Aanhangsel nummer 1 bij het Huishoudelijk Reglement van de vereniging Holland Dexter (artikel 2).
Van kracht per 12 april 2014.
Artikel 1, Stamboekregister en Hulpstamboekregister.
Stamboekregistratie vindt plaats in het door de vereniging HOLLAND DEXTER statutair te houden stamboekregister.
De voorwaarden voor registratie c.q. opname in dit register zijn nader in dit reglement geregeld.
Dit reglement is een onlosmakelijk onderdeel van artikel 2 van het Huishoudelijk Reglement van de vereniging
HOLLAND DEXTER.
Artikel 2, Algemene definities.
Waar navolgend wordt gesproken van:
a . "HD", wordt bedoeld de vereniging HOLLAND DEXTER.
b . "HET BESTUUR", wordt bedoeld het bestuur van de vereniging HOLLAND DEXTER.
c . “STAMBOEKSECRETARIAAT, wordt bedoeld de persoon die door het Bestuur is gemachtigd de

stamboekregistratie uit te voeren.

d . “STAMBOEKREGISTER”, wordt bedoeld de door HD gevoerde registratie op dierniveau.
e . "VVB", wordt bedoeld de regionale veeverbeteringsorganisatie.
f . "CRV”, wordt bedoeld de landelijke stamboekorganisatie, voor Nederland en Vlaanderen. In 2014 was dit CRg.
h.
i.

j.

Delta en VRV.
"I&R" wordt bedoeld het gevoerd identificatie en registratiesysteem van runderen door de overheid.
“TIJDIG”, wordt bedoeld elke termijn binnen dit reglement gesteld.
"GELE KAART”, wordt bedoeld de door de VVB afgegeven registratiekaart waarop naam, afstamming,
geboortedatum en levensnummer van het betrokken rund staan vermeld. Voor België geldt de groene kaart
(paspoort) met daarop dezelfde gegevens.
"STAMBOEKKAART", wordt bedoeld een van het logo van HD voorzien document met de vermelding
“Stamkaart” aan de voorzijde, tevens voorzien van:
 waarmerk
 datum en

 handtekening van de secretaris van HD en aan de rugzijde voorzien van de afstamming van het
betreffende dier tot en met minimaal de derde generatie; het geheel door middel van laminaat verzegeld.
k . "STAMBOEKDEXTER", wordt bedoeld een rund waarvan het levensnummer overeenstemt met de daar bij
behorende stamboekkaart en zolang het betreffende rund opgenomen is in het stamboekregister met de
kwalificatie “stamboek”
l . “AFSTAMMINGSONDERZOEK” wordt bedoeld een door het Dr. Van Haeringen Laboratorium (VHL) te
Wageningen (of vergelijkbare instantie) uitgevoerd onderzoek op basis van vergelijking van het
bloedgroepenpatroon en/of DNA-profiel van een dier met dat van diens vader en moeder, (dan wel bij het
ontbreken van de gegevens van de moeder, met dat van broers of zusters of met dat van moeder´s broer(s)
of zuster(s)) waarbij deze afstamming als juist wordt beoordeeld.
Artikel 3, Taak en bevoegdheden van het bestuur inzake stamboekregistratie.
a.

Het bestuur ziet toe op strikte handhaving van het in de navolgende artikelen van dit reglement bepaalde,
teneinde door een tijdige, zo juist en zeker mogelijke afstammingsregistratie, de zuiverheid van het in
Nederland aanwezige Dexterrund te waarborgen.

b.

De stamboekregistratie wordt door of onder verantwoordelijkheid van de secretaris van HD gevoerd, en wel
zodanig dat niet alleen de actuele, maar ook de historische registratie bewaard blijft.

c.

Één of meerdere door het bestuur uit haar midden aangewezen, of daarvoor in de plaats bij nader reglement
aangewezen perso(o)n(en), zijn tot controle op door leden van HD verstrekte gegevens bevoegd, welke
controle ondermeer kan inhouden een visuele controle van een dier zelf.
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d.

Jaarlijks stelt het bestuur een schriftelijk overzicht van de per 31 december in het stamboek op naam van leden
geregistreerde dieren samen; het zogenoemde Herdbook. In dit overzicht doet zij tevens gedetailleerd
melding van gedurende het kalenderjaar, op grond van artikel 8, doorgehaalde of gewijzigde registratie.
Daarnaast vermeldt zij, en uitsluitend, het aantal nog lopende afstammingsonderzoeken ter zake van dieren
waarover twijfel bestaat.

e.

Afschriften van dit Herdbook zijn door de leden, bij intekening, te verkrijgen tegen een door het bestuur
vastgesteld tarief en zolang de voorraad strekt.

Artikel 4, Stamboekregister
a.

In het stamboekregister worden uitsluitend opgenomen vrouwelijke en mannelijke dieren geboren uit een
stamboekstier en een in het stamboekregister opgenomen vrouwelijke stamboekdexter of volgens hetgeen is
bepaald in artikel 5 en 6 van dit reglement.
Opname geschiedt op basis van de gegevens als vermeld op de Gele Kaart.

b.

Aangezien de informatie op de Gele Kaart voornamelijk is gebaseerd op uitsluitend door de (oorspronkelijke)
fokker verstrekte gegevens, is HD niet verantwoordelijk te stellen voor de juistheid hiervan.

Artikel 5, Import en/of buitenlandse stamboekregistratie.
Opname van dieren met een buitenlandse stamboekregistratie dient steeds mede getoetst te worden aan
hetgeen is bepaald in dit reglement.
Aan de buitenlandse kwalificatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
1.

In het stamboekregister van HD kunnen dieren worden opgenomen die in het door een met HD vergelijkbare
buitenlandse vereniging van houders van Dexterrunderen gevoerde stamboek staan geregistreerd.
Het buitenlandse stamboek moet minimaal dezelfde Europese erkenning hebben als HD.

2.

3.

Aan dieren die overgenomen worden uit een buitenlandse stamboekregistratie worden de volgende eisen
gesteld:

In beider 5 achterliggende generaties komen zowel geen mannelijke als vrouwelijke dieren voor die geboren zijn
in Nederland nà 1 januari 1994, maar die nooit zijn opgenomen geweest in het stamboek van HD.
 In beider achterliggende generaties komen geen mannelijke of vrouwelijke dieren voor, die bij bestuursbesluit
van opname in het stamboek van HD zijn uitgesloten, dan wel op grond van dit huidige reglement zouden zijn
uitgesloten van opname in het stamboek.
 De afstamming moet tot minimaal 8 generaties terug bekend zijn. Dit om de betrouwbaarheid van het
inteeltpercentage op peil te houden.


4.

Buitenlandse stieren (of hun sperma) in bezit van een binnenlandse KI-vereniging, welke ter dekking worden
aangeboden, worden na goedkeuring door en op last van het Bestuur fictief in het stamboekregister
opgenomen als stamboekstier met in achtneming van het bepaalde in lid 5.

5.

De bepalingen in dit artikel zien slechts toe op het dier dat voor registratie in het stamboekregister wordt
aangeboden. Bij toelating worden ook de voorouders fictief in de stamboekregistratie opgenomen, echter
zuiver ter completering van de afstamming van het dier. Aan deze fictieve opname kunnen geen rechten
worden ontleend.

6.

Dieren die niet aan lid 2 of lid 3 voldoen kunnen aan de ALV voorgedragen worden voor opname in het
stamboekregister. Hierbij geldt dat het voorgedragen dier van bijzondere aantoonbare klasse moet zijn en
onverwant moet zijn aan de Dexter populatie in Nederland en België. Uiteraard moet de raszuiverheid van het
dier zonder enige twijfel zijn.
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Artikel 6, Stamboekstier.

a.

Een in het stamboekregister opgenomen mannelijke stamboekdexter kan worden opgenomen als
stamboekstier, wanneer van deze afstammingsonderzoek heeft plaatsgevonden, waarbij zijn ouders als juist
zijn vastgesteld èn waarbij of nadat zijn vader als stamboekstier en zijn moeder als stamboekdexter in het
stamboekregister zijn opgenomen.

b.

Geen mannelijke stamboekdexter wordt als stamboekstier opgenomen indien één of meerdere van zijn
e
voorouders tot in de 3 generatie niet als stamboekdexter kan/kunnen worden aangemerkt op grond van dit
reglement. Buitenlandse dieren en/of hun buitenlandse voorouders worden, voor de toepassing van dit artikel,
mede beoordeeld conform het bepaalde in artikel 5.

c.

Het voorgaande lid is niet van toepassing op dieren welke op 16 september 2007 als stamboekstier waren
geregistreerd, dan wel als stamboekdexter waren geregistreerd èn waarvan vóór deze datum
afstammingsonderzoek heeft plaatsgevonden, een en ander bij wijze van overgangsregeling.

d.

Uitsluitend van een stamboekstier kunnen nakomelingen in het stamboekregister worden opgenomen met in
e
achtneming van lid b van dit artikel. Dit houdt in dat van een dergelijke stamboekstier, met in de 2 generatie
een voorouder die thans op grond van dit reglement niet als stamboekdexter zal worden aangemerkt,
uitsluitend vrouwelijke nakomelingen als stamboekdexter kunnen worden opgenomen in het stamboekregister.
Artikel 7, Algemene en administratieve bepalingen omtrent opname of wijziging.

a.

Opname of wijziging in het stamboekregister geschiedt uitsluitend op aanvraag door en ten rechtstreekse
behoeve van haar lid en in laatste beslissing door het bestuur van HD met inachtneming van de bepalingen in
dit reglement. Iedere opgave dient te geschieden middels een door het bestuur van HD voorgeschreven
formulier, bij wijziging waarvan de secretaris aan alle leden een nieuw exemplaar verstrekt. Dit formulier zal
eveneens beschikbaar zijn via de website van HD.

b.

leder lid is verplicht uiterlijk per de ultimo van ieder kalenderkwartaal, alle uit zijn stamboekdexters in dat
kwartaal levend geboren dieren en/of door hem/haar gedane import (en)/aankopen/ verkopen of
gestorven/geslachte dieren op te geven voor opname/wijziging in het stamboekregister, alsmede opgave te
verstrekken van iedere wijziging die zich in dat kwartaal heeft voorgedaan met betrekking tot de op zijn/haar
naam in het stamboekregister opgenomen dieren.

c.

Een opgave als bedoeld in het voorgaande lid, dient tijdig door de secretaris van HD en op in dit reglement
voorgeschreven wijze te zijn ontvangen, ook al zijn de daarbij te verstrekken bescheiden nog niet volledig
beschikbaar. Onder tijdig wordt hier verstaan: uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op het
kwartaal waarover deze opgave moet worden verstrekt; onder tijdig wordt eveneens verstaan een duidelijk
controleerbare post-verzending op uiterlijk de op één na laatste dag van vorenvermelde maand.
 Een opgave, welke als gevolg van ernstige ziekte of overlijden van het betrokken lid niet tijdig of onvolledig is
ingediend, wordt als tijdig aangemerkt.
 Een tijdige opgave, welke echter niet bestaat uit het, onder sub a. beschreven, volledig ingevuld formulier
met al dan niet bijbehorende, als onder sub d. hierna omschreven bescheiden, wordt eveneens als tijdig
aangemerkt indien dit verzuim is hersteld binnen een door de secretaris van HD of het stamboeksecretariaat aangegeven termijn.
 In elk ander geval is sprake van verzuim en wordt de opgave als niet tijdig beschouwd voor zover van
toepassing op het ontbrekende in de opgave.

d.

Aanvraag voor opname in het stamboekregister geschiedt uitsluitend schriftelijk per postverzending, fax, email of persoonlijke overhandiging, onder verstrekking van de navolgende bescheiden en gegevens bij het
voorgeschreven begeleidend formulier, aan de secretaris van HD of het stamboeksecretariaat:
 kopie van de Gele Kaart.
 buitenlandse stamboekregistratie in kopie bij import. Hierbij moet de stamboom tot 8 generaties terug
worden overhandigd, of aangegeven worden waar deze registratie on-line te vinden is.
 UBN, naam-adres-woonplaatsgegevens van het lid.
 datum ingang van de opname (bij geboortemeldinq de geboortedatum, bij import de datum van import)
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naam en levensnummer van het rund, alsmede van de vader en de moeder
geslacht en kleur van het rund.
datum verzending van de opgave.
handtekening van het lid.

Opgave van wijziging met betrekking tot een in het stamboekregister opgenomen dier geschiedt uitsluitend
schriftelijk en per postverzending, fax, e-mail of persoonlijke overhandiging, onder verstrekking van de
navolgende informatie en bijbehorende bescheiden en gegevens bij het voorgeschreven begeleidend
formulier aan de secretaris van HD of het stamboeksecretariaat:

e.











kopie van de Gele Kaart
naam en levensnummer van het rund, alsmede van de vader en de moeder.
UBN, naam-adres-woonplaatsgegevens van het lid.
datum ingang van de wijziging.
naam en levensnummer van het rund.
aard van de wijziging.
datum verzending van de opgave.
handtekening van het lid.
indien de wijziging betreft bepaling van de erfelijkheidsfactor voor Chrondodysplasia, DNA en/of verricht
afstammingsonderzoek dient de verklaring van CRV of het laboratorium in kopie te worden meegezonden.

Een opgave tot opname of wijziging van een dier kan het voorafgaand opnemen van één of meer van diens
voorouders noodzaken, zoals in geval van:

f.

 import
 registratieverzuim
 bij niet-leden geboren dieren
in welk geval de opgave tot opname of wijziging wordt aangemerkt als een aansluitend verzoek tot registratie
van de voorouders een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 lid 5 van dit reglement
Een opgave tot opname of wijziging wordt eerst dan pas in behandeling genomen nadat de ter zake aan HD
verschuldigde kosten, als bedoeld in artikel 4 van het Huishoudelijk Reglement, zijn voldaan en uit andere
hoofde geen schuld jegens HD bestaat. Onder schuld uit ander hoofde wordt mede verstaan achterstand of
verzuim in de opgaven als bedoeld in lid b van dit artikel. De administratie van de penningmeester van HD
strekt steeds als bewijs.

g.

Ten blijk van de (gewijzigde) registratie verstrekt de secretaris aan het lid/eigenaar, die de aanvraag heeft
ingediend, de stamboekkaart. De stamboekkaart wordt bij mannelijke dieren uitsluitend verstrekt vanaf de
aanvraag tot opname als stamboekstier.
Bij afgeleide registratie van voorouders als bedoeld in lid f. hiervoor, wordt voor deze voorouders geen
stamboekkaart afgegeven.
Erfelijke gebreken dienen gemeld te worden aan het stamboeksecretariaat. Ze worden door het
stamboeksecretariaat geregistreerd in het stamboek bestand. Afhankelijk van de ernst, vererving en het
voorkomen van de erfelijke afwijking zijn de dragers en/of lijders openbaar.

h.

Artikel 8, Stalnaam en naam
Stalnaam:
a.

Een bij een lid geboren dier wordt met zijn/haar stalnaam geregistreerd, mits deze stalnaam eveneens bij
CRV op zijn/haar naam staat geregistreerd èn mits de moeder van het geboren dier ten tijde van de
geboorte ook op naam van het betreffende lid bij HD was geregistreerd.
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b.

Indien geen stalnaam bij CRV is geregistreerd, dan wel niet aan HD opgegeven, worden de betreffende
dieren bij opname in het stamboekregister voorzien van de achternaam van de fokker als stalnaam. Deze
alternatieve stalnaam wordt tussen ( ) geplaatst.

c.

Indien een lid op later tijdstip alsnog besluit zijn/haar stalnaam te laten registreren bij CRV kan hij/zij HD
verzoeken deze stalnaam toe te voegen aan eerder door hem/haar ter registratie aangeboden geboorten.

d.

De stalnaam is een préfix en gaat derhalve vooraf aan de voornaam van een dier.

e.

De stalnaam is niet groter dan 15 leestekens, inclusief spaties

f.

Indien de stalnaam de 15 tekens voornoemd overschrijdt, wordt deze door HD voor de stamboekregistratie
zover ingekort als hiervoor noodzakelijk.

g.

Overname van de stalnaam is alleen mogelijk tussen en in geval van echtgenoten, bloedverwanten,
gezamenlijke eigendom of overname binnen/als een ondernemingsvorm.

h.

Het is leden niet toegestaan de stalnaam van de oorspronkelijke fokker te laten wijzigen bij CRV in zijn/haar
eigen stalnaam. HD kan verdere registratie van dieren van het lid in voorkomend geval opschorten tot deze
wijziging is hersteld.
Voornaam:

i.

De voornaam van een dier wordt eenmalig en derhalve definitief geregistreerd bij de eerste aanbieding voor
opname in het stamboekregister. Deze voornaam mag niet meer dan 15 leestekens bevatten, inclusief
spaties. Een langere naam wordt door HD voor de stamboekregistratie ingekort voor zover hiervoor
noodzakelijk.

j.

Het is niet toegestaan in de voornaam van een dier de gehele of gedeeltelijke stalnaam van een voorouder
op te nemen.

k.

Het is leden niet toegestaan de voornaam van het dier te laten wijzigen bij CRV in zijn/haar eigen verlangde
voornaam. HD zal verdere registratie van dieren van het lid in voorkomend geval opschorten tot deze
wijziging is hersteld.

l.

Bij van nature hoornloze dieren dient achter de naam het woord POLLED gezet te worden. Wanneer door
het achtervoegsel POLLED de 15 tekens overschreden worden zal de naam ingekort worden.
Artikel 9, Weigering, doorhaling of wijziging van gegevens.

a.

Het bestuur is gehouden om aan de hand van de haar beschikbare gegevens doorlopend te controleren of
de bij aanbieding voor opname en/of reeds in een der registers opgenomen gegevens juist (kunnen) zijn; bij
twijfel maakt zij gebruik van haar bevoegdheid als bepaald in artikel 3 lid c.

b.

Het bestuur kan behandeling van een in artikel 7 lid d respectievelijk artikel 7 lid e bedoelde opgave
opschorten indien bij haar gerede twijfel bestaat omtrent de afstamming van een ter opname aangeboden
vrouwelijk dier of van wijziging van de gegevens van het dier zelve.
Zij doet daarvan bij gewoon schrijven mededeling aan het betrokken lid. Gerede twijfel omtrent de
afstamming is in ieder geval aanwezig indien:
1.
de opgave niet tijdig werd ontvangen in het kwartaal volgend op het kwartaal waarover opgave diende te
worden gedaan als bepaald in artikel 7 lid b
2.
het dier niet binnen de voorgeschreven termijn en op de voorgeschreven wijze is aangemeld bij het
I&R-systeem, zulks uitsluitend ter beoordeling van VVB en/of CRV.
3.
indien wordt vastgesteld door VVB en/of CRV of vanwege het bestuur van HD dat dek- samenweidingsof inseminatiegegevens niet juist zijn, administratief onjuist zijn vastgelegd of geheel niet zijn
vastgelegd.
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vanaf zes weken vóór tot zes weken ná de inseminatiedatum een stier ouder dan zes maanden
tezamen met de moeder van dit ter opname in een der registers aangeboden dier is geweid.
5.
vanaf zes weken vóór tot zes weken ná de vermoedelijke dekdatum een andere stier dan de vader en
ouder dan zes maanden tezamen met de moeder van dit ter opname in één der registers aangeboden
dier is geweid.
6.
de geboortedatum van het dier vóór de datum ligt waarop de vader voor opname als stamboekstier is
aangemeld.
7.
Het kalf op grond van erfelijke eigenschappen geen nakomeling kan zijn van de ouders. Bijvoorbeeld
een zwart kalf uit 2 rode ouders, of een van nature hoornloos kalf uit 2 gehoornde ouders.
8.
het lid duidelijk medewerking weigert aan uitgeoefende controle als bedoeld in artikel 3 lid c.
Bij gerede twijfel omtrent de afstamming op grond van het hiervoor vermelde vindt (verdere) behandeling
eerst plaats nadat afstammingsonderzoek heeft plaatsgevonden.
4.

c.

Indien het bestuur twijfelt omtrent de juiste afstamming van een reeds in het stamboekregister opgenomen
vrouwelijk dier, doet zij daarvan zo spoedig mogelijk en bij aangetekend schrijven mededeling aan het
laatste lid op wiens naam het betrokken dier staat of stond geregistreerd, onder vermelding van de nader
door haar benodigde gegevens of eis van te verrichten afstammingsonderzoek. Hangende het onderzoek
worden van het betrokken dier, noch van diens nazaten of hun afstammelingen gegevens, behoudens die
van eigendom of dood van het dier, in het stamboekregister gemuteerd.
Het bestuur verleent op verzoek, op basis van redelijkheid en billijkheid, voldoende uitstel indien het
vergaren van gegevens door het lid c.q. de eigenaar een zodanige termijn vergt.
In het overige geval dienen de door het bestuur gevraagde gegevens binnen drie weken na
terpostbezorging van vorenvermeld aangetekend schrijven aan haar te zijn verstrekt; het bestuur handelt
hierna als volgt:

d.

1.

Bij uitblijven van de gevraagde gegevens na de gestelde termijn, vindt doorhaling plaats van het dier in
het stamboekregister waarin het is opgenomen, alsmede van al haar mannelijke nazaten en hun
nazaten.
De opname van haar vrouwelijke nazaten wordt herzien op basis van hetgeen is bepaald in artikel 4.
Eventuele herziening van de doorhaling vindt alsdan nog uitsluitend plaats op basis van afstammingsonderzoek, vanaf het sub 1 hiervoor bedoelde dier tot en met de opnieuw op te nemen nazaten.

2.

Indien op basis van de verstrekte gegevens of verklaringen c.q. het gehouden afstammingsonderzoek
vast is komen te staan dat de afstamming, zoals opgenomen in het stamboek niet juist is, is het
hiervoor sub 1 vermelde van toepassing.
Kan echter, naar aanleiding van het gehouden afstammingsonderzoek, een ander ouderdier,
opgenomen in het stamboekregister, als ouderdier worden vastgesteld, dan wordt de opname van het
dier en diens nazaten in dit stamboekregister herzien op basis van hetgeen is bepaald in artikel 4.

3.

Van iedere wijziging op grond van het hiervoor sub 1 en 2 bepaalde, doet het bestuur bij aangetekend
schrijven mededeling aan het lid/eigenaar op wiens naam het betrokken dier staat of stond
geregistreerd.

De kosten van een op grond van dit artikel te houden afstammingsonderzoek komen voor rekening van:








ingeval de afstamming onjuist blijkt
ingeval lid b. van toepassing is
ingeval lid c. sub 1 of 2 van toepassing is
ingeval door de fokker en/of eigenaar van het betrokken dier twijfel omtrent
de afstamming schriftelijk is bevestigd
ingeval lid b. sub 4 en 5 van toepassing is,
geconstateerd door tenminste twee bestuursleden
en een lid, van welke constatering door hen gedrieën
een ondertekend procesverbaal is opgemaakt
in elk overig geval
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: het lid
: het lid
: het lid
: het lid

: het lid
: HD

e.

Op verzoek van een lid kan een in het stamboekregister opgenomen dier worden doorgehaald. Een
dergelijk verzoek dient schriftelijk aan de secretaris van HD te worden gedaan onder gelijktijdige toezending
van de stamboekkaart in origineel.
Herziening van de doorhaling is hierna niet meer mogelijk.

f.

Indien er voor de “Europese erkenning stamboeken” van dieren afstammingsonderzoek moet plaats vinden
in het kader van de steekproef, zal het bestuur hiervoor dieren selecteren. Hierbij zullen voor zover mogelijk
kalveren geselecteerd worden waar ten tijde van de dekking of inseminatie meerdere stieren op het bedrijf
aanwezig waren.
Artikel 10, Verkoop van een dier als zijnde ‘stamboek”
Het is een lid van HD verboden een dier te verkopen als zijnde “stamboek”, op grond van welk document
anders dan de op zijn/haar naam laatst verkregen stamboekkaart. Een klacht hier over bij het Bestuur van
HD zal in aanvang door het lid slechts kunnen worden tegengeworpen door een ondertekende en/of
ontlastende verklaring van de koper.
Een vorenvermelde klacht wordt in eerste instantie behandeld door het Bestuur. Indien de klacht van
eenvoudige aard is, doet zij uitspraak naar redelijkheid en billijkheid en wijst de klager op de mogelijkheid om
bij haar bezwaar te maken tegen de uitspraak binnen een termijn van 3 maand. Hierna vervalt verdere
beroepsmogelijkheid voor klager.
In het overige geval of als sprake is van beroep op grond van voorgaande alinea, roept zij partijen op voor
een hoorzitting; tenminste 4 weken voorafgaand. Bij deze hoorzitting zijn tenminste 2 leden van het dagelijks
bestuur van HD aanwezig en het college bestaat uit in totaal 3 bestuursleden. Van deze hoorzitting wordt
verslag gemaakt en tezamen met haar uitspraak, gedaan naar redelijkheid en billijkheid, aan partijen
verzonden. Een en ander met de vermelding dat beroep tegen haar uitspraak openstaat volgens het
bepaalde in artikel 10 van dit reglement.
Indien het bestuur verzuimd te wijzen op de bepalingen in artikel 10 van dit reglement, maakt dit haar
uitspraak niet vernietigbaar, maar kan betrokkene zich alsnog beroepen in een latere Algemene
Ledenvergadering. Dit beroep dient te zijn ingesteld uiterlijk 1 jaar na de uitspraak.
Afhankelijk van de ernst van de zaak kan het Bestuur het schuldig bevonden lid voordragen voor royement.
Artikel 10, Beroepsmogelijkheid.
Omtrent de toepassing van de bepalingen in dit reglement staat ieder individueel lid beroep op de
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering open.
Dit beroep dient schriftelijk te zijn ingediend bij HD uiterlijk vier weken vóór deze Algemene
Ledenvergadering. Bij latere indiening mag het bestuur beslissen dit beroep pas op de agenda van de eerst
navolgende Algemene Ledenvergadering te plaatsen op grond van redenen van praktische aard.
De Algemene Ledenvergadering beslist, op basis van dit reglement, en in hoogste ressort, bij tweederde
meerderheid van stemmen omtrent dit beroep.
Indien het benodigde aantal stemmen niet wordt gehaald, is het beroep verworpen.
Artikel 11, Wijzigingen in dit reglement.
Wijzigingen in dit reglement geschieden op voorstel van het bestuur of op voorstel van tenminste vijf
stemgerechtigde leden en bij besluit van de ledenvergadering, bij tweederde meerderheid van stemmen,
mits dit voorstel op de agenda is geplaatst.
Deze wijzigingen treden in werking op de dag volgend op die waarop deze ledenvergadering deze wijziging
heeft goedgekeurd.
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