeerd zijn, verliezen onmiddellijk alle rechten, verbonden aan het
lidmaatschap van de vereniging.
Leden die geroyeerd zijn, anders dan wegens contributieschuld, kunnen slechts
opnieuw lid worden met toestemming van het bestuur.
Artikel 4.
De leiding van de vereniging berust bij het bestuur.
Het dagelijks bestuur bestaat ui:
1e voorzitter, 1e secretaris, 1e penningmeester.
Het bestuur bestaat uit 7 leden. De bestuursleden worden op de algemene
ledenvergadering bij meerderheid gekozen.
De 1e voorzitter wordt tijdens de algemene ledenvergadering gekozen. De overige
bestuursfuncties worden op de eerst volgende bestuursvergadering door het bestuur
verdeeld. Deze bestuursvergadering moet binnen 14 dagen na de algemene
ledenvergadering plaats vinden.
Artikel 5.
Ieder jaar treden twee bestuursleden af. Twee leden van het dagelijks bestuur
kunnen niet tegelijk aftreden.
Door het bestuur wordt een rooster van aftreden vastgesteld. De aftredende zijn
terstond herkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen bij het bestuur schriftelijk worden ingediend.
Artikel 6.
Als een bestuurslid verhinderd is zijn functie uit te oefenen, dan met hij/zij de
voorzitter daarvan direct in kennis stellen.
Het dagelijks bestuur is behalve met de dagelijkse leiding van de vereniging ook
belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur en van de algemene

ledenvergadering.
Artikel 7.
De 1e voorzitter leidt alle van het bestuur uitgaande vergaderingen. Hij stelt in
overleg met de andere dagelijkse bestuursleden een datum, tijd en plaats van de
vergadering vast.
Hij tekent met de secretaris en de penningmeester alle bescheiden, die rechten op
plichten van de vereniging jegens derden betreffen. Hij tekent de door het bestuur
goedgekeurde rekeningen. Hij draagt zorg voor de naleving van het huishoudelijke
reglement en van de genomen besluiten. Bij zijn aftreden levert hij binnen 14 dagen
alle onder zijn berusting zijnde goederen en bescheiden der vereniging in bij het
bestuur. Hij tekent na voorlezing en goedkeuring de notulen. Bij afwezigheid wordt
hij vervangen door de 2e voorzitter.
Artikel 8.
De secretaris is belast met het bijhouden van de notulen van alle van het bestuur
uitgaande vergaderingen. Hij verzorgt de correspondentie, waarvan hij een kopie
houdt. Hij verzorgt het archief van de vereniging. Hij houdt de presentielijst van alle
vergaderingen van de vereniging bij. Hij schrijft deze vergaderingen uit. Hij regelt
verkiezingen. Hij brengt een jaarverslag uit.
Bij zijn aftreden levert hij binnen 14 dagen de gehele administratie, het gehele archief
en alle onder zijn berusting zijnde goederen en bescheiden, betreffende de
vereniging in bij het bestuur.
Artikel 9.
De penningmeester is belast met het innen der kwitanties van alle de vereniging
toekomende gelden. Hij beheert de gelden van de vereniging waarvoor hij persoonlijk
aansprakelijk is jegens de vereniging. Hij doet betalingen tegen een deugdelijke
kwijting. Hij stelt een duidelijk verslag van de ontvangsten en uitgaven samen
betreffende het afgelopen boekjaar, ter behandeling op de algemene
ledenvergadering.
Hij belegt het geld dat niet voor direct gebruik nodig is, op de door het bestuur
aangegeven wijze. Hij geeft alle gewenste inlichtingen en inzage van alle boeken en
bescheiden aan alle bestuursleden en de kascommissie.
Bij zijn aftreden levert hij binnen 14 dagen de gehele financiële administratie, en alle
onder zijn berusting zijnde goederen en bescheiden, betreffende vereniging in bij het
bestuur.
Artikel 10.
Het dagelijks bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter nodig acht of een der
bestuursleden deze wens te kennen geeft. Het bestuur vergadert tenminste één keer
in de twee maand. Wanneer vier leden van het bestuur van mening zijn dat een
vergadering gehouden moeten worden, geven zij daarvan schriftelijk kennis aan de
voorzitter, met vermelding van de onderwerpen waarvan zij behandeling wensen. De

voorzitter zal dan verplicht zijn binnen één week een bestuursvergadering te
beleggen.
Artikel 11.
De algemene ledenvergadering zal de eerste drie maanden van het jaar gehouden
worden. Op de agenda moeten de volgende punten voorkomen:









Notulen van de vorige algemene vergadering,
Jaarverslag van de secretaris,
Jaarverslag van de penningmeester,
Verslag van de kascommissie,
Bespreking van het beleid van het bestuur,
Bestuursverkiezing,
Verkiezing kascommissie,
Rondvraag

Artikel 12.
De door de leden ingezonden voorstellen, te behandelen op de algemene
ledenvergadering, moeten vergezeld gaan van een toelichting en voor de vergadering
bij het bestuur zijn binnen gekomen.
De algemene ledenvergadering dient tenminste één week voor de vast gestelde
datum bekent te worden gemaakt aan alle leden.
Artikel 13.
Een buitengewone algemene ledenvergadering kan slechts gehouden worden
wanneer daartoe naar mening van het bestuur zeer ernstige aanleiding bestaat.
Voorts op verzoek van tenminste één derde van de leden van de vereniging. Zulk een
verzoek moet met reden omkleed zijn en de punten aangeven waarvan behandeling
wordt verlangd. Het bestuur moet binnen veertien dagen na ontvangst van zo’n
verzoek deze vergadering uitschrijven onder vermelding van plaats en tijd.
Artikel 14.
De kascommissie bestaat uit twee leden en worden op de algemene
ledenvergadering gekozen. Zij hebben tenminste twee jaar zitting en dienen veertien
dagen voor de algemene ledenvergadering de kas gecontroleerd te hebben. Elk jaar
treedt één lid af.
Artikel 15.
Alle leden hebben het recht de van de vereniging uitgaande openbare vergaderingen
bij te wonen.
Artikel 16.
De contributie wordt elk jaar op de algemene ledenvergadering vastgesteld.
De contributie kan in twee termijnen betaald worden, de eerste keer voor 17 maart
en de tweede keer voor 1 juni van het lopende jaar, of ineens. Opzeggen van
lidmaatschap kan per 1 januari of per 1 juli.

Artikel 17.
Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling beslist, bij
meerderheid van stemmen, tenzij in dit reglement een andere meerderheid is
voorgeschreven.
Wanneer bij stemming over personen geen meerderheid is verkregen, dan vindt een
tweede stemming plaats. Levert deze ook geen meerderheid op dan vindt
herstemming plaats tussen de personen die bij de tweede stemming de meeste
stemmen hadden en wel zo mogelijk tussen tweemaal zoveel personen als er
vacatures te vervullen zijn. Bij deze herstemming beslist het grootste aantal
stemmen. Bij staken van stemmen over personen beslist het lot. Bij zaken wordt het
voorstel geacht te zijn verworpen.
Artikel 18.
Ongeldige stemmen zijn:






Blanco stembriefjes,
Stembriefjes waarop meer namen voorkomen dan het aantal vacatures,
Ondergetekende stembriefjes,
Onleesbare stembriefjes,
Stembriefjes waaruit om welke redenen dan ook de wens van de stemmer
onduidelijk is.

Het stembureau op een algemene ledenvergadering wordt gevormd door drie
personen.
De voorzitter wijst deze aan. Het stembureau beslist over de geldigheid van de
stemmen.
Artikel 19.
Het doel van de vereniging is om gezamenlijk de vogelsport in al zijn facetten op een
hoger peil te brengen.
Artikel 20.
Wijzigingen in dit reglement kunnen alleen aangebracht worden door de algemene
ledenvergadering met tenminste twee derde van de geldige stemmen. Voorstellen
hiervoor moeten voor de algemene ledenvergadering bij het bestuur zijn
binnengekomen. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of waarover
twijfel bestaat omtrent de toepassing van dit reglement, beslist het bestuur onder
verantwoording aan de eerst volgende algemene ledenvergadering.

Aanvulling reglement besloten door leden.
Onderscheid grote en kleine parkieten tentoonstelling vogelvereniging Vogelvreugd
te Westerhaar.
Kleine parkieten
Onder kleine parkieten worden alle parkieten en papegaaien geschaard met een
ringmaat van 4,5 mm of kleiner of vogels die geringd horen te worden (volgens de
standaard) met een ringmaat van 4,5 mm of kleiner. Voor agaporniden wordt een
uitzondering gemaakt. Deze vallen altijd onder de kleine parkieten. Bij verdere twijfel
beslist het bestuur ter plekke.
Grote Parkieten
Onder grote parkieten worden alle parkieten en papegaaien geschaard met een
ringmaat groter van 4,5mm of vogels die geringd horen te worden (volgens de
standaard) met een ringmaat groter dan 4,5 mm. Voor agaporniden met een
ringmaat groter dan 4,5 wordt een uitzondering gemaakt. Deze vogels vallen altijd
onder de kleine parkieten. Bij verdere twijfel beslist het bestuur te plekke.
De keurmeesters moeten kampioenen maken op basis van: vetstof, pigment,
postuur, tropen, bastaarden, kleine grasparkieten, Engelse parkieten, kleine grote
parkieten en de grote parkieten in dien aanwezig.
Ook met stellen en stammen moet een keurmeester een kampioen aanwijzen.
Kampioen enkeling kan ook uit stel of stam komen.

