Rasclubreglement van de Nederlandse Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van Katten "Felikat", gevestigd
te Rotterdam.

RASCLUBREGLEMENT
Begripsbepalingen
Artikel 1:
1.1
De rasclub is een geleding van Felikat en onlosmakelijk met Felikat verbonden.
Artikel 2:
2.1
De in dit reglement staande begrippen zijn gelijk aan die, die in het Huishoudelijk Reglement
staan beschreven.
Artikel 3:
3.1
De Statuten en reglementen van Felikat en de Fifé gelden onverkort voor de rasclub en de
leden van de rasclub.
Artikel 4:
4.1
Alléén leden van Felikat kunnen lid van een rasclub worden.
4.2
a:
Niet-leden van de vereniging, die wel lid zijn van een andere Fifé-vereniging kunnen
zich als begunstigers van de rasclub aanmelden.
b:
Een ieder kan abonnee worden op het rasclub-periodiek.
c:
De rasclub is vrij in het benoemen van ereleden van de rasclub.
d:
De rechten en verplichtingen van leden en begunstigers zoals beschreven in de
Statuten, gelden onverkort voor de leden en begunstigers van de rasclub en de
rasclubledenvergadering.
Doel
Artikel 5:
5.1
De rasclub heeft ten doel:
a:
Felikatleden te verenigen, die geïnteresseerd zijn in hetzelfde ras (dezelfde rassen);
b:
de gezondheid en het algemeen welbevinden van hun ras(sen) te bevorderen;
c:
de belangstelling voor het ras (de rassen) in de ruimste zin des woords te bevorderen;
d:
de leden met raad en daad terzijde staan, binnen de doelstelling van de vereniging.
Middelen
Artikel 6:
6.1
Om het doel te bereiken kan de rasclub het volgende doen:
a:
het organiseren van clubbijeenkomsten;
b:
het organiseren van evenementen;
c:
het uitgeven van een rasclub-periodiek;
d:
het doen van suggesties aan het H.B. ter verbetering c.q. verfijning van de FIFéstandaard;
e:
het doen voorbereiden van eventuele erkenning van nieuwe variëteiten;
f:
het doen van voorstellen naar het H.B. die de gezondheid en het algemeen
welbevinden van het ras beogen;
g:
de rasclubleden dienen over zaken vermeld in d, e en f te worden geïnformeerd via
het rasclubperiodiek;
h:
het bevorderen van de specifieke kennis van het ras bij de keurmeesters;
i:
elke andere activiteit ter bevordering van het doel.
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Geldmiddelen
Artikel 7:
7.1
Naast de contributie voor Felikat kan de rasclub zelf bijdragen vaststellen, ook aan ereleden
van Felikat.
7.2
Overige inkomsten van een rasclub zijn:
a:
subsidie van het H.B.;
b:
inkomsten uit activiteiten (b.v. kittenbemiddeling, standverkoop op Felikat-shows);
c:
andere inkomsten.
Rasclubbestuur
Artikel 8:
8.1
De rasclub wordt bestuurd door een bestuur van maximaal zes leden, minimaal bestaande uit
een voorzitter een secretaris en een penningmeester.
8.2
De leden van het rasclubbestuur worden door de rasclubledenvergadering uit de leden van de
rasclub gekozen. De voorzitter wordt in functie gekozen.
8.3
Tot het opmaken van een voordracht voor verkiezing in het rasclubbestuur zijn zowel het
rasclub bestuur als 10% van het aantal leden, met een maximun van tien, bevoegd.
Indien de rasclub in gebreke blijft kandidaten te stellen is het H.B. bevoegd hierin te voorzien.
Indien de voordracht voor verkiezing in het rasclubbestuur is opgemaakt door het
rasclubbestuur, dan dient deze voordracht zes weken voor aanvang van de vergadering ter
kennis van de leden te zijn gebracht.
Bij een voordracht door de leden is de termijn drie weken.
8.4
Is er geen tegenkandidaat gesteld dan is de voorgestelde kandidaat bij acclamatie verkozen.
8.5
Indien geen voordracht plaats vindt, dan wel indien de voordracht niet tijdig plaats vindt, is de
vergadering vrij in haar keuze.
8.6
Leden van het rasclubbestuur kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de
rasclubledenvergadering worden ontslagen. Terzake van ontslag besluit de vergadering met
een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
8.7
De leden van het rasclubbestuur worden gekozen voor een periode van ten hoogste drie jaar.
Aftredende leden van het rasclubbestuur zijn onmiddellijk herkiesbaar als rasclubbestuurder.
8.8
De leden van het rasclubbestuur treden af volgens het volgende rooster:
In het jaar dat deelbaar is door drie de penningmeester;
het volgende jaar de secretaris en in het daarop volgende jaar de voorzitter. Jaarlijks treedt
eenderde deel van de overige bestuursleden af.
8.9
Het lidmaatschap van het rasclubbestuur eindigt:
a:
wanneer men ophoudt lid van de rasclub te zijn;
b:
bij onder curatelestelling;
c:
bij aftreden en bij ontslag.
8.10
Indien een tussentijdse vacature ontstaat wordt daarin zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk in de
eerst volgende rasclubledenvergadering, voorzien. Op het rooster van aftreden nemen de
tussentijds benoemde de plaats in van de defungeerde in wiens plaats zij zijn benoemd.
8.11
In dit artikel wordt onder een jaar verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse
rasclubleden vergaderingen.
8.12
Een niet volledig rasclubbestuur behoudt zijn bevoegdheden. Daalt het aantal bestuursleden
beneden twee dan dient het H.B. direkt om assistentie te worden gevraagd.
Taak en bevoegdheden rasclubbestuur.
Artikel 9:
9.1
Het rasclubbestuur is belast met het besturen van de rasclub en heeft alle daaruit
voortvloeiende en daarmee samenhangende bevoegdheden, waaronder met name ook
begrepen de uitvoering van de besluiten van de rasclubledenvergadering en het zorgdragen
voor de naleving van het rasclubreglement.
9.2
De voorzitter van de rasclub, of bij diens ontstentenis een ander bestuurslid, woont de
vergaderingen van de Bestuursraad bij. Hij kan zich hierbij doen vergezellen door ten hoogste
één lid van het rasclubbestuur.
9.3
De penningmeester van de rasclub woont op uitnodiging van de penningmeester van het H.B.
de vergadering van het penningmeestersoverleg bij.
9.4
De jaarlijkse begroting zoals goedgekeurd door de rasclubvergadering en het H.B. is
taakstellend, d.w.z. er mogen geen uitgaven worden gedaan die niet op de goedgekeurde
begroting staan vermeld. De rasclubvergadering kan de begroting wijzigen door een nieuwe
begroting te aanvaarden; ook dan geldt dat deze nieuwe begroting door het H.B. moet worden
goedgekeurd.
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9.6
9.7
9.8
9.9

Bij een door de rasclub te organiseren rasdag treedt het rasclubbestuur op als
tentoonstellings-commissie, zoals nader bepaald in het tentoonstellingsreglement.
De aanvraag van een rasdag dient een jaar van tevoren te geschieden bij het H.B. en dient
vergezeld te gaan van een begroting en een lijst met de gewenste keurmeesters.
Het uitnodigen van keurmeesters geschiedt door het H.B. Voordat het H.B andere dan door
de rasclub gewenste keurmeesters uitnodigt, zal overleg plaatsvinden met de rasclub.
Binnen twee maanden nadat een rasdag heeft plaatsgevonden dient een financieel verslag in
het bezit te zijn van de penningmeester H.B.
Het is de rasclub slechts toegestaan gebruik te maken van een door het H.B. ter beschikking
gestelde postbankrekening.

Vertegenwoordiging
Artikel 10:
10.1
De rasclub wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het H.B., tezamen met een lid
van het rasclubbestuur.
10.2
Binnen de vereniging wordt de rasclub vertegenwoordigd door de voorzitter, de secretaris of
de penningmeester van de rasclub.
Jaarverslag: rekening en verantwoording
Artikel 11:
11.1
Het verenigingsjaar van de rasclub is gelijk aan het verenigingsjaar van de vereniging.
11.2
Het rasclubbestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de rasclub zodanige
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen
worden gekend.
De penningmeester van de rasclub brengt binnen ëën maand na afloop van het
verenigingsjaar verslag uit aan de penningmeester van het H.B. onder overlegging van een
balans, staat van baten, en een conceptbegroting voor het lopende jaar.
11.3
Het rasclubbestuur brengt op de jaarlijkse rasclubledenvergadering zijn jaarverslag uit en legt,
onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten verantwoording af over
zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur.
11.4
Na de rasclubledenvergadering kan ieder rasclublid deze rekening en verantwoording in
rechte van het rasclubbestuur vorderen.
11.5
De rasclubledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van tenminste
twee personen en een reservelid die geen deel uit mogen maken van het rasclubbestuur. De
leden van deze commissie kunnen ten hoogste eenmaal onmiddellijk herbenoemd worden.
De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het rasclubbestuur en brengt
verslag uit van haar bevindingen aan de rasclubledenvergadering en schriftelijk aan de
penningmeester van het H.B. ,binnen een maand na het afsluiten van het onderzoek.
11.6
De last van de commissie kan te allen tijde door de rasclubledenvergadering worden
herroepen, maar slechts door de benoeming van een andere kascommissie.
Rasclubledenvergadering
Artikel 12:
12.1
Aan de rasclubledenvergadering komen in de rasclub alle bevoegdheden toe die niet door de
wet, de statuten of het huishoudelijk reglement aan anderen zijn opgedragen.
12.2
Jaarlijks wordt tenminste ëën rasclubledenvergadering gehouden en wel binnen drie maanden
na afloop van het verenigingsjaar.
In deze rasclubvergadering worden in ieder geval de volgende punten behandeld:
a:
het jaarverslag en rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 11 en het verslag
van kascommissie;
b:
de benoeming van de kascommissie voor het volgende verenigingsjaar;
c:
goedkeuring van de begroting voor het lopende verenigingsjaar;
d:
(her)benoeming rasclubbestuursleden;
e:
voorstellen van het rasclubbestuur en van de rasclubleden, mits aangekondigd bij de
oproeping voor de rasclubledenvergadering;
f:
eventuele voorstellen ten behoeve van de FIFé-jaarvergadering (b.v. erkenning van
variëteiten, standaardwijzigingen, enz.) na goedkeuring door de
rasclubledenvergadering als voorstel aan het H.B. voor te leggen.
g:
vaststelling van de financiële bijdragen voor het komende verenigingsjaar.
12.3
Naast de in lid 2 bedoelde jaarlijkse vergadering worden rasclubledenvergaderingen
bijeengeroepen door het rasclubbestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.
12.4
Op schriftelijk verzoek van tenminste dertig leden, of zo dit minder is een zodanig aantal leden
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12.5

12.6

als bevoegd is tot het uitbrengen van 10% van de stemmen in een voltallige
rasclubledenvergadering, is het rasclubbestuur verplicht tot het bijeenroepen van een
rasclubledenvergadering op een termijn van niet langer dan 16 weken. Indien aan het verzoek
niet binnen 14 weken gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping
overgaan met behulp van het H.B.. De oproepingstermijn bedraagt in dit geval tenminste 10
dagen en ten hoogste 30 dagen.
Het H.B. mag zich aan de medewerking niet onttrekken op straffe van vergoeding aan de
initiatiefnemers van alle door hen te maken kosten om alle leden van de rasclub te bereiken.
Aanschrijven van het H.B. dient door middel van "schrijven met bericht van ontvangst" te
geschieden.
De bijeenroeping van de rasclubledenvergadering geschiedt, behoudens het bepaalde in lid 4
van dit artikel, door schriftelijke mededeling aan de rasclubleden of indien mogelijk doormiddel
van publicatie in het rascluborgaan en/of in het verenigingsperiodiek, op een termijn van
tenminste 30 dagen. De oproeping bevat de agenda waarop de te behandelen onderwerpen
worden vermeld.
De datum van een te houden rasclubledenvergadering wordt in het rascluborgaan en/of het
verenigingsperiodiek zo spoedig mogelijk maar tenminste acht weken tevoren
bekendgemaakt. De rasclubleden kunnen voorstellen op de agenda doen brengen door deze
tenminste drie weken voor de rasclubledenvergadering bij de secretaris van de rasclub in te
dienen.

Toegang en stemrecht
Artikel 13:
13.1
Toegang tot de rasclubledenvergaderingen hebben alle leden, jeugdleden en kandidaatsleden
voor zover zij zich bij de rasclub hebben aangesloten, alsmede leden van het H.B. en zij die
door het rasclubbestuur persoonlijk zijn uitgenodigd.
Geen toegang hebben geschorste leden.
13.2
Over de toegang van anderen dan de in lid 1 van dit artikel genoemden beslist de voorzitter
van de rasclubledenvergadering.
13.3
Ieder lid van de rasclub dat niet geschorst is heeft ëën stem.
13.4
Stemmen bij volmacht is toegestaan, mits de schriftelijke volmacht voor aanvang van de
vergadering door de secretaris van de rasclub is ontvangen.
13.5
Een lid kan bij volmacht slechts ëën stem uitbrengen.
Besluitvorming van de rasclubledenvergadering.
Artikel 14:
14.1
De rasclubledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van de rasclub. Ontbreekt de
voorzitter, of is hij om een of andere reden niet in staat de vergadering te leiden, dan treedt
een der andere rasclubbestuursleden, door het rasclubbestuur aan te wijzen, als voorzitter op.
Wordt op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan wel werd de
rasclubledenvergadering bijeengeroepen overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 lid 4 van
dit reglement, dan voorziet de rasclubvergadering zelf in haar leiding.
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Van het ter rasclubledenvergadering behandelde worden notulen gehouden door de secretaris
of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden binnen vier weken
de vergadering aan het H.B. toegezonden. In de eerstvolgende rasclubledenvergadering
worden de notulen vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van
die vergadering ondertekend.
Werd de rasclubledenvergadering bijeengeroepen overeenkomstig het bepaalde in artikel 12
lid 4, dan moeten zij die de vergadering hebben bijeengeroepen de notulen van de
vergadering binnen vier weken na de vergadering aan het H.B. toezenden.
Het ter rasclubledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de
vergadering een besluit is genomen is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een
niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de eerste zin van lid 3 bedoelde
oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de
meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of
schriftelijk geschiedde een der aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen
de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Voorzover de statuten, het huishoudelijk reglement of de wet niet anders bepalen, worden alle
besluiten van de rasclubledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.
Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
Indien bij verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft gekregen, heeft
een tweede stemming plaats. Heeft dan opnieuw niemand de volstrekte meerderheid
verkregen dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij ëën persoon de volstrekte
meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd, en de stemmen
staken. Bij deze herstemmingen, waaronder niet is begrepen de tweede stemming, wordt
telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd,
evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal
stemmen is uitgebracht.
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen uitgebracht op meer dan ëën
persoon, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van de personen bij de nieuwe stemming
geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen bij de tweede stemming of bij herstemmingen
de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
Indien voor een vakature slechts een kandidaat is voorgedragen is deze bij acclamatie
gekozen.
Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen dan is het
voorstel verworpen.
Alle stemmingen geschieden hoofdelijk, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming
gewenst acht of een der stemgerechtigden dit voor een stemming betreffende verkiezing van
personen verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een der stemgerechtigden hoofdelijke
stemming verlangt.

Kittenbemiddeling
Artikel 15:
15.1
Het rasclubbestuur is bevoegd voor de rasclub specifieke regels vast te stellen met betrekking
tot kittenbemiddeling. Deze mogen niet strijdig zijn met andere binnen de vereniging geldende
regels.
Ontbinding
Artikel 16:
16.1
Het besluit het H.B. te verzoeken tot ontbinding van de rasclub over te gaan kan uitsluitend
worden genomen in een daartoe bijeengeroepen rasclubledenvergadering.
Een dergelijk verzoek kan slechts worden gedaan met een meerderheid van het aantal
stemmen, zoals aangegeven in artikel 26.1 van de Statuten.
16.2
Een eventueel batig saldo van de rasclub ten tijde van ontbinding van de rasclub komt ten
goede aan de vereniging.
16.3
Vereffening geschiedt door het H.B.
Slotartikel
Artikel 17:
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17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

De statuten en reglementen van de vereniging verbinden de rasclub. Het rasclubreglement
mag niet in strijd zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.
Bestuursbesluiten van de rasclub mogen niet in strijd zijn met de statuten, de reglementen,
noch met besluiten van het H.B. van de vereniging.
Ter zake van konflikten tussen de leden van de rasclub onderling of tussen leden en het
bestuur van de rasclub zal in eerste instantie getracht worden deze op te lossen binnen het
eigen rasclubverband. Bij door de leden van de rasclub aan het H.B. voorgelegde problemen
zal het H.B. de leden altijd eerst verwijzen naar het rasclubbestuur.
Ter zake van onreglementaire handelingen van de leden van de rasclub heeft het
rasclubbestuur de plicht deze schriftelijk te rapporteren aan het H.B., dat dit rapport in
overeenstemming met statuten en Huishoudelijk Reglement in behandeling neemt.
Wijzigingen in dit reglement kunnen op verzoek van de rasclubledenvergadering worden
voorgesteld aan het H.B., welke voorstellen ter beoordeling zullen worden voorgelegd aan de
V.B.R.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt door een besluit van het H.B.
voorzien.
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