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V. F. H
Voorwoord.
De V.F.H. werd opgericht op 28 mei 1998 te Antwerpen met als allereerste bedoeling de versnippering der Vlaamse
hondensport te ordenen en aldus een bijdrage te leveren tot de gezonde recreatieve sportontplooiing van alle leden met
en door hun hond. Dit om volgens alle erkende en ook eigen hondensportprogramma's en -disciplines de Vlaamse
hondensport op federaal, nationaal en internationaal gebied naar de top der zuivere hondensport te brengen met alle
wettelijke middelen die daartoe ter beschikking staan en zonder enig lucratief doel. In deze optiek zal de V.F.H. ook
toezien dat de leden worden beraden zich die hond aan te schaffen waarmee ze hun sportbetrachtingen het best kunnen
waarmaken en daarbij de leden behulpzaam zijn met raad en voorlichting.
HOOFDSTUK I. - Benaming
Art. 01.

Deze werd door de stichtingsvergadering van 28 mei 1998 vastgesteld als v.z.w. VLAAMSE
FEDERATIE VOOR HONDENSPORT, in afkorting V.F.H.. De V.F.H. zal in al haar publicaties deze
benaming voluit vermelden. Alle bij de V.F.H. aangesloten federaties en clubs moeten in al hun
publicaties hun officiële benaming laten volgen door "aangesloten bij de v.z.w. V.F.H." (of voluit :
"..VLAAMSE FEDERATIE VOOR HONDENSPORT".) De bij de V.F.H. rechtstreeks aangesloten
federaties en clubs worden verder in de teksten van dit huishoudelijk reglement omschreven als
“verenigingen “.
HOOFDSTUK II. - Leden

Art. 02.

Er zijn volgende categorieën leden:
1)
2)
3)
4)

stichtende leden;
ereleden;
effectieve leden;
aangesloten leden.

Hun onderscheid is als volgt bepaald:
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Art. 03.

STICHTENDE LEDEN.
Stichtende leden zijn deze personen die op 28 mei 1998 de oprichtingsakte hebben ondertekend en aldus
in de statuten vermeld staan. De stichtende leden hebben toegang en persoonlijk stemrecht op de algemene
vergaderingen van de V.F.H.. Stichtende leden behouden deze hoedanigheid levenslang tenzij zij door
ontslagname een einde stellen aan hun lidmaatschap, of door totale inactiviteit wat bewezen wordt door
onverontschuldigde afwezigheid op twee achtereenvolgende algemene ledenvergaderingen. De rechten
van stichtende leden kunnen niet worden overgedragen. De rechten en plichten van het stichtend lid
kunnen door de algemene vergadering tijdelijk of definitief opgeheven worden op voorstel van de Raad
van Bestuur in geval van zware criminele veroordeling, die schade zou toebrengen aan de faam der
Federatie of in geval van zware overtreding van de reglementaire bepalingen en statuten der Federatie.

Art. 04.

ERELEDEN.
Ereleden zijn personen die door de Raad van Bestuur van de V.F.H. wegens persoonlijke verdiensten voor
de Federatie of voor de hondensport in het algemeen als erelid worden voorgedragen en van wie het
erelidmaatschap door de algemene vergadering wordt bekrachtigd. Tenzij het erelidmaatschap gepaard
gaat met de hoedanigheid van stichtend lid of met het afgevaardigd zijn van een aangesloten vereniging
(werkend lid) heeft het erelid noch toegang tot de algemene vergadering dan bij individuele uitnodiging,
noch spreek - en stemrecht. Aan de titel van erelidmaatschap kan de titel van een mogelijk in de V.F.H.
uitgevoerde functie verbonden zijn. Het erelidmaatschap blijft geldig tot herroeping door de algemene
vergadering.

Art. 05.

EFFECTIEVE LEDEN.
Effectieve leden zijn de bij de V.F.H. aangesloten verenigingen. Zij dienen jaarlijks twee uit hun
bestuurders gekozen vertegenwoordigers voor te dragen aan het secretariaat van de V.F.H.. Deze
vertegenwoordigen hun vereniging op de algemene vergadering. Hiertoe zal de V.F.H. een toegangskaart
afleveren die, tegelijkertijd met de namen der beide vertegenwoordigers het stemmenaantal vermeldt
waarop de betrokken vereniging op de algemene vergadering recht heeft.

Art. 06.

AANGESLOTEN LEDEN.
Aangesloten leden zijn deze personen die als lid deel uitmaken van een der door de V.F.H. aanvaarde
aangesloten verenigingen. De aangesloten leden hebben geen rechtstreekse toegang tot de algemene
vergadering.

Art. 06bis

DEONTOLOGISCHE CODE INZAKE MENSENHANDEL
Al de categorieën van leden aangesloten bij de verenigingen ( federaties of clubs van de V.F.H. verbinden
zich ertoe

 de wetgeving op de bestrijding van mensenhandel,
 de wetgeving op de tewerkstelling van buitenlands werknemers,
 de wetgeving op de arbeidsbemiddeling
na te leven en te doen naleven.
Ieder lid aangesloten bij een federatie of club aangesloten bij de V.F.H. is vrij om op elk ogenblik van het
jaar van club in zijn eigen federatie naar een club van een andere federatie te veranderen. Het veranderen
van club in de schoot van zijn eigen federatie doet niets ter zake om in aanmerking te komen voor
selecties aan om het even welk individueel kampioenschap in deze federatie op voorwaarde dat de
prestaties worden afgelegd met één en dezelfde hond. De secretaris van de club waar het lid zich
opnieuw inschrijft moet wel onmiddellijk de sportsecretaris van de betreffende federatie op de hoogte
brengen. De V.F.H. beschouwt het binden van hondensporters aan een club om ze aldus op welke wijze
ook beperkingen op te leggen om aan de activiteiten deel te nemen als een vorm van mensenhandel op
zich. De V.F.H. zal dan ook alles in het werk stellen om mensenhandel te voorkomen en de clubs of
federaties uitsluiten wanneer ze zich hieraan bezondigen
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HOOFDSTUK III. - Aansluiting, aanvaarding en stage der verenigingen.
Art. 07.

VOORWAARDEN TOT AANSLUITING ALS EFFECTIEF LID:
1.
2.
3.
4.
5.

Art. 08.

Minstens één der sportactiviteiten beoefenen die door de V.F.H. worden aanvaard als hondensport;
De verenigingen dienen minstens 50 leden te tellen. Deze leden betalen aan hun vereniging een
minimum lidgeld van 10,50 Euro;
De aanvragende vereniging dient een volwaardige V.Z.W. te zijn;
De voorgelegde statuten en huishoudelijke reglementen mogen op geen enkele punt in tegenstrijd zijn
met deze van de V.F.H.;
Bij aanvaarding dient de algemene verzekeringspolis der V.F.H. te worden aanvaard en aan de V.F.H.
het premiegedeelte voor de leden te worden overgemaakt;

VOORWAARDEN TOT AANVAARDING.
Wanneer het dossier volledig aan de in art 7 hiervoor vermelde voorwaarden beantwoordt, dient, vooraleer
er tot aanvaarding kan worden overgegaan, de aanvragende vereniging:
1.
2.
3.

Art. 09.

haar volledige ledenlijst neer te leggen bij de V.F.H. met de lijst van de bij haar eventueel
aangesloten clubs en naam, voornaam en adres van de clubleden;
de samenstelling en functiebezetting van het verkozen beheer neerleggen;
het eenmalig aanvaardingsgeld ten bedrage van 50 Euro aan de V.F.H. te betalen.

AANVAARDINGSPROCEDURE.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Het dossier van de aanvragende vereniging wordt aan de secretaris van de V.F.H. ingezonden. De
secretaris geeft aan de aanvragende vereniging ontvangstbericht van de aanvraag met vermelding van
het dossiernummer, maakt eventueel opmerkingen betreffende ontbrekende of onvolledige stukken en
geeft informatie over het verdere verloop van de procedure.
De aanvraag wordt in het eerstvolgende V.F.H.-berichtenblad gepubliceerd. Indien door een reeds
aangesloten effectief lid binnen een tijdsduur van twee maanden na de datum van publicatie ernstig,
gemotiveerd en ondertekend bezwaar ingediend wordt op het secretariaat van de Raad van Bestuur,
zal deze samen met de aanvragers en de Commissie Raad van Toezicht hierover vergaderen. In dit
geval mogen de beheerraad van de aanvragers en van diegenen die de bezwaren heeft voorgebracht,
zich laten vertegenwoordigen door ten hoogste twee personen. Deze personen zullen een machtiging
door hun vereniging moeten voorleggen.
Daarna onderzoekt de Raad van Toezicht de ingediende bezwaren en verdediging en zal binnen de zes
maanden na de publicatie van de aanvraag in het V.F.H.-berichtenblad haar advies aan de Raad van
Bestuur bekend maken.
Nadat het dossier volledig is en de Raad van Toezicht bij eventuele bezwaren een gunstig advies heeft
gegeven, brengt de secretaris dit dossier naar voor op de eerstkomende vergadering van de Raad van
Bestuur met zijn bevindingen en eventueel bekomen bijkomende informatie.
De Raad van Bestuur onderzoekt het dossier tijdens deze eerstvolgende vergadering na de publicatie
in het V.F.H.-berichtenblad, geeft haar aanvaarding of bepaalt haar uitstel voor nader onderzoek of
omschrijft de reden
De aanvaarde vereniging zal automatisch, indien geen bezwaar,(:als effectief lid (volwaardig lid)
worden beschouwd en aanwezig mogen zijn met stemrecht via zijn afgevaardigden op de algemene
vergadering.
De secretaris van de V.F.H. deelt binnen de maand aan de aanvragende vereniging het besluit van de
Raad van Bestuur mee:
1)
Indien dit besluit de aanvaarding van de vereniging inhoudt, dan verwittigt de secretaris de
vereniging van het rangordenummer dat de vereniging heeft bekomen en geeft haar een
overzicht van de door haar aanvaarding aangegane verplichtingen;
2)
Indien een "uitstel voor nader onderzoek" wordt beslist, verwittigt de secretaris de
aanvragende vereniging en neemt de nodige maatregelen om de ontbrekende informatie of
stukken te bekomen;
3)
Indien de Raad van Bestuur besluit tot weigering der aanvragende vereniging zal de
secretaris per aangetekend schrijven de geweigerde vereniging op de hoogte brengen van
dit besluit.
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Art. 10.

BIJZONDERE VERPLICHTINGEN VERBONDEN AAN HET LIDMAATSCHAP.
De aldus aanvaarde vereniging zal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

er zorg voor dragen steeds in overeenstemming te blijven met de vigerende V.F.H.-statuten en
reglementering;
elk jaar haar lijst van aangesloten clubs en clubleden dienen in te zenden naar het secretariaat van de
V.F.H. als basis voor de berekening van het jaarlidgeld der vereniging;
het van de V.F.H. ontvangen jaarformulier nauwkeurig ingevuld naar het secretariaat der V.F.H. inzenden;
tijdig het voorziene jaarlidgeld der vereniging bij de V.F.H. betalen;
elke wijziging van bestuur met de nodige gegevens aan de V.F.H. meedelen;
elke voorgenomen wijziging van haar statuten en huishoudelijk reglement aan het V.F.H.-secretariaat
inzenden voor toetsing aan de V.F.H.-statuten en reglementering;
onmiddellijk een voorgenomen ontbindingsprocedure van de vereniging of gerechtelijke ontbinding aan
het V.F.H.-secretariaat meedelen.
de vereniging dient er zorg voor te dragen in de loop van een sportjaar minstens één activiteit in te richten
i. onder auspiciën van de V.F.H.
ii. deze activiteit dient open te staan voor deelname aan alle leden van de V.F.H.
De vereniging zal op haar gewone wedstrijden en activiteiten in het door hen gespeelde programma de
leden van de V.F.H., ook die van andere aangesloten verenigingen toelaten tot deelname mits deze zich
akkoord verklaren deel te nemen in het programma en onder de voorwaarden van de betrokken activiteit.
HOOFDSTUK IV - LIDGELDEN.

Art. 11.

De stichtende leden hebben bij de oprichting een éénmalige lidmaatschapsbijdrage ten persoonlijke titel
betaald. Zolang zij de titel van stichtend lid behouden zijn zij van verder lidgeld vrijgesteld.
De ereleden zijn in deze hoedanigheid tot geen enkel lidgeld verplicht.
De aangesloten verenigingen zijn jaarlijks gehouden tot het betalen aan de V.F.H. van een lidgeld dat
berekend wordt op basis van de ingediende ledenlijst die op 30 november van het vorige jaar werd
afgesloten. Dit lidgeld wordt per individueel lid aangerekend en mag een maximum van € 50 niet
overtreffen. Binnen deze marge bepaalt de A.L.V., op voorstel van de Raad van Bestuur, jaarlijks het
bedrag van het individueel lidgeld voor het daaropvolgend jaar.

Art. 12.

Het niet betalen van het voorziene lidgeld voor 31 januari van het lopende jaar verzwaart het totaalbedrag
met de administratiekosten en met een nalatigheidintrest gelijk aan de gerechtelijke intrest met een
minimum van 40 EURO. Gedurende de periode van wanbetaling wordt elk activiteitsrecht der betrokken
federatie opgeschort.

Art. 13.

Bij wanbetaling die de duur van zes maanden overschrijdt, wordt de betrokken vereniging als ambtshalve
ontslagnemend uit de V.F.H. beschouwd en dient voor een heraansluiting de volledige
aansluitingsprocedure heropgestart te worden.
HOOFDSTUK V - DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Art. 14.

BEVOEGDHEID.
De algemene ledenvergadering is het hoogste gezag van de Sportfederatie.
1.
2.

3.

Zij controleert de werking van de Raad van Bestuur;
Zij laat de rekening minstens eenmaal per trimester nazien door twee kascontroleurs die op de
vorige algemene ledenvergadering werden aangeduid en geen lid mogen zijn van de Raad van
Bestuur.
Na gunstig eindverslag van deze twee kascontroleurs geeft zij de algemene penningmeester en de
Raad van Bestuur ontlasting voor de uitvoering van hun mandaat gedurende het verlopen jaar.
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De algemene ledenvergadering beslist over de volgende aangelegenheden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Het wijzigen van de statuten;
Het benoemen en afzetten van de leden van Raad van Bestuur;
Het goedkeuren van de begroting en rekeningen;
Het ontbinden van de Sportfederatie;
Het uitsluiten van effectieve leden;
Het goedkeuren van het huishoudelijk reglement;
Het goedkeuren van de voorgestelde wijzigingen aan het huishoudelijk reglement;
Het jaarlijks aanstellen van 2 effectieve kascontroleurs en een reserve - kascontroleur voor het
lopende jaar.

De algemene ledenvergadering is geldig samengesteld wat ook het aantal aanwezige leden zij en haar
beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, blanco stemmen en ongeldige stemmen niet meegerekend. Bij staking van stemmen volgt een tweede stemronde.
Is er ook dan nog staking van stemmen, is het voorstel verworpen.
Afwijkend van het voorgaande lid worden beslissingen van de vergadering betreffende wijziging van de
statuten, uitsluiting van stichters - oprichters en aangesloten verenigingen of vrijwillige ontbinding van de
Sportfederatie genomen mits inachtneming van de bijzondere voorwaarden van aanwezigheid, van de
bijzondere stemmeerderheid en van de vereiste formaliteiten overeenkomstig artikelen 8, 9, 12 en 20 van
de wet van 27 juni 1921.
Art. 15.

SAMENSTELLING.
De algemene ledenvergadering wordt samengesteld uit de Raad van Bestuur en de stichtende leden, allen
met een individuele stem.
Bovendien is zij samengesteld uit twee afgevaardigden der effectieve leden (aangesloten verenigingen).
Buiten deze personen is er geen vrije toegang. Slechts personen die door de beheerraad werden
uitgenodigd als raadsmannen, sprekers of als gasten, of die op voorhand een bijzondere toestemming
hebben verkregen, kunnen worden toegelaten.
De algemene ledenvergadering wordt voorgezeten door de algemene voorzitter van de federatie en bij zijn
afwezigheid door de ondervoorzitter of de oudste van de aanwezige leden van de raad van beheer.
De notulen van de algemene ledenvergadering worden opgemaakt door de secretaris van de raad van
bestuur en door hem en de voorzitter van de vergadering ondertekend. Deze notulen worden gepubliceerd
in het berichtenblad van de V.F.H.en elk lid van de vergadering ontvangt een afschrift van de notulen als
bijlage bij de oproepingsbrief van de volgende algemene ledenvergadering.

Art. 16.

PERIODICITEIT.
De algemene ledenvergadering komt minstens één maal per jaar bijeen in de loop van de maand maart. Zij
wordt bijeengeroepen door de Raad van Bestuur die haar secretaris de opdracht geeft aan alle effectieve
leden, die de vergadering samenstellen, een uitnodiging met agenda per gewone brief te zenden.
Samen met de uitnodiging en de agenda zendt de secretaris aan alle toegangsgerechtigden de toegang - en
stemkaart, waarop zowel de naam van de effectieve afgevaardigde als deze van de reserve -afgevaardigde
voorkomt. Deze kaart kan niet aan derden worden overgedragen. Deze kaart blijft voor gans het jaar
geldig, dus ook op eventuele volgende algemene ledenvergaderingen van dat jaar.
Indien de Raad van Bestuur dit nodig acht kunnen er bijkomende algemene ledenvergaderingen worden
bijeengeroepen volgens hetzelfde stramien als voor deze die doorgaat tijdens de statutaire vergadering.
Een bijzondere algemene ledenvergadering dient door de voorzitter of zijn plaatsvervanger bijeengeroepen
te worden binnen de acht weken wanneer een vijfde der leden van de algemene ledenvergadering hierom
verzoekt per aangetekend en gemotiveerd schrijven gericht aan de secretaris van de Raad van Bestuur.
Ook deze algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen per gewone brief.
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Art. 17.

AGENDA.
De agenda van de algemene ledenvergadering wordt samengesteld door de Raad van Bestuur. Een twintigste van het aantal tot de vergadering toegelaten leden kan per aangetekend schrijven een punt door de
Raad van Bestuur op de agenda laten plaatsen op voorwaarde dat dit punt ten laatste einde januari van het
lopende jaar door de aanvragers aan het secretariaat van de Raad van Bestuur wordt gezonden.
Slechts over punten die op de agenda staan kunnen besluiten worden getroffen. Tot vrijwaring van de
belangen van de verontschuldigde en afwezige leden en wegens de noodzaak van voorkennis en
voorbereiding dienen punten voor de rondvraag voor 31 januari van het lopende jaar schriftelijk te worden
ingediend bij de algemene secretaris van de Raad van Bestuur.. Over deze punten kan tijdens deze
vergadering geen beslissing worden getroffen.

Art. 18.

TOEGANG.
De leden van de algemene vergadering beschikken over een toegang - en stemkaart op naam. Voor de
effectieve afgevaardigde der effectieve leden is op de stemkaart een tweede naam voor de reserve afgevaardigde voorzien. Bij afwezigheid van de effectieve afgevaardigde kan de reserve -afgevaardigde
zijn mandaat overnemen. Alleen de dragers van een toegangskaart of van een speciale uitnodiging door de
beheerraad kunnen toegang bekomen tot de algemene ledenvergadering. Zowel de effectieve als de
reserve afgevaardigde, vermeld op de toegangskaart, hebben samen toegang tot de vergadering.
De afgevaardigde en de reserve -afgevaardigde dienen in hun vereniging volwaardig lid te zijn.
Afgevaardigden die in hun vereniging een schorsing, zelfs een van tijdelijke aard, hebben opgelopen als
voorlopige maatregel, zijn niet toegelaten tot de Algemene Vergadering van de Federatie.

Art. 19.

STEMRECHT.
De leden van de algemene ledenvergadering beschikken over volgend stemrecht:
1.

2.
3.

4.

Art. 20.

De stichteresoprichters hebben levenslang stemrecht op de algemene ledenvergadering. Dit recht kan
niet worden overgedragen op familie of erfgenamen. Bij ontslag of overlijden of ingeval van totale
inactiviteit van de stichteroprichter zal dit recht aldus vervallen. Totale inactiviteit wordt vastgesteld
na onverontschuldigde afwezigheid op twee achtereenvolgende algemene ledenvergaderingen
De leden van de Raad van Bestuur hebben gedurende mandaatsduur stemrecht. Indien een lid van de
Raad van Bestuur tegelijk ook stichteroprichter is, heeft hij nochtans slechts één stem.
De afgevaardigden der effectieve leden beschikken over een aantal stemmen a rato van 1 stem per
volle schijf van 25 leden, die zijn omvat in de door hun vereniging ingediende ledenlijst over het
vorige jaar, a rato van een stem per volledige schijf, en voor zover voor het lopende jaar op basis van
dit ledenaantal lidgeld werd betaald aan de V.F.H. Een tolerantie van 10% bij onvolledige schijf
wordt toegestaan.
Het maximum aantal geldige stemmen dat een vereniging kan uitbrengen wordt beperkt tot 40% van
het aantal geldende stemmen op die vergadering

STEMMINGEN.
Het stemmen geschiedt steeds schriftelijk op speciaal daartoe ter beschikking gestelde stembriefjes.
Tijdens de vergadering functioneert een speciaal stembureau bestaande uit twee bestuurders en twee
vrijwilligers die uit de vergadering worden gevraagd. Dit stembureau verdeelt volgens de rechtenlijst de
stembriefjes en telt na de stemmingen ook de uitslag op die voor mededeling aan de voorzitter worden
overhandigd.
Voor het tellen der stemuitslagen worden slechts de geldige stembriefjes in aanmerking genomen.
Stembriefjes met andere aanduidingen aangebracht door de stemmers dan deze die werden voorzien,
worden als ongeldig beschouwd.
Behalve voor uitzetting uit de Sportfederatie, statutenwijziging en ontbinding der Sportfederatie geldt voor
al de stemmingen de gewone meerderheid. Voor uitzetting uit de Sportfederatie, statutenwijziging en
ontbinding is de tweederden meerderheid vereist.
Bij staking van stemmen volgt een tweede stemronde. Is er ook dan nog staking van stemmen, wordt het
voorstel verworpen.
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Art. 21.

GELDIGHEID DER ALGEMENE LEDENVERGADERING.
De algemene ledenvergadering vergadert geldig hoe groot het aantal opgekomen leden ook moge zijn, op
voorwaarde dat aan alle leden een oproepingsbrief met agenda werd verzonden en er slechts over
agendapunten besluiten werden getroffen.
De door de algemene ledenvergadering in die marge genomen besluiten zijn bindend voor gans de
Sportfederatie volgens de uitvoeringsbesluiten die de algemene ledenvergadering zelf voorschrijft of
wenst te laten voorschrijven door de bestuursraad.
Derden, die hun wettig belang doen blijken, kunnen van de besluiten van de algemene ledenvergadering
afschriften en uittreksels verkrijgen, ondertekend door twee leden van de bestuursraad.
HOOFDSTUK VI - HET BESTUUR EN ZIJN ORGANEN.

Art. 22.

BEVOEGDHEID
De Raad van Bestuur wordt aangesteld door de Algemene Vergadering en heeft alle bevoegdheden
behalve deze die door de Wet en de statuten toegewezen werden aan de Algemene Vergadering. De Raad
van Bestuur voert het beleid van de V.F.H. en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte bij monde van
zijn voorzitter of zijn afgevaardigde.
De leden van de Raad van Bestuur worden verkozen in hun functie en zijn elk bevoegd voor hun eigen
domein. Zij kunnen een commissie samenstellen van ten hoogste vijf leden die hen bijstaan bij het
uitwerken van hun beleid. Zij zijn verantwoording verschuldigd aan de Raad van Bestuur en de
beleidsplannen, voorstellen en besluiten van de onderscheiden beheerders dienen voor goedkeuring aan de
Raad van Bestuur te worden voorgelegd.

Art. 23.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur is samengesteld uit minstens drie leden, waaronder een voorzitter, een algemene
secretaris en een algemene penningmeester. Dit aantal is niet beperkend en kan naar behoefte voor de
werking van de V.F.H. worden uitgebreid met beheerders, verantwoordelijk voor een disciplinecommissie
of raad.
1.

2.
3.

Art. 24.

De voorzitter :
a. hij vertegenwoordigt de vereniging onder alle omstandigheden ;
b. hij leidt de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de algemene ledenvergadering
c. hij ondertekent de door de betrokken vergadering goedgekeurde notulen en waakt, in
samenwerking met de andere leden van de Raad van Bestuur over de naleving van de
statuten en reglementen en op de uitvoering van de getroffen besluiten ;
d. hij viseert de door de penningmeester voorgelegde stukken.
De secretaris : is belast met de administratieve werkzaamheden van de Federatie
De penningmeester : houdt nauwkeurig boek van alle ontvangsten en uitgaven en stelt de
begroting voor het volgende jaar op.

MANDAATSDUUR VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Conform aan artikel 12 van de statuten wordt de beurtrol voor trapsgewijze aftreden van 1/3 van de
beheerders vanaf het tweede mandaat (na 6 jaren, in 2004) als volgt voorzien :

1.
2.

3.
4.
5.

2004 : de voorzitter, de commissaris africhting en speurhonden, de commissaris raskennis, de commissaris
jeugdwerking; ledensecretaris
2005 : de secretaris, de ondervoorzitter, de commissaris gehoorzaamheid, de commissaris agility, de
commissaris hondenrally –flyball -mushingactiviteiten, de commissarisreglementering; commissaris public
relations, commissaris tijdschrift
2006 : de penningmeester, de commissaris raad van toezicht, de commissaris wandelsport..
Voor de bestuurders niet voorzien bij de oprichting is elke mandaatsduur 3 jaar.
Alle statutair aftredende beheerders zijn herkiesbaar.
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Art. 25.

VOORWAARDEN VOOR KANDIDATUURSTELLING TOT DE RAAD VAN BESTUUR
1.
2.
3.
4.

Art. 26.

VOORWAARDEN OM TE KUNNEN ZETELEN IN DE RAAD VAN BESTUUR
1.
2.
3.
4.
5.

Art. 27.

Tenminste 18 jaar oud zijn;
Behoren tot de oprichters -vennoten of als afgevaardigde voorgedragen worden door een vereniging
waarvoor men minstens 3 jaar een bestuursfunctie uitoefende ;
In de V.F.H. of in een bij de V.F.H.-aangesloten vereniging geen straf hoger dan een blaam hebben
opgelopen;
Aftredende leden kunnen zich herkiesbaar stellen zonder opnieuw door een vereniging te moeten
voorgedragen worden ;

Op de Algemene Vergadering de gewone meerderheid der stemmen behalen, blanco en ongeldige
stemmen niet meegerekend
Gezinsleden kunnen niet samen in De Raad van Bestuur zetelen ;
Familieleden kunnen samen zetelen, doch de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester
kunnen dan slechts door één lid van de familie uitgeoefend worden;
Aftredende leden van het bestuur kunnen zich herkiesbaar stellen ;
De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn niet cumuleerbaar.

BIJEENKOMSTEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN GELDIGHEID
De Raad van Bestuur vergadert op bijeenroeping door de voorzitter minstens om de drie maanden en
telkens als de belangen van de vereniging het vereisen. De uitnodigingen met de te bespreken
agendapunten worden door de algemene secretaris aan de leden van de Raad van Bestuur per gewone
brief toegezonden.
De Raad van Bestuur vergadert geldig indien minstens de helft van zijn leden aanwezig is.
Bestuurders die niet aanwezig kunnen zijn, dienen zich bij de algemene secretaris te verontschuldigen. Zij
die op drie opeenvolgende vergaderingen van de Raad van Bestuur ontverontschuldigd afwezig blijven,
worden uitgenodigd op de volgende vergadering per aangetekende brief. Indien zij ook dan weer
ontverontschuldigd afwezig blijven, worden zij als ambtshalve ontslagnemend beschouwd en hun
afzetting en vervanging zal aan de Algemene Vergadering worden voorgesteld.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen volgt een tweede
stemronde. Is er ook dan nog staking van stemmen, is het voorstel verworpen. Alle stemmingen gebeuren
schriftelijk.
Van de beraadslagingen van de Raad van Bestuur wordt door de algemene secretaris een verslag
opgemaakt, dat door de algemene voorzitter voor juistheid ondertekend wordt. Deze notulen worden in de
archieven bewaard. De beslissingen van de Raad van Bestuur worden aan de bestuurders toegezonden en
in het info-blad van de V.F.H. gepubliceerd.

Art. 28.

DAGELIJKS BESTUUR.
Van het dagelijks bestuur maken deel uit : de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de
penningmeester. Zij vergaderen volgens noodzaak en zijn bevoegd uitvoeringsbesluiten voor dringende
zaken te treffen die door de Raad van Bestuur dienen bekrachtigd te worden.

Art. 29.

OPENGEVALLEN BESTUURDERSPLAATS
Bij het openvallen van een bestuurdersfunctie kan dit mandaat voor de resterende duur van het mandaat
door een ander lid van de Raad van Bestuur gecumuleerd worden tot de eerstvolgende Algemene
Vergadering, met dien verstande dat de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester steeds
gescheiden moeten blijven.
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De eerstvolgende Algemene Vergadering dient deze bestuurdersfunctie door een nieuwe kandidaat op te
vullen of, bij gebrek aan kandidaten, de samenvoeging van de functies te bekrachtigen. In het geval van
globaal ontslag van de Raad van Bestuur of indien, wegens individuele ontslagnemingen, het aantal leden
in de Raad van Bestuur minder bedraagt dan drie, moet dringend een Algemene Vergadering worden
samengeroepen die een nieuwe Raad van Bestuur aanstelt volgens de gelden statuten en reglementen.
Intussen moeten de ontslag nemende leden de lopende zaken behartigen. Indien zij hiertoe in gebreke
blijven, moet de Raad van Bestuur van de grootste aangesloten vereniging op voorwaarde dat deze
gedurende ten minste vijf jaar bij de V.F.H. aangesloten is - onmiddellijk optreden en de taken voorlopig
vernemen.
Art. 30.

ONDERGESCHIKTE RADEN EN DISCIPLINECOMMISSIES
Om tegemoet te kunnen komen aan de grote diversiteit van de onderscheiden hondensportverenigingen en
-disciplines, worden werkgroepen - hierna de "commissies" genoemd - opgericht. Deze werken onder
leiding en verantwoordelijkheid van een commissaris, die door de Algemene Vergadering in deze functie
werd verkozen en automatisch lid is van de Raad van Bestuur.
Volgende functies, commissies en raden worden ingesteld (niet beperkend):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Algemeen ondervoorzitter, vervangt de voorzitter is verantwoordelijk voor taksenbeheer
Commissaris Wandelsport, beheert de wandelactiviteiten
Commissaris Basisopleiding, gehoorzaamheid en agility
Commissaris africhtingprogramma’s, speurhonden en dergelijke
Commissaris hondenrally, flyball en mushingactiviteiten
Commissaris jeugdwerking
Commissaris raskennis
Commissaris infoblad en P.R., stelt het mededelingenblad samen en verzorgt de public relations
van de V.F.H..
9. Commissaris Raad van Toezicht, bereidt de geschillendossiers voor en stelt de eventuele
strafmaat voor aan de Raad van Bestuur.
10. Commissaris Reglementencommissie
De commissarissen brengen verslag uit van de activiteiten van hun commissies aan de Raad van Bestuur.
Zij zijn verantwoordelijk voor de hen opgedragen taken, doch uitsluitend tegenover de Raad van Bestuur,
van wie zij de opdracht hebben ontvangen.
Teneinde deze opdracht te kunnen uitvoeren mogen de commissarissen zich laten bijstaan door een
commissie van maximum vijf personen die zij vrijelijk samenstellen uit de ingediende kandidaturen uit de
disciplines die ressorteren onder hun bevoegdheid. De commissarissen stellen de samenstelling van hun
commissie voor aan de Raad van Bestuur en motiveren hun keuze. De Raad van Bestuur bekrachtigt de
commissie of wijst ze af.
De mandaatsduur van de commissieleden loopt gelijk aan de mandaatsduur van hun commissaris.
De commissies moeten een eigen intern huishoudelijk reglement voor hun werking opstellen.
1.
2.
3.
Art. 31.

deze huishoudelijke reglementen mogen niet in strijd zijn met de statuten , het algemeen
huishoudelijk reglement en de wet ;
over alle punten, de normale gang van zaken betreffende, waarin de wet, de staten en/of het
huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist de Raad van Bestuur.
dit huishoudelijk reglement dient ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

Voor opdrachten die geacht worden tijdelijk te zijn, of die aan bepaalde tijdelijke omstandigheden
gebonden zijn, kan de Raad van Bestuur tijdelijke commissies oprichten onder het voorzitterschap van een
lid van de Raad van Bestuur (bv. crisiscomité). Wanneer deze omstandigheden wegvallen, zullen deze
commissies worden opgeheven. Wanneer een aanvankelijk tijdelijke omstandigheid een blijvend karakter
krijgt, kunnen ook de commissies blijvend worden.
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HOOFDSTUK VII - REGLEMENTERINGEN
Art. 32.

Opstelling der reglementen en goedkeuring:
1.

2.
3.

4.

Art. 33.

Voor opstelling, aanpassing en controle van alle reglementen binnen de Sportfederatie is de
Reglementencommissie bevoegd. Deze legt het reglement of de aanpassing ervan voor aan de Raad
van Bestuur, die ze na goedkeuring ter bekrachtiging voorlegt aan de ledenvergadering.
De Reglementencommissie stelt een algemeen minimum basisstramien op, waaraan de voorstellen tot
reglementen van de commissies moeten voldoen.
De specifieke commissieaangelegenheden worden door de commissie zelf aangebracht. Deze worden
aan de Reglementencommissie voorgelegd, die ze dan controleert op de juiste vorm en stramien. Het
definitieve voorstel wordt dan ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur en ter bekrachtiging aan de
ledenvergadering voorgelegd.
De Reglementencommissie stelt een globale reglementenbundel op, die door het Algemeen
Secretariaat aan alle verenigingen bij hun aansluiting tegen betaling zal overhandigd worden. Deze
bundel zal beschikbaar gesteld worden zowel als gedrukte formulieren als op Cd-rom of andere
modernere mogelijkheden. De prijzen hiervan worden door de Raad van Bestuur vastgesteld.

Toezicht op de uitvoering:
1. De Raad van Bestuur is in de eerste plaats verantwoordelijk voor toezicht en uitvoering van alle
aangenomen Statuten en Huishoudelijke Reglementen.
2. De Commissie van Toezicht zal toezicht houden op de uitvoering van alle aangenomen Statuten en
Huishoudelijke Reglementen.
3. Elke Commissie zal toezicht houden op alle gestemde Reglementen en waken over de uitvoering
hiervan
4. Elke aangesloten vereniging dient zich te houden aan de Statuten en Reglementen en toezicht houden
op de uitvoering ervan.
5. Elk aangesloten club van een federatie dient zich te houden aan de Statuten en Reglementen en
toezicht houden op de uitvoering ervan.
6. Elk aangesloten clublid dient zich te houden aan de Statuten en Reglementen.

Art. 34.

Vreemde Reglementen:
1. Vreemde reglementen die in strijd zijn met de wet op de V.Z.W., alsook tegen de Statuten en
Huishoudelijke Reglementen van de V.F.H., zullen niet van toepassing zijn of recht van uitvoering
hebben binnen de V.F.H.
2. Alle vreemde reglementen zullen eerst door de Reglementencommissie onderzocht worden. Deze zal
haar advies binnen de 3 maanden voorleggen aan de Raad van Bestuur, die dan goedkeurt of afwijst.

Art. 35.

Reglementen en Statuten der Onderafdelingen
1. Alle Reglementen en Statuten der Onderafdelingen mogen niet in strijd zijn met de wet op de V.Z.W.,
noch met de Statuten en Huishoudelijke Reglementen van de V.F.H.
2. Iedere aangesloten vereniging , onderafdeling en/of commissie dient zich te houden aan de wet op de
V.Z.W. en aan de Statuten en Huishoudelijke Reglementen van de V.F.H.

Art. 36.

Basis voor Huishoudelijk Reglement in de Commissies.
1. De commissaris reglementering, zelf verkozen lid van de Raad van Bestuur, kan vrijelijk en onder zijn
verantwoordelijkheid, een commissie samenstellen met een maximum van 5 commissieleden, hijzelf
niet inbegrepen.
2. Om een zo democratisch mogelijk samengestelde commissie te bekomen, dient de commissaris zijn
commissie samen te stellen uit personen gekozen uit elk van de disciplines welke onder de
bevoegdheid van de commissaris vallen.
3. De commissaris is steeds ook voorzitter van de commissie.
4. Binnen de commissie dient één van de leden (niet de voorzitter) de functie van secretaris uit te
oefenen. Hij maakt verslag op van de commissievergaderingen en stelt een beknopt verslag op met de
beslissingen. De commissaris dient dit verslag aan de Raad van Bestuur ter goedkeuring voor te
leggen.
5. Bij onvoldoende werking en inzet van een commissielid kan de commissaris aan de Raad van Bestuur
voorstellen dit commissielid te ontslaan en vervangen.
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6. Behalve de voorzitter is de commissie samengesteld uit volgende functies: een secretaris en drie
raadsleden
7. De commissie is bevoegd voor de disciplines en activiteiten haar toegewezen door de Raad van
Bestuur.
8. De leden van de commissie nemen de verplichting op zich de hen opgedragen taken naar best
vermogen te vervullen. Zij dienen zich unaniem achter de democratisch genomen beslissingen te
scharen en deze te helpen uitvoeren.
9. De vergaderingen en verslagen van de commissie zijn door haar leden vertrouwelijk te behandelen.
Alleen de genomen beslissingen zijn voor openbaarheid bestemd.
10. De agenda voor een commissievergadering moet altijd minstens 14 dagen op voorhand schriftelijk
verstuurd worden naar alle commissieleden. Deze agenda moet altijd minstens bevatten:
-

plaats, datum en uur van de vergadering
aanwezigheidsnotering
goedkeuring verslag vorige vergadering
rondvraag
plaats, datum en uur van de volgende vergadering

11. Een commissielid dat twee opeenvolgende vergaderingen ontverontschuldigd afwezig blijft, kan door
de commissaris, na akkoord van de Raad van Bestuur, ambtshalve ontslagen worden uit de
commissie.
12. De commissie vergadert, behalve in hoogdringende gevallen maximaal twee maal per jaar. Voor
bijkomende vergaderingen dient de toelating van de Raad van Bestuur aangevraagd te worden.
13. Speciaal in functie van de disciplines die onder de bevoegdheid van de commissie vallen, kan de
commissie eenmaal per jaar een Algemene Vergadering samenroepen.
14. Alle lopende zaken, geschillen of problemen, niet voorzien in dit Huishoudelijk Reglement, zullen
worden behandeld door de commissie, die er in dringende gevallen een voorlopige oplossing aan kan
geven in afwachting van een definitieve regeling, hetzij - naargelang van het geval - door de
commissie, de Raad van Bestuur of de Commissie van Toezicht.
HOOFDSTUK VIII - Waarderingen, prijzen en trofeeën
Art. 37.

Waarderingen voor honden





Art. 38.

Waarderingen voor personen





Art. 39.

De bestaande interne waarderingen, titels en kampioenschappen van de onderscheiden
aangesloten verenigingen blijven behouden en worden door de V.F.H. als zodanig erkend de
onderscheiden commissies kunnen voor alle onder hen ressorterende disciplines titels
toekennen, waarvoor zij zelf de specifieke modaliteiten en uitvoeringsbepalingen in hun
Huishoudelijk
Reglement vastleggen
de Federatie behoudt het alleenrecht voor de toekenning van titels Gouden Leeuw, Zilveren
Leeuw, Bronzen Leeuw en voor de titels Gouden Welp, Zilveren Welp en Bronzen Welp. De
modaliteiten en uitvoeringsbepalingen hiervoor worden door de Raad Bestuur in
samenspraak met de onderscheiden commissies bepaald. De commissies dragen de
verantwoordelijkheid voor de correcte naleving van deze reglementeringen tijdens de
wedstrijden en competities.

erelid: zie artikel 4
buiten de in artikel 4 genoemde ereleden kunnen door de commissies of door de aangesloten
verenigingen aan de Raad van Bestuur personen voorgedragen worden als 'lid van
verdienste'. Over de
toekenning van deze titel beslist de Raad van Bestuur.
minstens een jaar na het definitief aftreden van een bestuurslid kan een lid van de Raad van
Bestuur aan
deze Raad van Bestuur voorstellen het emeritaat aan deze persoon toe te
kennen.

Speciale waarderingen voor personen of verenigingen :
Door de Raad van Bestuur kunnen speciale waarderingen worden uitgereikt:
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HOOFDSTUK IX - Strafmaatregelen.
Art. 40

Algemeen.
Tot vrijwaring van haar belangen en tot handhaving van de inwendige en uitwendige orde heeft de
Sportfederatie het recht alle maatregelen en sancties uit te spreken tegenover zowel stichtende leden,
ereleden, effectieve en aangesloten leden, die door hun gedrag en handelwijze de belangen van de
Sportfederatie schaden.
Hiertoe wordt een Commissie van Toezicht opgericht. Deze kan, handelend na een klacht of uit eigen
initiatief, maatregelen en strafbepalingen voorstellen aan het bestuur tegen iedere vereniging, aangesloten
bij de V.F.H., elk bestuur of dagelijks bestuur van deze vereniging of lid van deze besturen, ieder fysisch
of moreel lichaam of vereniging van personen, hoe dan ook verbonden met deze verenigingen of met de
V.F.H., gebruik gemaakt hebbende of gevraagd hebben gebruik te mogen maken van eender welke
inrichting van de V.F.H. indien deze verenigingen, besturen, dagelijkse besturen, personen of
verenigingen van personen een daad gesteld hebben in strijd met hetzij de eer, hetzij de welvoeglijkheid,
hetzij met de morele, sportieve of geldelijke belangen van de Vlaamse Federatie voor Hondensport of van
de bij haar aangesloten verenigingen.

Art. 41

Maatregelen.
Maatregelen impliceren niet dat een betrokken vereniging, club of lid hiervan een schuld treft. Zij kunnen
slechts een preventief karakter heb ben, zonder invloed op het verdere verenigingsleven van de federatie,
de club of het clublid of de aansluiting van de vereniging , de club of het clublid bij de Sportfederatie.
Zij kunnen voorgesteld worden aan de Commissie van Toezicht door alle bestuurlijke instanties van de
Sportfederatie, te weten: de onderscheiden Raden en Commissies, de Raad van Bestuur en de
Ledenvergadering. Bij de uitspraak door de raad van bestuur V.F.H. vzw dient duidelijk vermeld te
worden dat het enkel een maatregel betreft en geen straf.
De raad van bestuur V.F.H. vzw legt altijd een geldigheidsduur op, maar kan de maatregel verstrengen,
verlengen, verkorten of doen ophouden, wanneer een gewijzigde situatie daartoe aanleiding zou geven, na
advies van de Commissie van Toezicht. De betrokken vereniging of het lid hiervan kunnen daartoe ook
zelf verzoeken.

Art. 42

Straffen.
Straffen impliceren steeds dat de betrokken vereniging of lid hiervan in elk geval een schuld treft bij de
overtreding van een reglement en kunnen ernstige gevolgen hebben op het verdere verenigingsleven van
de federatie, club of het clublid of de aansluiting bij de Sportfederatie van de vereniging.
In de straffen onderscheidt men:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

de verwittiging
de blaam
de ontzegging van bepaalde voorrechten (vb. Getuigschrift van bekwaamheid gedurende een tijd die
niet meer dan 3 jaar mag bedragen)
het verbod officiële manifestaties in te richten gedurende een tijd die niet meer dan 3 jaar mag
bedragen
de schorsing van ten hoogste 3 jaren
de definitieve uitsluiting
ontnemen van titels

De Commissie van Toezicht spreekt de straffen uit, maar beroep hiertegen is mogelijk bij de Raad van
Bestuur binnen de dertig dagen. Wanneer de straf echter een definitieve uitsluiting inhoudt, kan deze enkel
uitgesproken worden door de Algemene Ledenvergadering en dit volgens de Wet op de V.Z.W.'s van 27
juni 1921. De betrokkene zal van dit agendapunt op de Algemene Ledenvergadering vooraf op de hoogte
gebracht worden.
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HOOFDSTUK X - Hondenbestand.
Art. 43

Door de V.F.H. wordt een hondenbestand aangelegd dat alle mogelijke identificatiegegevens over honden
en eigenaars zal bevatten. De behaalde brevetten en titels zullen hierin worden opgenomen. Alle
wijzigingen dienen door de eigenaars onmiddellijk gemeld te worden.
HOOFDSTUK XI - Bezoldigingen, vergoedingen, schadeloosstellingen en taksen.

Art. 44

Bezoldigingen.
Alle functies en mandaten binnen de V.F.H. zijn onbezoldigd.
Het personeelskader dat door de V.F.H. in dienst genomen wordt en door een arbeidsovereenkomst
verbonden wordt, zal een salaris ontvangen dat overeenstemt met het Decreet van 2 maart 1977, houdende
regeling van de erkenning en de subsidiëring van de landelijk georganiseerde sportverenigingen (Belgisch
Staatsblad van 10 mei 1977), gewijzigd bij Decreet van 17 mei 1984 (Belgisch Staatsblad van 24 juli
1984).
Een lid van de Raad van Bestuur kan niet verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst bij de V.F.H.,
noch zijn partner, noch de aanverwanten tot en met de 3e graad.

Art. 45

Vergoedingen
Vergoedingen worden enkel terugbetaald a rato van de werkelijk gemaakte uitgaven, waarvoor
rechtvaardigingsstukken dienen gehecht te worden aan de voorgelegde onkostenstaat.
Verplaatsingsonkosten worden terugbetaald aan een tarief, dat goedgekeurd wordt door de Algemene
Ledenvergadering op voorstel van de Raad van Bestuur. Hiervoor komen enkel in aanmerking de
verplaatsingen die uitgevoerd worden in opdracht en/of in functie van de V.F.H..

Art. 46

Schadeloosstellingen
Voor de bestuurders wordt een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten die hen schadeloos stelt voor de
daden van bestuur, die zij stellen binnen hun opgedragen mandaat. De voor deze verzekering te betalen
premie is ten laste van de V.F.H..

Art. 47

Taksen
De V.F.H. kan taksen heffen op alle mogelijke manifestaties en door haar geleverde diensten. Het bedrag
van de onderscheiden taksen wordt bepaald door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Algemene
Ledenvergadering.
HOOFDSTUK XII - Slotbepalingen

Art. 48

Alles wat niet in bovenstaand Huishoudelijk Reglement wordt voorzien, valt onder de bevoegdheid van de
Raad van Bestuur.

Art. 49

Dit Huishoudelijk Reglement werd goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 15.03.2003i[i] en
treedt onmiddellijk in werking.

Dit huishoudelijk reglement werd in voege gesteld door de algemene ledenvergadering van 27.03.1999,
1e wijziging goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van 02.12.2000,
2e wijziging goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van 24.11.2001,
3e wijziging goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van 15.03.2003,
4e wijziging goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van 13.03.2004.
5° wijziging goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van 11.03.2006.
6° wijziging goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van 07.02.2009.
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