
 

 
 

 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 
 
1. Algemeen 
 
 
1.1. Dit huishoudreglement regelt alle zaken waarin de statuten van de vereniging niet voorzien. 
 
1.2. De vereniging is niet aansprakelijk voor verbintenissen aangegaan door de leden, zonder schriftelijke 

toestemming van de beheerraad. 
 
1.3. Onkosten ten dienste van de club kunnen worden vergoed. De onkostenformulieren dienen ingevuld en 

ondertekend aan de penningmeester overhandigd te worden, samen met de bewijsstukken. 
 
1.4. De besluiten van de algemene vergadering worden via het clubblad aan alle leden medegedeeld. 
 
1.5. In gevallen waarin het huishoudelijk reglement of de statuten niet voorzien, heeft de beheerraad het recht 

die maatregelen te treffen die het nodig acht om bestwil. 
 
1.6. De vereniging kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen van om het even welke aard, die 

zich zouden voordoen tijdens door de B.H.C./C.B.H. ingerichte bijeenkomsten en evenementen. 
 
1.7. Voor alle onderhandse en notariële akten is de handtekening van de voorzitter en een lid van de beheerraad 

vereist. 
 
1.8. In juridische aangelegenheden zal de vereniging vertegenwoordigd worden door de voorzitter of door twee 

gevolmachtigden, aan te duiden door de beheerraad. 
 
1.9. Tot wijziging van dit huishoudreglement kan alleen overgegaan worden mits 2/3 (twee derde) meerderheid 

van de beheerraad. 
 
 
 
2. Leden 
 
 
2.1. Als nieuwe leden worden enkel die personen aanvaard die, na het indienen van een toetredingsaanvraag bij 

het secretariaat, als lid worden aanvaard door de Raad van Beheer. De Raad van Beheer is geen 
verantwoording verschuldigd over haar beslissingen hieromtrent.  
Voor minderjarige personen is de schriftelijke toestemming van de ouders of de voogd vereist. 

 
2.2. De leden van de B.H.C. dienen zich te houden aan de reglementen van de K.M.S.H. en mogen geen lid zijn 

van een niet door de K.M.S.H. of het F.C.I. erkende vereniging noch deelnemen aan activiteiten van zulke 
verenigingen. 

 
2.3. Alle leden van de B.H.C., zowel hoofdleden als bijleden, dienen zich te houden aan de reglementeringen 

van de B.H.C. : statuten, huishoudelijk reglement, fokreglement, … 
 De leden die deze reglementeringen van de club niet respecteren, kunnen uit de club worden geschorst, mits 

inachtneming van de procedure vermeld onder 2.4. 
  
 



 
 
 
2.4. De beheerraad heeft het recht om een lid tijdelijk en met onmiddellijke ingang te schorsen in afwachting van 

de uitslag van een onderzoek ingesteld naar feiten die strijdig zijn met de letter en de geest van de 
BHC/CBH en de KKUSH. Dit dient te gebeuren met een aangetekend schrijven waarin het lid in kwestie 
wordt uitgenodigd om zich te verdedigen voor de beheerraad. 

 Het voorstel tot schorsing wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de eerstkomende algemene vergadering. 
 
2.5. Het lidgeld wordt  jaarlijks bepaald door de beheerraad. Om zijn lidmaatschap te verlengen dient een lid zijn 

bijdrage te betalen vóór 15 januari van het nieuwe jaar. 
 
2.6. De beheerraad heeft het recht een lid wegens niet-betaling van het lidgeld te schrappen. Een lid dat zijn 

lidgeld niet betaald heeft vóór 15 januari van het nieuwe lopende jaar wordt beschouwd als ontslagnemend. 
Voor een nieuwe aansluiting dient hij terug een toetredingsaanvraag in te vullen. 

 
2.7. Indien een hoofdlid uit de club wordt geschorst, geldt deze schorsing ook voor alle bijleden van hetzelfde 

gezin, en omgekeerd. 
 
2.8. Niet-werkende leden die werkend lid wensen te worden dienen dit schriftelijk aan te vragen aan de 

voorzitter van de beheerraad vóór 15 januari. De door de raad van beheer weerhouden kandidaturen worden 
ter goedkeuring voorgelegd aan de eerstvolgende algemene vergadering. De Raad van Beheer is geen 
verantwoording verschuldigd over haar beslissingen betreffende het wel of niet weerhouden van de 
kandidaturen. 

 
2.9. Van de werkende leden wordt verwacht dat zij  

− zich op een positieve, constructieve wijze inzetten voor de vereniging; 
− op geen enkele manier door woorden of daden, geschriften, e.d. de Belgische Hovawart Club, haar 

leden of de leden van de beheerraad in een negatief daglicht stellen of schade berokkenen; 
− deelnemen aan de jaarlijkse algemene vergaderingen.  

 
2.10. Werkende leden die zich willen kandidaat stellen voor een openstaande bestuursfunctie dienen dit 

schriftelijk mee te delen aan het secretariaat vóór 15 januari. Over de kandidatuur wordt gestemd tijdens de 
eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering. 

 
 
 
3. Vergaderingen 
 
 
3.1. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. In twijfelachtige gevallen beslist de 

voorzitter (of de beheerder die de vergadering leidt) of de stemming schriftelijk zal geschieden en bepaalt 
hij de wijze waarop hij deze zal laten geschieden. 

 
3.2. Ongeldige stemmen (d.i. ondertekend, blanco, onduidelijk of iets anders bevattend dan de naam van de 

kandidaat of wat door de voorzitter verzocht werd) worden van het aantal uitgebrachte stemmen 
afgetrokken. 

 
3.3. Alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten voorbehouden wordt aan de algemene vergadering, behoort tot 

de bevoegdheid van de beheerraad. 
 
3.4. Verbintenissen met betrekking tot het dagelijks beheer worden door twee leden van het dagelijks bestuur 

geldig ondertekend. 
 
 
Dit huishoudreglement werd unaniem goedgekeurd op de beheerraadsvergadering van  3 februari 2003 en is geldig 
vanaf 4 februari 2003.  
 
 
De voorzitter De secretaris 
        


