HUISHOUDELIJK REGLEMENT
van de Vereniging van Speciale Schapenrassen

Inleiding
Artikel 1
1. In dit reglement wordt verstaan onder
De VSS
: de Vereniging van Speciale Schapenrassen
De statuten
: de statuten van de VSS
De leden
: de leden van de VSS
De ALV
: de Algemene Ledenvergadering van de VSS
Het bestuur
: het bestuur van de VSS
Het DB
: het dagelijks bestuur van de VSS
Rasafdeling
: groep van leden die hetzelfde ras fokken
Rasvertegenwoordiger : contactpersoon tussen een rasafdeling en het bestuur.
2. Dit reglement sluit aan op en is in overeenstemming met de statuten.
De leden
Artikel 2
1.Leden van de VSS zijn natuurlijke en rechtspersonen die aan hun administratieve en financiële verplichtingen
tav de vereniging hebben voldaan.
2.Tussen leden mag niet gediscrimineerd worden.
3.Het lidmaatschap wordt aangegaan onder de voorwaarde dat wettelijke aansprakelijkheid van de Vereniging
jegens haar leden is uitgesloten.
Het bestuur
Artikel 3
De bevoegdheden en verplichtingen van ieder der bestuursleden worden met inachtneming van de bepalingen
van de statuten en van dit reglement door de ALV vastgesteld.
Artikel 4
1. Het bestuur is gerechtigd om uit het bestuur en/of de leden of daarbuiten personen en/of commissies te
benoemen voor het verrichten van speciale werkzaamheden of handelingen.
2. Indien het belang van de VSS zulks bepaaldelijk vordert, zoals ondermeer in het geval commissieleden de hen
door het bestuur toegekende bevoegdheden overschrijden, is het bestuur gerechtigd hen tussentijds te ontslaan.
In spoedeisende gevallen kan het bestuur commissieleden schorsen. Indien een besluit tot schorsing niet binnen
één maand is gevolgd door een ontslagbesluit, is de schorsing vervallen.
3. De bevoegdheden van de in dit artikel genoemde personen en/of commissies laat de bestuursbevoegdheid
onverlet.

Artikel 5
1.Het bestuur benoemt de leden van de Fok Advies Commissie (FAC) op voordracht van de ALV.
2.Het bestuur wijst uit zijn midden een lid aan, dat wordt belast met het toezicht en de contrôle op het door de
VSS uit te geven periodiek en de Website van de VSS
De secretaris
Artikel 6
De secretaris is, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, belast met het toezicht op en de uitvoering van
de werkzaamheden van administratieve aard. Hij draagt zorg voor de werkzaamheden, die verband houden met
de vergaderingen alsmede voor de verslaggeving.
De penningmeester
Artikel 7
1.De penningmeester is, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, belast met het toezicht houden op een door
het bestuur te benoemen registratiekantoor; met het beheer der geldmiddelen en met de bewaking van de door de
ALV goedgekeurde begroting. Tevens houdt hij toezicht op het innen van de aan de VSS toekomende gelden en
het doen van uitgaven. Hij kan kwijtingen verlenen.
2. Hij maakt voor één januari van elk jaar een begroting op van baten en lasten voor het volgende jaar en dient
deze voor dat tijdstip ter vaststelling in bij het bestuur.
3. Hij maakt vóór februari van elk jaar de staat van baten en lasten over het verstreken VSS-jaar op.
4. De penningmeester geeft desgevraagd inzage in de boeken en de kas van de VSS aan de voorzitter en de leden
van het bestuur dan wel aan de leden van de contrôlecommissie.
Algemene Vergadering
Artikel 8
1. Het bestuur stelt tenminste één maand voor de datum waarop de ALV zal worden gehouden, de leden daarvan
in kennis en publiceert uiterlijk één maand tevoren de agenda.
2. Deze in kennisstelling geldt als oproep voor deze vergadering en heeft plaats middels een persoonlijk
schrijven dan wel via het door de VSS uit te geven periodiek.
Artikel 9
1.Elk lid heeft het recht om aan de ALV zodanige voorstellen te doen, als hem ter bevordering van het doel van
de VSS worden goed geacht.
2.Voorstellen dienen uiterlijk 5 weken voor de ALV schriftelijk bij de secretaris van de VSS te worden
ingediend.
Artikel 10
1. De ALV is slechts bevoegd besluiten te nemen omtrent de op de agenda vermelde punten. Ter vergadering
heeft elk lid het recht van amendement op algemene voorstellen.
2. Elk besluit van de ALV wordt genomen overeenkomstig de in art. 23 van de statuten opgenomen bepalingen.
3. Stemmen over personen geschiedt schriftelijk met gesloten briefjes. Niet of niet behoorlijk ingevulde
stembriefjes worden bij de bepaling van de meerderheid afgetrokken van de totaal uitgebrachte stemmen.
Artikel 11
Van het verhandelde in de ALV worden notulen opgemaakt, waarvan na ondertekening door de voorzitter een
afschrift of samenvatting kan worden opgenomen in de door de VSS uit te geven periodiek en geplaatst op de
Website.

Bestuursvergadering
Artikel 12
1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter, dan wel tenminste een derde van de
bestuursleden dit noodzakelijk achten.
2. De voorzitter bepaalt plaats en tijd van de vergadering en de bijeenroeping geschiedt schriftelijk door of
namens de voorzitter, op een termijn van tenminste 7 dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen.
Hiervan kan in bijzondere gevallen worden afgeweken.
Artikel 13
1. Elk bestuurslid heeft op de te houden vergaderingen één stem.
2. Indien de stemmen staken omtrent een besluit, dient het bestuur dit onderwerp te plaatsen op de agenda van de
eerstvolgende ALV, opdat deze het besluit neemt.
3. Indien er gestemd wordt over personen is art. 10 lid 3 van toepassing.
Artikel 14
1. Indien tenminste één derde van de bestuursleden een vergadering noodzakelijk acht, richten deze leden
daartoe een verzoekschrift aan de voorzitter dan wel de secretaris.
2. Indien de voorzitter niet binnen twee weken na indiening aan dat verzoek heeft voldaan door een
bestuursvergadering uit te schrijven tegen een datum, gelegen binnen 4 weken na indiening van het
verzoekschrift, hebben de verzoekers het recht zelf de vergadering bijeen te roepen.
De voorzitter van die vergadering is degene die het verzoekschrift als eerste heeft ondertekend.
Artikel 15
Van het verhandelde in de bestuursvergadering worden notulen opgemaakt, waarvan na ondertekening door de
voorzitter een afschrift of een samenvatting aan alle leden van het bestuur ter beschikking wordt gesteld.
Artikel 16
Het bepaalde in de voorafgaande artikelen is van overeenkomstige toepassing op de vergaderingen van het DB,
evenwel met dien verstande dat het DB slechts besluiten kan nemen indien al zijn leden aanwezig zijn.
Geldmiddelen
Artikel 17
1. De contributie van de leden van de VSS wordt jaarlijks vastgesteld door de ALV in het lopende jaar, voor het
daarop volgende jaar.
Ditzelfde geldt ook voor de entree-, in- en overschrijvingsgelden, alsmede voor de identiteitsgelden, heffingen,
de bijdrage van de begunstigers en eventuele vergoedingen aan bestuurs- en commissieleden.
2. Ten behoeve van alle tarieven zal het bestuur jaarlijks een tarievenlijst aan de ALV voorleggen.
3. De contributies verschuldigd door de leden van de VSS worden door de penningmeester geïnd.
Artikel 18
1. De jaarlijkse contributies resp. bijdragen, bedoeld in art. 17 lid 1 en 3 worden uiterlijk in de maand januari
geïnd.
2.Herinneringen zullen in de maand februari worden verzonden, waarbij de extra kosten en de wettelijke rente in
rekening gebracht zullen worden.
3. Van nieuwe leden wordt de contributie binnen één maand na aanmelding geïnd, met dien verstande, dat
nieuwe leden die zich hebben aangemeld na één juli slechts de helft van de contributie over dat jaar verschuldigd
zijn.

Geschillen
Artikel 19
1. Indien er sprake is van een geschil binnen de VSS, is het bestuur bevoegd tot bemiddeling en/of tot het
benoemen van een arbitrage-commissie, niet dan na een schriftelijk en gemotiveerd verzoek daartoe van één der
belanghebbenden.
2. De door het bestuur te benoemen arbitrage-commissie bestaat uit drie leden: de geschilpartijen wijzen elk één
terzake kundige arbiter aan, die op hun beurt samen één in het Nederlands Recht afgestudeerde persoon als
voorzitter kiezen.
De arbiters dienen onafhankelijk te zijn.
3. De benoeming dient te geschieden binnen één maand, nadat de zaak schriftelijk en gemotiveerd aanhangig is
gemaakt bij het bestuur. De benoeming geldt voor de duur van het geschil. Zodra de commissie heeft geoordeeld
geldt zij als ontslagen.
4. Het oordeel van de commissie is gebaseerd op meerderheid van stemmen; elk der leden heeft één stem. Het
door de commissie genomen besluit is bindend voor alle partijen.
5. De commissie doet verslag van haar werkzaamheden in de eerstvolgende ALV.

Reglementen
Artikel 20
De ALV stelt een stamboek-, keurings en afdelingsreglement vast conform de vigerende regelgeving.

Het periodiek orgaan en de Website van de VSS.
Artikel 21
1. Onder de naam “De Ruif” geeft de VSS een nieuwsbrief uit.
2. Het bestuur belast een redacteur met de zorg voor de nieuwsbrief.
3. De redacteur heeft tot taak het vier keer per jaar, of zo vaak de omstandigheden zulks vereisen, doen
verschijnen van de nieuwsbrief. Hij draagt zorg voor de gratis toezending aan alle leden van de VSS en voor
plaatsing op de Website van de VSS.
4. De redacteur is verantwoordelijk voor de lay-out en het journalistieke gehalte van de geplaatste stukken.
Anonieme ingezonden stukken mogen niet geplaatst worden.
5. De redacteur is tevens verantwoordelijk voor de opmaak en inhoud van de Website van de VSS.
6. Het bestuur kan de redacteur ter verantwoording roepen.
Keuringen
Artikel 22
1. Het bestuur verleent alle rasafdelingen, in overleg met de rasvertegenwoordiger, het recht zelf keuringen voor
hun ras te organiseren.
2. Het bestuur verleent financiële en logistieke ondersteuning bij het organiseren van deze keuringen.
Slotbepaling
Dit reglement treedt in werking op de dag waarop de statuten van de VSS, waarmee dit reglement verband
houdt, in werking treden.

