HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE BOND VAN VOGELLIEFHEBBERS
LIDMAATSCHAP
Artikel 1
RECHTEN EN PLICHTEN
De rechten en plichten van de bondsleden, voor zover in dit reglement niet nader omschreven, worden vastgesteld bij
afdelingsreglement.
Artikel 2
AANMELDING
Wie als lid of jeugdlid wenst toe te treden wendt zich tot de secretaris van een bij de bond aangesloten afdeling en wie
als verspreid lid wenst toe te treden wendt zich tot het bondsbureau. Na inschrijving als afdelingslid c.q. verspreid lid
wordt men automatisch ingeschreven als volwaardig bondslid.
Het jeugdlidmaatschap vervalt op de eerste dag van de maand na de zeventiende verjaardag.
Artikel 3
SCHORSINGSGRONDEN
Leden van de bond kunnen door het hoofdbestuur worden geschorst.
Een schorsing kan worden uitgesproken:
1. Wegens handeling in strijd met de statuten of reglementen van de bond;
2. Wegens handeling in strijd met de belangen van de bond;
3. Wegens het niet naar behoren vervullen van de opgedragen taak;
4. Wegens wangedrag.

Artikel 4
SCHORSINGSPROCEDURE
Aan de eerstvolgende bondsraadsvergadering brengt het hoofdbestuur verslag uit waarom tot schorsing is
overgegaan. Het betrokken lid en ook diens afdeling, worden schriftelijk van de schorsing in kennis gesteld met
vermelding van de redenen. Gedurende de schorsingstijd zijn alle aan het lidmaatschap van afdeling en bond
verbonden rechten verloren. Betrokkene heeft tot 30 dagen de tijd tegen de schorsing bezwaar aan te tekenen bij de
bondsraad. Tijdens deze bondsraadsvergadering heeft het betrokken lid het recht zich mondeling te verdedigen,
waarna de bondsraad uitspraak doet inzake de rechtmatigheid van de schorsing. Bij de algemene vergadering kan
door betrokkene alsnog in beroep worden gegaan, waarna deze in hoogste instantie uitspraak doet of de schorsing
moet worden opgeheven of dat tot royement moet worden overgegaan.
Artikel 5
ROYEMENTSGRONDEN.
Royement van het lidmaatschap kan geschieden op grond van:
1. Contributieschuld
a. (Jeugd)leden: Bij afdelingreglement is nader geregeld op welke wijze en bij welke achterstand een zodanig
royement wordt uitgesproken.
b Verspreide leden: Wanneer een verspreid lid in verzuim is met de betaling van zijn contributie ontvangt hij van
de bondspenningmeester een aanmaning. Volgt hierna binnen de in deze aanmaning gestelde termijn geen
betaling, dan kan het hoofdbestuur tot royement overgaan.
2. Het handelen in strijd met enige bepaling van statuten of reglementen van de bond c.q. afdeling, of wegens
wangedrag:
a. Voor afdelingsleden kan een zodanig royement slechts geschieden door de meerderheid van een
ledenvergadering waar minstens 2/3 van het aantal leden aanwezig is. Wanneer dit vereiste aantal leden niet
aanwezig is beslist de eerstvolgende vergadering bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal
aanwezige leden. Een voorstel tot een zodanig royement moet in de oproep voor de desbetreffende
ledenvergadering zijn vermeld, terwijl degene over wiens eventueel royement uitspraak zal worden gedaan per
aangetekend schrijven tenminste 10 dagen vóór de datum van genoemde ledenvergadering hiermede in
kennis gesteld dient te worden.
b. Verspreide leden kunnen op de onder 2 genoemde gronden eerst worden geroyeerd nadat ze door het
hoofdbestuur zijn gehoord.
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Artikel 6
ROYEMENTSPROCEDURE
1. a. Leden die geroyeerd zijn wegens contributieschuld verliezen onmiddellijk alle rechten die aan het toegelaten
nadat zij genoemde schuld hebben aangezuiverd.
b. Leden die geroyeerd zijn anders dan wegens contributieschuld, verliezen onmiddellijk alle rechten aan het
lidmaatschap van de afdeling of speciaalclub verbonden.
Een door een afdeling uitgesproken royement, wordt alleen door de bond overgenomen, indien de betreffende
afdeling zulks binnen veertien dagen aangetekend aan het hoofdbestuur verzoekt en indien naar de mening
van het hoofdbestuur daartoe ernstige aanleiding bestaat.
c. Verspreide leden die geroyeerd zijn anders dan wegens contributieschuld, verliezen onmiddellijk alle rechten
aan het lidmaatschap van de bond verbonden.
2. In alle gevallen is bezwaar mogelijk conform het gestelde in artikel 10 lid 3 van de statuten.

Artikel 7
ERELEDEN, LEDEN VAN VERDIENSTE EN BIJZONDER GEWAARDEERDE LEDEN
1. Ereleden en leden van verdienste worden benoemd door de bondsraad of door de algemene vergadering op
voordracht van een district. Zij betalen geen contributie en ontvangen het bondsorgaan gratis. Zij hebben het recht
de algemene vergadering te bezoeken en hebben in deze vergadering een adviserende stem. Indien de
benoeming door de bondsraad is gedaan, zal hiervan op de eerstvolgende algemene vergadering verantwoording
worden afgelegd.
2. Bijzonder gewaardeerde leden worden benoemd door het hoofdbestuur
3. De bondsraad stelt richtlijnen vast voor de benoeming van ereleden, leden van verdienste en gewaardeerde leden
SAMENWERKINGSVERBANDEN
Artikel 8
ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering wordt elk jaar gehouden, conform het gestelde in artikel 11 van de statuten. Op de agenda
voor deze vergadering moeten de volgende punten voorkomen:
a. Notulen van de vorige algemene vergadering;
b. Jaarverslag van de secretaris;
c. Rekening en verantwoording van de penningmeester en rapport accountant;
d. Bespreking van het beleid bestuur;
e. Vaststelling van de begroting van inkomsten en uitgaven van lopende boekjaar;
f. Bestuursverkiezing;
g. Behandeling van eventuele voorstellen.

Artikel 9
HOOFDBESTUUR
1. Het hoofdbestuur is belast met de uitvoering van de besluiten van de bondsraad en de algemene vergadering. Zij
kan daarin worden bijgestaan door gesalarieerde medewerkers.
2. De bondsvoorzitter is belast met:
a. De leiding van alle van het hoofdbestuur en de bondsraad uitgaande vergaderingen. Hij stelt in overleg met de
andere hoofdbestuursleden datum, plaats en uur van deze vergadering vast.
b. Hij draagt zorg voor de naleving van de statuten en reglementen van de bond, alsmede van de genomen
besluiten.
c. Bij staken van stemmen bezit de bondsvoorzitter een beslissende stem.
d. Bij ziekte of ontstentenis wordt hij vervangen door de tweede bondsvoorzitter.
e. Bij zijn werkzaamheden wordt hij geassisteerd door één of meer medewerkers als bedoeld in lid 3.
f. Bij zijn aftreden levert hij binnen 14 dagen alle onder zijn berusting zijnde goederen en bescheiden, de bond
betreffende, in bij de bondsraad.
3. De bondssecretaris is belast met:
a. Het bijhouden van de notulen van alle van het hoofdbestuur en de bondsraad uitgaande vergaderingen.
b. Het voeren van de bondscorrespondentie waarvan hij kopie houdt.
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c.
d.
c.
f.
g.
h.
i.

De verzorging van het archief van de bond.
Het bijhouden van de presentielijst van alle van de bond uitgaande vergaderingen.
Het convoceren van deze vergaderingen.
Het regelen van verkiezingen.
Het uitbrengen van een jaarverslag.
Bij zijn werkzaamheden wordt hij geassisteerd door één of meer medewerkers als bedoeld in lid 3.
Bij zijn aftreden levert hij binnen 14 dagen de gehele administratie, het gehele archief en alle andere onder zijn
berusting zijnde goederen en bescheiden, de bond betreffende, in bij de bondsraad.

4. De bondspenningmeester is belast met:
a. Het tegen afgifte van kwitantie innen van alle de bond toekomende gelden.
b. Het beheer van de gelden van de bond, waarvan hij persoonlijk aansprakelijk is jegens de bond.
c. Het doen van betalingen tegen een deugdelijke kwijting.
d. Het samenstellen van een balans en een verslag van ontvangsten en uitgaven betreffende het lopende
boekjaar, ter behandeling op de algemene vergadering.
e. Het in overleg met de bondsraad samenstellen van een begroting van inkomsten en uitgaven voor het
komende boekjaar, ter behandeling op de algemene vergadering.
f. De belegging van gelden die niet voor direct gebruik nodig zijn, op de door het hoofdbestuur aangegeven
wijze.
g. Het geven van alle gewenste inlichtingen en het ter inzage geven van alle boeken en bescheiden aan alle
overige bestuursleden en aan de door de bondsraad aangewezen personen.
h. Bij zijn aftreden levert hij binnen 14 dagen alle de bond toebehorende gelden en geldenswaardige papieren,
alle boeken en bescheiden behorende tot de financiële administratie, alsmede alle andere onder zijn berusting
zijnde goederen en bescheiden, de bond betreffende, in bij de bondsraad.
5. Het hoofdbestuur vergadert zo dikwijls als de bondsvoorzitter zulks nodig acht c.q. een meerderheid van de
overige hoofdbestuursleden hiertoe de wens te kennen geeft.
Het hoofdbestuur legt verantwoording af omtrent alle door haar genomen besluiten in elke eerst volgende
bijeenkomst van de bondsraad.
6. Is een lid van het hoofdbestuur verhinderd zijn functie uit te oefenen, dan is hij gehouden de voorzitter daarvan
direct in kennis te stellen. De bondsvoorzitter wendt zich bij verhindering tot de tweede bondsvoorzitter.
7. De leden van het hoofdbestuur hebben het recht om persoonlijk of gezamenlijk alle bijeenkomsten bij te wonen
welke binnen de bond plaatsvinden. Bij de samenwerkingsverbanden genoemd in de artikelen 8 t/m 14 hebben zij
een adviserende stem.
8. Leden van het hoofdbestuur zijn bij aftreden niet meer dan driemaal terstond herkiesbaar. In uitzonderlijke
gevallen kan de Algemene Vergadering dispensatie verlenen voor ten hoogste één zittingsperiode van drie jaar.
Hij, die krachtens dit artikel niet terstond herkiesbaar is, kan zich echter na verloop van minimaal 12 maanden
opnieuw kandidaat stellen voor een functie binnen het hoofdbestuur.

Artikel 10
BONDSRAAD
1. De bondsraad vergadert tenminste viermaal per jaar. Wanneer vier leden van de bondsraad van mening zijn dat
een vergadering moet worden gehouden, geven zij daarvan schriftelijk kennis aan de voorzitter, met vermelding
van de onderwerpen waarvan zij behandeling wensen. Deze zal als dan verplicht zijn binnen drie weken een
bondsraadvergadering te beleggen.
2. Besluiten van de bondsraad kunnen door het hoofdbestuur, onmiddellijk tot maximaal twee weken erna, worden
terugverwezen naar de bondsraad voor heroverweging. Op z’n vroegst tijdens de eerstvolgende vergadering van
de bondsraad kan het voorstel dan, al dan niet in gewijzigde vorm, opnieuw in stemming worden gebracht, waarna
het bij aanname onmiddellijk van kracht wordt.
3. De door de afdeling in te zenden voorstellen ter behandeling op de algemene vergadering moeten vergezeld gaan
van een toelichting en vóór 31 december bij de bondssecretaris zijn ingekomen. Door de bondsraad zullen deze
ingezonden voorstellen, ook die van het bestuur zelf, met een toelichting in de beschrijvingsbrief voor deze
vergadering worden vermeld. De inhoud van deze beschrijvingsbrief zal tenminste veertig dagen voor de
algemene vergadering aan de afdelingen worden bekend gemaakt.
4. Voorstellen met een inhoud gelijk aan of nagenoeg gelijk aan eerder ingediende voorstellen mogen binnen drie
jaar niet worden ingediend.
5. Bondsraadleden hebben het recht alle van de bond uitgaande vergaderingen bij te wonen.
6. Het hoofdbestuur of de bondsraad kunnen besluiten tot het instellen van één of meer adviescommissies.
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Artikel 11
DISTRICTEN
1. De afdelingen in elk district kiezen voor hun district een bestuur, bestaande uit tenminste vijf leden, te weten
voorzitter, secretaris en penningmeester en aangevuld met twee commissarissen, of meer als dit door de
bondsraad op advies van het districtsbestuur dienstig wordt geacht. Leden van het districtsbestuur worden
gekozen voor de tijd van ten hoogste drie jaar. Na afloop van deze termijn kunnen zij opnieuw worden gekozen.
2. De wijze van verkiezing, aftreden, alsmede de rechten en plichten en bevoegdheden van de leden van het
districtsbestuur, worden bij afzonderlijk reglement geregeld.

Artikel 12
AFDELINGEN
1. Aan het hoofd van een afdeling staat een bestuur, bestaande uit tenminste drie leden, te weten voorzitter,
secretaris en penningmeester, zo nodig aangevuld met tweede voorzitter, tweede secretaris, tweede
penningmeester en een of meer commissieleden.
2. De afdelingen worden vrijgelaten in hun bewegingen, met dien verstande dat in hun reglementen geen
bepalingen mogen voorkomen die in strijd zijn met enig artikel van de statuten of reglementen van de bond.
3. De afdelingen zijn bevoegd boven de vastgestelde bondscontributie ten eigen bate een afdelingscontributie te
heffen.

Artikel 13
KEURMEESTERSVERENIGINGEN
1. De voorzitters van de keurmeesterverenigingen hebben, op basis van hun functie formeel zitting in de bondsraad.
2. De opzet en werkwijze van de keurmeesterverenigingen, alsmede de rechten en plichten van hun leden, worden
bij afzonderlijk reglement geregeld.
Artikel 14
SPECIAALCLUBS
1. Elke speciaalclub is verplicht om aan de bondsraad jaarlijks ultimo juni een schriftelijke verslaglegging te
overleggen omtrent haar actuele ledenbestand en financiële positie, zulks teneinde de bondsraad in de
gelegenheid te stellen om zich een adequaat oordeel te kunnen vormen omtrent de zinvolheid van een
ondersteuningsbeleid dan wel continuering van dit beleid aan deze samenwerkingsverbanden.
2. De bond biedt ook plaats aan zogenaamde doelgroepen. Dit zijn groeperingen met een soortgelijk doel en
strekking als de speciaalclubs, maar zonder dat zij die specifieke status hebben. Dergelijke groepen zijn ten
aanzien van het houden van tentoonstellingen, aan dezelfde regels gebonden welke ook gelden voor de
speciaalclubs.
B IJ Z O N D E R E R E G E L I N G E N
Artikel 15
AFGEVAARDIGDEN NAAR DE ALGEMENE VERGADERING EN DAAR GELDEND STEMRECHT:
1. Door elk district kunnen naar een algemene vergadering ten hoogste twee afgevaardigden worden gezonden,
zoals aangegeven in artikel 11 van de statuten. Reis- en verblijfkosten der afgevaardigden, gerekend naar het
openbaar vervoer, alsmede die van de bondsraadsleden voor zover deze zijn gemaakt in het belang van de bond,
komen voor rekening van de bondskas.
2. Het aantal leden waarnaar het door een district uit te brengen aantal stemmen wordt bepaald, is het
stemgerechtigde ledental per 1 januari van het lopende verenigingsjaar.
3. Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling, bij eenvoudige meerderheid der uitgebrachte
stemmen beslist, tenzij in de statuten of in dit reglement een andere meerderheid is voorgeschreven. Wanneer bij
een stemming over personen geen meerderheid wordt verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Voor zover
ook deze geen meerderheid oplevert, heeft een herstemming plaats tussen de personen die bij de tweede
stemming de meeste stemmen op zich verenigd hebben en wel zo mogelijk tussen tweemaal zoveel personen als
er plaatsen 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.
4. Stemmen van onwaarde zijn:
a. Blanco stembriefjes;
b. Stembriefjes waarop meer namen voorkomen dan het aantal vacatures;
c.
Ondertekende stembriefjes;
d. Stembriefjes die onleesbaar zijn;
e. Stembriefjes waaruit de wens van de stemmer onduidelijk blijkt.
5. Het stembureau op een algemene vergadering wordt gevormd door drie door de voorzitter aan te wijzen
afgevaardigden. Het beslist over de geldigheid van de stemmen.
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6. Indien door de bondsraad tot een stemming per post wordt besloten, dienen de stembriefjes in een gesloten
enveloppe naar de voorzitter van het stembureau verzonden te worden. Hij mag deze enveloppe slechts
openmaken in het bijzijn van alle leden van het stembureau.

Artikel 16
GELDMIDDELEN:
1. Van de afdelingen wordt een uniforme bondscontributie geheven. De bedragen daarvan worden elk jaar door de
bondsraad vastgesteld. De door de afdelingen af te dragen bondscontributie (ledenstand per 10 februari en 10
augustus) moet vóór resp. 1 maart en 1 september op een van de bankrekeningen van de bond worden gestort.
De verspreide leden betalen hun contributie vooruit per jaar door storting of overschrijving van dit bedrag op één
van de bankrekeningen van de bond. Ook voor hen wordt de contributie elk jaar door de bondsraad vastgesteld.
2. Afdelingen en verspreide leden dienen een machtiging tot automatische incasso aan de bondspenningmeester af
te geven.
3. Het financiële beheer van de bondspenningmeester wordt gecontroleerd door een daartoe door de bondsraad
aangewezen accountant.
4. Gelden die niet voor direct gebruik nodig zijn, zullen door de bondspenningmeester op solide wijze worden
belegd, evenwel niet voordat het hoofdbestuur daaraan zijn goedkeuring heeft gehecht.

Artikel 17
AFVOERING WEGENS CONTRIBUTIE ACHTERSTAND:
De bondsraad is bevoegd te verklaren dat een afdeling die contributie schuldig is, niet langer deel uitmaakt van de
bond.
Artikel 18
TENTOONSTELLINGEN:
Alle tentoonstellingen georganiseerd vanwege de bond, worden geregeld bij afzonderlijk reglement.
Artikel 19
ONTBINDING:
Nadat een besluit als bedoeld in artikel 21 van de statuten genomen is, gelet op lid 2 van dit artikel, wordt door de
algemene vergadering een commissie van liquidatie benoemd, bestaande uit drie leden.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 20
Wijzigingen in dit reglement kunnen alleen worden aangebracht door de algemene vergadering en met tenminste
tweederde der geldige stemmen. Voorstellen hiervoor moeten vóór 31 december bij de bondssecretaris zijn
ingekomen.
Artikel 21
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of waarin twijfel bestaat omtrent de toepassing van dit reglement,
beslist de bondsraad onder verantwoording aan de eerstvolgende algemene vergadering.
Vastgesteld in de Algemene Vergadering d.d. 24 mei 2003
Geheel herzien en goedgekeurd bij besluit van de bondsraad d.d. 3 december 2005
H. Marinus, voorzitter
L.M. Bertina, secretaris
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