Kopie akte van statutenwijziging

Betreffende de te Utrecht gevestigde vereniging:
Nederlandse Organisatie
voor de Geitenfokkerij
STATUTEN
Naam, zetel en duur
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij (N.O.G.) en heeft haar zetel
in de gemeente Utrecht.
Artikel 2
De vereniging, oorspronkelijk opgericht acht en twintig december negentienhonderd zestien is, te rekenen vanaf
acht en twintig december negentienhonderd vijf en veertig, opnieuw aangegaan voor de tijd van negen en twintig
jaar en elf maanden, derhalve eindigende zeven en twintig november negentienhonderd en vijf en zeventig en
daarna verlengd voor onbepaalde tijd.
Doel en middelen
Artikel 3
De N.O.G. stelt zich ten doel: Het bevorderen van een doelmatige fokkerij van geiten in Nederland in de ruimste
zin van het woord.
Artikel 4
De N.O.G. tracht haar doel te bereiken door:
1. De uitvoering van taken op het gebied van de registratie, waaronder begrepen, het aanleggen en
bijhouden van een registratiebestand van geiten en het verzamelen en vastleggen van voor de fokkerij
belangrijke gegevens van de geregistreerde dieren alsook het verwerken van de geregistreerde
gegevens. De N.O.G. is eigenaar van de registratiegegevens.
2. De uitvoering van taken op foktechnisch gebied, in eigen beheer of in samenwerking met andere
daarvoor geëigende instellingen. De N.O.G. heeft de erkenning voor prestatieonderzoek.
3. Het houden of bevorderen van keuringen of tentoonstellingen.
4. Het geven van voorlichting aan de leden.
5. Overleg en samenwerking met dan wel deelneming in andere organisaties of instellingen die betrokken
zijn bij de geitenverbetering dan wel een meer algemeen belang dienen.
6. Het fungeren als contact- en overleg orgaan ten opzichte van landelijke organisaties en instellingen.
7. Alle wettige middelen, welke met het doel van de vereniging in verband staat of daaruit voortvloeien,
een en ander in de ruimste zin van het woord.

Boekjaar
Artikel 5
Het boekjaar van de N.O.G. loopt van één januari tot en met een en dertig december.
Lidmaatschap
Artikel 6
a. Leden zijn welke op enigerlei wijze de doelmatige fokkerij van geiten in Nederland in de ruimste zin
van het woord bevorderen. De plaatselijke verenigingen behoren in hun statuten een bepaling op te
nemen, volgens welke de tot haar toegetreden leden zich verplichten ook het buitengewoon
lidmaatschap van de NOG als hierna bedoeld onder b. te aanvaarden;
b. Buitengewone leden zijn zij die zijn toegetreden als lid tot de onder a. bedoelde Plaatselijke
Verenigingen;
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c.
d.
e.

Adviserende leden zijn deskundigen, die als zodanig door de organisatie van belang worden geacht. Zij
kunnen, op voorstel van het bestuur, door de ledenvergadering worden benoemd;
Ereleden kunnen, op voorstel van het bestuur, door de ledenvergadering worden benoemd, wanneer zij
op de een of andere wijze belangrijk werk ten behoeve van de N.O.G. hebben verricht;
Adviserende en ereleden hebben geen stemrecht.

Artikel 7
1. Het lidmaatschap onder artikel 6, lid a. wordt verkregen, wanneer het bestuur van de in dat artikel
bedoelde vereniging namens haar leden aan de secretaris van de NOG een daartoe strekkend verzoek
richt, en op de eerstvolgende algemene ledenvergadering tot toelating wordt besloten.
2. Door het enkele feit van hun toetreding als lid verbinden de leden zich de statuten en reglementen,
alsmede de reeds genomen en nog te nemen besluiten van de N.O.G., na te leven.
Artikel 8
Het lidmaatschap eindigt door:
1. Opzegging van het lidmaatschap.
2. Ontzegging uit of opzegging van het lidmaatschap ingevolge artikel 9, door het bestuur.
3. Voor leden als genoemd in artikel 6 lid a. door ontbinding van de desbetreffende vereniging.
4. Voor leden als genoemd in artikel 6 lid b, door beëindiging van het lidmaatschap van de betreffende
vereniging en voor leden genoemd in artikel 6 lid c. en d. door overlijden van het lid.
Artikel 9
1. Opzegging van het lidmaatschap moet geschieden aan de secretaris van de NOG, vóór één december,
wanneer het de bedoeling is het lidmaatschap op één januari daaraanvolgende te beëindigen.
2. Ontzetting uit en opzegging van het lidmaatschap kan geschieden wanneer een lid in strijd handelt met
de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging dan wel de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt.
Artikel 10
Door beëindiging van het lidmaatschap, op welke wijze dan ook, verliest het lid eventuele aanspraken op
bezittingen van de N.O.G. en de daaraan verbonden rechten. Niettemin blijven de verplichtingen voor het
lopende jaar verschuldigd.
Artikel 11
Voor eventuele geschillen en beroepen kan de ledenvergadering een beroepscommissie op ad hoc basis
benoemen. Deze bestaat uit tenminste drie personen. Deze personen moeten lid zijn van de N.O.G., doch mogen
niet tegelijkertijd zitting hebben in het bestuur van de N.O.G..
Rechten en plichten van de leden
Artikel 12
1. De leden hebben het recht – met inachtneming van de statuten en reglementen van de N.O.G. – gebruik
te maken van de diensten van de N.O.G.;
2. Zij hebben tevens het recht om voorstellen ter behandeling in de algemene ledenvergadering in te
dienen. Deze voorstellen dienen in de plaatselijke verenigingsvergadering te zijn aangenomen alvorens
deze ter behandeling in de algemene ledenvergadering kunnen worden ingediend.
3. De leden zijn verplicht hun volledige medewerking te verlenen bij het verkrijgen van alle door of
namens haar bestuur in verband met het doel van de N.O.G. noodzakelijk geachte inlichtingen en
gegevens.
Bestuur
Artikel 13
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen en wordt gevormd door:
a) Voorzitter, secretaris en penningmeester;
b) Rechtstreeks gekozen leden
2. De bestuursleden worden voor een periode van vier jaar benoemd door de ledenvergadering en kunnen
telkenmale worden herbenoemd. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden door de
ledenvergadering in functie benoemd.
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3.
4.

Adviseurs casu quo personen die een technische functie vervullen binnen de organisatie, hebben bij
deelname aan de bestuursvergadering hierin een adviserende stem.
Het bestuur komt zo dikwijls bijeen als de voorzitter of andere bestuursleden zulks nodig acht(en).

Artikel 14
1. Behoudens beperkingen volgens deze statuten, is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur heeft het recht bepaalde onderdelen van haar bestuurstaak onder haar eigen
verantwoordelijkheid op te dragen aan een of meer harer (buitengewone) leden (waartoe dan een
permanente of een ad hoc commissie gevormd wordt) dan wel aan derden.
3. De N.O.G. wordt vertegenwoordigd door het bestuur dan wel door de voorzitter, dan wel door een
daartoe aangewezen lid van het bestuur.
4. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen en het aangaan van rechtshandelingen, behoudens goedkeuring van de
ledenvergadering. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden
gedaan.
Vergoedingen
Artikel 15
De leden van het bestuur, de adviserende leden als bedoeld in artikel 6 en leden van de commissie als bedoeld in
artikel 11 en artikel 14, kunnen voor hun bemoeiingen een vergoeding ontvangen. Dit wordt nader geregeld in
het huishoudelijk reglement.
Algemene vergaderingen
Artikel 16
1. Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering en kunnen aan de beraadslagingen
deelnemen.
2. Het bestuur roept jaarlijks tenminste één ledenvergadering bijeen, de zogenoemde jaarvergadering,
welke binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, op een door het bestuur te bepalen tijd en plaats
moet worden gehouden, behoudens verlenging van deze termijn door de ledenvergadering.
3. In deze vergadering wordt:
a. Door het bestuur verslag uitgebracht over het afgelopen boekjaar;
b. Door het bestuur rekening en verantwoording afgelegd van het in dat boekjaar gevoerde
beheer, door goedkeuring waarvan de ledenraad décharge verleent aan het bestuur;
c. De begroting van het komende jaar door het bestuur ter goedkeuring aangeboden aan de
ledenraad;
d. Voorzien in periodieke en andere vacatures;
e. Voorts behandeld hetgeen meer aan de orde wordt gesteld.
4. Over onderwerpen die niet op de convocatie staan vermeld kunnen geen besluiten worden genomen in
de algemene ledenraadsvergadering.
Artikel 17
1.

2.

3.
4.

Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald geschiedt de oproeping tot de
ledenvergadering ten minste tien weken vóór de vergadering door middel van convocaties,
welke vermelden de plaats waar en het tijdstip waarop de vergadering wordt gehouden,
alsmede de punten van behandeling.
Het bestuur plaatst voorstellen, mits voorzien van een toelichting en minimaal elf weken
voorafgaande aan de ledenvergadering schriftelijk bij de secretaris ingediend, onder
vermelding van de inzender op de agenda dezer vergadering en kan hierbij preadvies
uitbrengen.
Het bestuur is bevoegd zonodig tot uiterlijk twintig dagen voor de vergadering de agenda aan
te vullen en hiervan mededeling te doen bij afzonderlijk schrijven.
Buitengewone ledenvergaderingen worden door het bestuur zo dikwijls belegd als dit college
zulks wenselijk of noodzakelijk acht, of indien dit door minimaal een tiende van de leden
ondertekend, schriftelijk wordt verzocht.
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Artikel 18
1. De leiding van de ledenvergadering berust bij de voorzitter van het bestuur en bij diens ontstentenis bij
de vice-voorzitter dan wel bij het bestuurslid dat het oudste is in functie.
2. De secretaris draagt zorg voor het houden van de notulen van de ledenvergadering.
Stemmingen
Artikel 19.
1. Gewone leden hebben stemrecht, waarbij het aantal stemmen per plaatselijke vereniging gelijk is aan
het totale ledenaantal van de bij die plaatselijke vereniging aangesloten leden per een en dertig
december voorafgaande aan de algemene ledenvergadering.
2. De buitengewone leden laten zich op de algemene ledenvergadering vertegenwoordigen door een
speciaal aangewezen afgevaardigde, die lid is van de betreffende vereniging. Als deze niet aanwezig
kan zijn kan de vereniging tot twee dagen voor de vergadering haar stem schriftelijk indienen bij de
secretaris.
3. Als regel wordt over zaken mondeling gestemd, terwijl bij staking van stemmen een voorstel geacht
wordt te zijn verworpen.
4. Verkiezingen van personen vinden (indien gewenst) schriftelijk plaats of bij acclamatie. Niet of niet
behoorlijk ingevulde stembriefjes zijn van onwaarde en worden bij het bepalen van de
stemmenmeerderheid niet meegeteld. De persoon die de meerderheid van de uitgebrachte geldige
stemmen heeft verkregen is verkozen. Wordt deze meerderheid bij de eerste stemming niet verkregen,
dan wordt een herstemming gehouden tussen de twee personen, die daarbij de meeste stemmen op zich
hebben verenigd, zonodig na tussenstemming. Wie bij de herstemming de meeste stemmen heeft
verkregen is verkozen. Bij staking van stemmen bij herstemming beslist het lot.
5. Blanco stemmen zijn van onwaarde en worden bij het vaststellen van de vereiste stemmenmeerderheid
niet meegeteld.
6. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene
ledenvergadering genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Werkzaamheden
Artikel 20.
1. Teneinde de uitvoering van taken, voor het bereiken van haar doel, zo goed mogelijk te laten verlopen,
wordt de dienstverlening van de N.O.G. onderverdeeld in meerdere secties. De N.O.G. kent de
volgende secties:
* stamboek
* fokcommissies
* keuring en stamboekopname
* melkproductiecontrole
2. Voor de secties worden reglementen en richtlijnen vastgesteld door het bestuur. Deze reglementen en
richtlijnen kunnen door het bestuur worden gewijzigd dan wel aangevuld.
3. De uitvoering van taken, uitgevoerd door het plaatselijk verenigingsbestuur geschiedt met inachtneming
van de statuten, reglementen en richtlijnen van de N.O.G..

Geldmiddelen
Artikel 21
1. De geldmiddelen van de N.O.G. bestaan uit:
a. Contributie van de leden;
b. De geldelijke vergoedingen voor door de N.O.G. aan de leden te verrichten diensten;
c. Subsidies en bijdragen van overige instellingen en instanties;
d. Overige inkomsten;
e. Donaties.
De onder a en b genoemde contributies en geldelijke vergoedingen worden vastgesteld door het
bestuur onder goedkeuring van de ledenvergadering.
2. Het bestuur neemt zonodig maatregelen ter voorziening in de behoefte aan kasmiddelen.
Rekening en Verantwoording en jaarrekening
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Artikel 22
1. Het bestuur stelt jaarlijks een begroting vast en doet jaarlijks rekening en verantwoording over het
afgelopen boekjaar.
2. De ledenvergadering benoemt jaarlijks een commissie van twee personen die worden belast met de
controle op de rekening en verantwoording. De leden van deze commissie kunnen niet tegelijkertijd lid
zijn van het bestuur van de N.O.G..
Huishoudelijk reglement
Artikel 23
1. Ter regeling van in deze statuten niet genoemde en niet verder uitgewerkte onderwerpen kan door de
ledenvergadering op voorstel van het bestuur een huishoudelijk reglement worden vastgesteld, dat geen
bepalingen mag bevatten welke in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, en
met deze statuten.
2. Het huishoudelijk reglement kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden gewijzigd en
aangevuld bij meerderheid van stemmen.
Statutenwijziging
Artikel 24
1. Tot wijziging der statuten kan alleen worden besloten met een meerderheid van tenminste twee derde
van het aantal uitgebrachte stemmen op de ledenvergadering.
2. Voorstellen tot wijziging worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 gedaan.
Ontbinding
Artikel 25
1. Tot ontbinding van de N.O.G. kan alleen worden besloten wanneer in een speciaal voor dit doel
bijeengeroepen algemene ledenraadsvergadering, minstens tee derde der uitgebrachte stemmen zich
voor ontbinding verklaart en vijftig procent van het totaal aantal leden vertegenwoordigd is. Wanneer
op deze vergadering het aantal van vijftig procent van de leden niet vertegenwoordigd is, dient op een
volgende vergadering het aantal van twee derde der uitgebrachte stemmen te gelden.
2. Bij ontbinding van de N.O.G. zal door de liquidatievergadering worden beslist wat met de bezittingen
van de vereniging zal geschieden en hoe eventuele tekorten zullen worden aangezuiverd.
3. Het op het ogenblik van ontbinding zitting hebbende bestuur is met de liquidatie belast.
De comparant is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE
In minuut is verleden te ……………… op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijk opgave
van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te
hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na
beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend.
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