LANDSEER C L U B NEDERLAND
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 1. Plaats, d a t u m en aanvangstijd van de vergaderingen
De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) dient centraal in het land te w o r d e n g e h o u d e n .
Plaats, datum en aanvangstijd van de Algemene Leden Vergadering w o r d e n door het bestuur
vastgesteld en w o r d e n in het clubblad en op de website gepubliceerd.
De bestuursvergadering w o r d t voor w a t b e t r e f t plaats, d a t u m en aanvangstijd door de voorzitter,
in overleg met de overige bestuursleden, vastgesteld.

Artikel 2: Voorzitter
De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen waarin hij de
volgorde van de te behandelen zaken in de vergadering regelt. Tevens zorgt hij voor de handhaving
van de statuten en het huishoudelijk reglement. Hij verleent het w o o r d en heeft het recht elke
spreker t o t de orde te roepen of het w o o r d te o n t n e m e n . Bij ontstentenis van de voorzitter
voorziet de vergadering in zijn voorzitter, gekozen uit de aanwezige leden.

A irtikel 3: Secretaris
De secretaris v o e r t de correspondentie van de vereniging en bewaart kopieën hiervan. Hij, of een
door

het

bestuur

aan

te

wijzen

notulist,

maakt

van

het

verhandelde

in

bestuurs-

en

ledenvergadering notulen op, die door de voorzitter en de secretaris na goedkeuring w o r d e n
o n d e r t e k e n d . De secretaris h o u d t een presentielijst der aanwezige leden op vergaderingen bij.
leder van de aanwezige leden op vergaderingen is verplicht deze te t e k e n e n . De secretaris zorgt
voor de verzending van alle oproepingen voor alle bestuur- en ledenvergaderingen en kan een
introductielijst bijhouden, w a a r o p de introducé en het introducerende lid dan verplicht zijn te
tekenen.

Jaarlijks

stelt

hij

een

verslag

samen

betreffende

de

verrichte

activiteiten

der

verenigingsjaar in het b e t r e f f e n d e kalenderjaar. Het verslag w o r d t na goedkeuring d o o r en namens
het bestuur in de jaarlijkse algemene ledenvergadering aan de orde gesteld. De secretaris heeft de
verantwoordelijkheid, de zorg en het beheer over de verenigingsarchieven. Bij ontstentenis van de
secretaris t r e e d t zijn plaatsvervanger als zodanig op.
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Artikel 4: Penningmeester
1. De penningmeester is tegenover het bestuur verantwoordelijk voor de onder zijn berusting zijnde
geldmiddelen van het verenigingsjaar. De invordering van de contributies en eventuele andere inkomsten is
aan hem opgedragen. Bij ontstentenis van de penningmeester worden zijn taken waargenomen door een
daartoe aangewezen ander bestuurslid. Voor het aangaan van verbintenissen of het doen van uitgaven,
waarvan de waarde een door het bestuur vast te stellen som te boven gaat, behoeft de penningmeester
goedkeuring van het bestuur. Hij is belast met behoorlijke verzorging van de boekhouding en behoorlijk
beheer van de geldmiddelen van het verenigingsjaar en brengt jaarlijks, namens het bestuur, verslag uit over
de financiële toestand. Hij legt op de jaarvergadering, namens het bestuur, een begroting ter vaststelling
voor. Hij legt ter jaarvergadering namens het bestuur volledige rekening en verantwoording af over de
ontvangsten en uitgaven van het afgelopen jaar. Het verslag en advies van de financiële commissie en de
goedkeuring van de algemene ledenvergadering wordt beschouwd als decharge van de penningmeester over
het afgelopen jaar gevoerde beheer. De financiële commissie voert naar eigen inzicht, doch minimaal een
maal per kalenderjaar, een controle uit en ziet toe op het ordentelijk beheer van de boekhouding en
administratie. De ledenadministratie valt onder verantwoording de penningmeester.
2. De financiële commissie is te allen tijde bevoegd, hetzij op verzoek van het bestuur hetzij uit eigen
beweging, een tussentijds onderzoek in te stellen. Een tussentijds onderzoek wordt in ieder geval ingesteld
wanneer een aftredend penningmeester de boekhouding en de kas en de waarden aan zijn opvolger
overdraagt.

Artikel 5: Correspondentie
Alle stukken van de vereniging of van het bestuur uitgaande, worden door de secretaris ondertekend,
voor zover niet rechtens anders mocht zijn vereist. Hierop is uitgezonderd de financiële
correspondentie, die door de penningmeester ondertekend wordt, alsmede de eigen correspondentie
van de door het bestuur ingestelde commissies.

Artikel 6: Commissies
1. Het bestuur is bevoegd tot het instellen van commissies of tot het samenwerken met andere
rasverenigingen in commissies. Bij deze commissies kan een lid van het bestuur vertegenwoordigd te zijn.
Welke bestuursleden zitting hebben in commissies wordt jaarlijks aan de algemene ledenvergadering
medegedeeld.
2. Het bestuur kan de volgende vaste commissies instellen:
a. commissie pup- en herplaatsing
b. beleidsadviescommissie (BAC);
c. commissie research & development (R&D);
d. commissie promotie & marketing, waaronder evenementen;
e. commissie buitenlandse contacten.
De samenstelling, taken en werkwijzen van de vaste commissies zijn in de overeenkomstige
reglementen voor de commissies vastgesteld.

Artikel 7: Beëindiging functie
Bestuursleden en andere functionarissen (zoals commissieleden) zijn verplicht om bij het beëindigen van
hun functie alle onder hen berustende verenigingsstukken, die zij uit hoofde van hun functie hebben
ontvangen en/of opgesteld, gelijktijdig, doch uiterlijk binnen een termijn van twee weken, aan een van de
overblijvende of opvolgende bestuur- of commissieleden over te dragen.
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