Correcties / Voorstel aanpassingen Statuten en HH-reglement HBC.
Statuten:
Artikel 1.1: Er wordt gesproken over Dwerg-Bulldoggen. Dit is geen ras. Waarom zou het dan als
zodanig in de “vernieuwde” statuten worden genoemd. Nu is de HBC de officiële RV voor de Franse
Bulldog in Nederland. De vermelding in de eerste alinea laten staan. Zo is de HBC in 1907 opgericht.
Artikel 2: Hierin wordt melding gemaakt van het Verengingsfokreglement (VFR). Dit is slechts een
tijdelijke overeenkomst. Het VFR zal t.z.t. verwerkt worden in de Normenmatrix. Het vermelden van
het VFR in dit artikel is overbodig aangezien de eerste 4 regels van dit artikel de lading dekt, en er dan
ook voor zorgt dat de statuten niet aangepast dienen te worden mocht de Normenmatrix in werking
treden. Het voorkomt een toch wel dure aanpassing in de nu voorliggende statuten.
Artikel 3:
Algemeen: Dwergbulldoggen in dit artikel, waar vermeld, laten vervallen. Motivatie reeds bij Art. 1.1.
Artikel 3.2 d: toevoegen “met Franse Bulldoggen”.
e
Artikel 3.2 i (1 vermelding): Overgenomen uit de oude statuten. Wat is hiervan de meerwaarde, en
moeten we als HBC ons hierin willen mengen. Aanvragen en toekennen van een kennelnaam is een
zaak tussen aanvrager/fokker en Raad van Beheer. Voorstel om dit lid te verwijderen.
Dan het alfabetisch wijzigen van de vervolgende artikel-leden.
Artikel 5:
Lid 2: Voorstel tekst onderaan.
Gezinsleden en Jeugdleden ontvangen geen clubblad, convocaties of clubmededelingen.
Het overige kan eruit. Dit wordt ondervangen door artikel 15.2
Lid 3: toevoegen:
Het bestuur houdt registers waarin de namen en volledige adresgegevens van alle leden, aspirantleden en begunstigers zijn opgenomen. (dit kan dan uit art. 6 verwijderd worden.)
Artikel 6:
In de eerste alinea wordt gesproken over Aspirant-leden als zij die aan activiteiten van de vereniging
deelnemen doch nog niet de achttienjarige leeftijd hebben bereikt. Dit wordt reeds ondervangen door
artikel 5.2 b. Ook zou ik bij jeugdleden toevoegen Artikel 19.2 is van overeenkomstige toepassing.
Een aspirant-lid kan een meerderjarige zijn die wordt toegelaten als lid maar bijv. het eerste
kalenderjaar nog geen stemrecht heeft op een A.V.
Voorsteltekst:
Aspirant-leden - Begunstigers
1. In het eerste kalenderjaar na aanmelding is men aspirant-lid
Artikel 19 lid 2 is van overeenkomstige toepassing
2. Begunstigers zijn zij die zicht bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een
door de algemene vergadering vast te stellen minimum bedrag. Begunstigers die tot een gezin
behoren van een gewoon lid, ontvangen geen afzonderlijk verenigingsblad, convocaties of
clubmededelingen.
Artikel 19.2 is van overeenkomstige toepassing

Artikel 7 vervangen door onderstaande (voorstel)
Toelating van leden
1.
Het bestuur beslist over de toelating van algemene leden, gezinsleden, jeugdleden en
begunstigers nadat zij zich als zodanig schriftelijk hebben aangemeld.
2.
Zij die door de Raad van Beheer van deelname aan de Kynologie zijn uitgesloten
kunnen niet als lid worden aangenomen
3.
Het bestuur kan het besluit omtrent de toelating ten hoogste twee maanden aanhouden,
indien de aanmelding voor het lidmaatschap minder dan twee maanden voor het houden van
een Algemene Vergadering wordt ontvangen.
4.
Indien de toelating door het bestuur wordt geweigerd, staat daartegen binnen een
maand na ontvangst van het bericht van weigering beroep op de Algemene Vergadering open.
De Algemene Vergadering kan ook uit eigen beweging alsnog tot toelating besluiten.
5.
Het lidmaatschap van algemene leden en gezinsleden vangt, onverminderd het
bepaalde in artikel 5, aan met de dag volgende op hun toelating.
6.
Het lidmaatschap van ereleden/leden van verdiensten vangt aan met de dag volgende
op de aanvaarding van hun benoeming.

Artikel 8:
Het lidmaatschap eindigt door:
1. Overlijden van lid (Toevoegen)
Daarna verder gaan, met aanpassing lidnummers zoals reeds aangeven.
In, nu, lid 1.b wordt gesproken over artikel 30, lid 4. Dit lid bestaat niet in de voorgestelde statuten.
Hier ter zake doende is Artikel 15, lid 4, Zo ook bij lid 2.f
Ontzetting:
Bij lid 3 c wordt gesproken over artikelnummer 7 d t/m g, dit moet artikel 8.2.d t/m g zijn.
Overige sancties (Lid 4):
Sub. a, vervangen door:
Onverminderd het bepaalde in artikel 8.2.c en artikel 8.3.c kan een lid door het bestuur voor de duur
van maximaal twee jaar worden geschorst indien het lid heeft gehandeld in strijd met de statuten,
reglementen of daar op gebaseerde besluiten van de vereniging dan wel de vereniging op onredelijke
wijze heeft benadeeld.
Artikel 9:
Lid 1: Voorstel tot vervangen tekst:
De leden, zoals vermeld in artikel 5, en de begunstigers, zoals vermeld in artikel 6, zijn gehouden tot
het betalen van een jaarlijkse bijdrage en in het eerste jaar van het lidmaatschap een entreegeld,
welke bedragen worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
Artikel10
1. Benoeming: lid a laatste regel: lid 2 vervangen door lid b.
lid c tweede regel: lid 4 vervangen door lid d
Artikel 11
Zou van artikel 1a artikel 2 maken.
Vervolgens numeriek aanpassen.
Artikel 13
Er wordt in lid 6.1 nog steeds gesproken over guldens. Vervang de Fl. door €.
Artikel 15
Voorstel toevoeging lid 6.
Nieuwe leden die na één juli als lid worden toegelaten, betalen de helft van de contributie van het
lopende verenigingsjaar, entreekosten en de contributie van het nieuwe verenigingsjaar.
Artikel 16
Lid 3: voorstel toevoeging.
Tevens zal het bestuur een begroting voor het komende boekjaar voorleggen.
Lid 4:voorsteltekst: De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit haar leden een kascommissie van
tenminste twee personen. Tegelijk benoemd de vergadering zo mogelijk twee plaatsvervangende
leden, die de leden bij ontstentenis kunnen vervangen. Zowel de leden als plaatsvervangende leden
mogen geen deel uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording
van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.
Artikel 17
Lid 2.a & b: artikel 15 vervangen door artikel 16
Artikel 19
Lid 2: Wijziging: Jeugdleden, Aspirant-leden en Begunstigers mogen wel aan de beraadslaging
deelnemen maar hebben geen stemrecht.
Huishoudelijk Reglement:
Artikel 2: voorsteltekst
Ieder jaar treden op de jaarlijkse Algemene Vergadering twee of drie bestuursleden af volgens een
vooraf bepaald rooster af. De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
Artikel 6: voorsteltekst
Bestuursleden en andere functionarissen zijn verplicht om na het beëindigen van hun functie de onder
hun berusting zijnde verenigingsstukken binnen 14 dagen aan het bestuur over te dragen.
Artikel 10:
De huidige tekst is in strijd met de statuten en kan niet als zodanig gehandhaafd worden.
Het artikel kan geheel verwijderd worden. Artikel 8 van de statuten voorziet hier in.

Artikel 11:
Wellicht verstandig om hier geen aantal in te noemen maar de tekst te beginnen bij:
“Het bestuur vergadert als de voorzitter of tenminste tweederde van het aantal zittende bestuursleden
dit wenselijk acht” en dan verder te gaan met De plaats en tijd enz. (tegenwoordig met de digitale
mogelijkheden kan men via mail e.d. ook beslissingen nemen. Dit werkt sneller, indien er geen erg
dringende zaken persoonlijk besproken moeten worden is dit een oplossing).
Artikel 12: voorsteltekst.
Van de te houden vergadering stuurt het bestuur tenminste éénentwintig dagen een convocatie naar
de leden. Bijgevoegde agendastukken kunnen via de website gedownload worden. Hiertoe hebben
alleen leden toegang d.m.v. een toegangscode welke in de convocatie vermeld staat.
Artikel 17: voorsteltekst.
Het bestuur zorgt ervoor de laatst vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement via de website
toegankelijk zijn.
Artikel 18:
De goedkeuring van de Raad van Beheer is op deze wijziging vereist.
Is niet nodig voor een Huishoudelijk Reglement. Een HH-reglement kan, desgewenst, op iedere A.V.
gewijzigd worden.
Artikel 19: voorsteltekst
Alle in Nederland woonachtige leden dienen zich te houden aan de bepalingen zoals vermeld in de
Erecode, zoals deze door de vereniging zijn vastgesteld. (Hierin zit ook het VFR) (Verder zijn alle
leden gehouden aan hetgeen vermeld in de Statuten en HH-reglement).
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