Huishoudelijk regelement
Nederlands Dahomey Dwergrund Stamboek.
Artikel 1. Bestuur en bestuursverkiezingen
A. Voorzitter, secretaris en penningmeester zijn gescheiden functies en kunnen niet
gecombineerd door een en dezelfde persoon worden vervuld.
B. Alvorens over te gaan tot voordracht aan de ledenvergadering van te benoemen
bestuursleden, zal het bestuur de leden schriftelijk oproepen tot het doen van
voorstellen. Het bestuur zal zich zoveel mogelijk laten leiden door deze voorstellen.
C. Bij faillissement van een bestuurslid moet dit bestuurslid conform de statuten
onmiddellijk aftreden, de vacante bestuursfunctie dient binnen 1 jaar te zijn
opgevuld.
D. Elk jaar treden een of meer bestuursleden af, bepaald door een op te stellen
rooster,en zijn onmiddellijk herkiesbaar. Bij aftreden worden alle verenigingsstukken
teruggeven aan het bestuur.
E. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling. Besluiten worden
met meerderheid van stemmen aangenomen. (Meerderheid van stemmen is de
helft + 1.)
F. Alle bestuursleden zijn verantwoordelijk voor de hen opgedragen taken.
Artikel 2. Fokadvies commissie
Voor het opstellen en bijhouden van de normen, het zgn. fok doel, van het Nederlands
Dahomey Dwergrund Stamboek dient een fokadviescommissie te worden samengesteld.
Deze normen bestaan uit een rasbeschrijving (ras standaard) met alle raskenmerken en de
te hanteren keuringsnormen.
A. De fokadviescommissie bestaat uit minimaal 2 leden.
B. Het bestuur wijst uit haar midden een lid van de fokadviescommissie aan.
C. De voorzitter van de fokadviescommissie. wordt door het bestuur benoemd.
D. De overige leden van de fokadviescommissie. worden, op voordracht van
het bestuur, benoemd door de algemene leden vergadering.
E. Het bestuur organiseert jaarlijks minimaal 1 keurings- en/of bespreek-dag.
Artikel 3. Fokadviescommissie uitvoering
A. De fokadviescommissie wijst uit haar midden een secretaris aan.
B. De fokadviescommissie geeft het bestuur gevraagd en/of ongevraagd advies in
foktechnische zaken.
C. De fokadviescommissie. zorgt voor voorlichting en advies aan leden en niet leden.
D. De fokadviescommissie bevordert de aan- en verkoop en uitwisseling van fokdieren .
E. De fokadviescommissie brengt jaarlijks in de ledenvergadering verslag uit van haar
activiteiten.
Artikel 4. Keuring
A. Keurmeesters worden door bestuur aangewezen.
B. Keurmeesters dragen zorg voor de beoordeling van de ter keuring aangeboden
dieren op de bespreek- c.q. keurings-dag.
C. De keuring geschiedt aan de hand van de in artikel 2 bedoelde normen.
D. Een dier kan alleen ter beoordeling/keuring aangeboden worden onder overlegging
van het identiteit/afstammingsbewijs.

E. De keuringsuitslag wordt onmiddelijk na de beoordeling bekend gemaakt.
F. De keurmeesters zijn bereid een dier te keuren of te beslissen over een registratie op
een door de eigenaar aangegeven locatie. In dit geval zal de eigenaar de
keurmeester schadeloos stellen.
Artikel 5. Contributie
A. Contributie is verschuldigd vanaf de datum van ingang van lidmaatschap en wel over
het hele kalenderjaar.
B. Na 1 juli is de helft van de contributie verschuldigd. Bij tussentijds bedanken vind
geen evenredige terugbetaling plaats.
C. Opzegging als lid vindt uiterlijk 4 weken voor beëindiging van het jaar plaats, bij
latere opzegging als lid is men over het hele jaar contributie verschuldigd.
D. Contributie voor het volgend lidmaatschapjaar dient uiterlijk binnen 2 maanden na
ontvangst van het betalingsverzoek te worden voldaan of anders binnen 1 maand na
aanmaning door de penningmeester.
E. Wordt hier niet aan voldaan dan volgt automatisch royement.
F. Lid worden kan weer zodra men aan de betalings verplichtingen heeft voldaan.
Artikel 6. Stallijst
Door het bestuur wordt ieder jaar een stallijst uitgegeven, die de door de leden
medegedeelde gegevens omtrent de Dahomey runderen die zij in het bezit hebben bevat.
Vooropgesteld dat de gegevens door de leden tijdig aan het secretariaat worden verstrekt.
Artikel 7. Lidmaatschap
A. Aanmelding geschiedt ,door een bij het secretariaat aan te vragen aanmeldingsformulier, dan wel via de website.
B. Het aanmeldingsformulier wordt volledig ingevuld, opgestuurd naar de secretaris.
C. In geval van toelating, stelt het bestuur de betrokkene daarvan schriftelijk in kennis
onder vermelding datum van toetreden en eventueel de stalnaam.
D. In geval van afwijzing stelt het bestuur de betrokkene in kennis onder vermelding
van de reden(en) van afwijzing.
E. Een lid kan zich op de ledenvergadering laten vertegenwoordigen door een medelid,
mits een door beiden ondertekende verklaring voor aanvang van de vergadering aan
de secretaris is overlegd.
Artikel 8. Commissies, werkgroepen c.q. adviseurs
A. Het bestuur kan commissies, werkgroepen en/of adviseurs instellen of benoemen .
B. Het bestuur heeft, te alle tijde het recht die maatregelen te nemen die voor een
goed functioneren van deze groeperingen noodzakelijk zijn en zal hierover verslag
doen op de algemene ledenvergadering.
C. Deze groeperingen zijn ten alle tijden gehouden op verzoek verslag uit te brengen
aan het bestuur en verantwoordelijk voor de hen opgedragen taken.

Artikel 9. Onkosten vergoeding

Onkostenvergoeding aan bestuurs- of commissie-leden voor door hun, in opdracht of ten
diensten van het stamboek, verrichte werkzaamheden, zullen, in overleg met de
ledenvergadering, afgestemd worden en jaarlijks herzien.
Artikel 10. Stamboekopname - fokreglement
Dieren kunnen in het stamboek opgenomen worden onder de volgende voorwaarden.
A. Met geldig afstammings bewijs.
B. Dit kan ook een afstammings bewijs zijn van de Duitse fokvereniging waarin ook
Oostenrijk en Zwitserland vertegenwoordigd zijn of de fokvereniging Süd-Tirol in
Italië.
C. Met goedkeuring van het bestuur, al of niet door beoordeling van een door het
bestuur aangewezen commissie, met inachtneming van de ras standaard.
D. Vrouwelijke dieren waar geen afstamming van bekend is die echter voldoen aan de
standaard zoals door het Nederlands Dahomey Dwergrund Stamboek, kunnen:
a) Opgenomen worden in het hulpstamboek(blauw afstammingsbewijs).
b) Na vergelijkend DNA-onderzoek uitgevoerd door Lab. V Haeringen op
afstamming, in het stamboek ingeschreven worden (groen afstammingsbewijs).
E. Stieren zonder bekende afstamming, bijvoorbeeld. import uit het buitenland, die aan
de standaard voldoen, na een vergelijkend onderzoek op zowel achondrodysplasia
als raszuiverheid uitgevoerd door V.Haeringen Laboratories.
F. Voldoet het dier echter niet aan deze criteria ,kan het definitief voor de fok
uitgeschakeld worden, uitzonderingen hierop worden op verzoek aan het bestuur in
overweging genomen.
G. Bijvoorbeeld ingeval van een zeldzame relatief onverwante bloedlijn kan het bestuur
toestemming verlenen voor een aantal proefparingen, door een stier die niet buldog
vrij is met buldog vrije koeien, daar uit deze combinatie 50 % kans op een buldog
vrije nakomeling bestaat, die belangrijk kan zijn om het inteelt percentage terug te
dringen.
H. Geboorte melding dient binnen 2 maanden na de geboorte plaats te vinden, waarbij
eventuele afwijkingen, ook sterfte, gemeld dienen te worden .
I. Tevens kan van deze gelegenheid gebruik gemaakt worden het afstammingsbewijs
aan te vragen bij de fokadministratie. Vooraf dient een door de jaarvergadering
vastgesteld bedrag overgemaakt te worden op de rekening van de vereniging
(tarieven worden op de website van het stamboek gepubliceerd.).
J. De koper dient erop toe te zien dat er een registratie bewijs van het stamboek bij het
dier is (groen of blauw).
K. De gele registratie kaart die door CRV wordt uitgegeven is geen stamboekpapier en
wordt door het Nederlands Dahomey Dwergrund Stamboek niet als zodanig erkend.
Mochten leden toch menen aanspraak te kunnen maken op een geldig
afstammingspapier, bijvoorbeeld. doordat de verkoper van goedgekeurde ouders
verzuimd heeft deze bij het stamboek aan te vragen, kan in ,overleg met het
bestuur, hierop een uitzondering gemaakt worden. Boven de € 5 kosten voor het
afstammingsbewijs wordt hiervoor een bedrag van €10 extra in rekening gebracht.
Artikel 11. Royement leden
Leden die zich schuldig maken aan het bewust schade toebrengen aan de vereniging,
zodanig dat de doelstelling van de vereniging hierdoor schade ondervindt kunnen geroyeerd
worden. Dit dient afgestemd te worden in de leden vergadering en met meerderheid der
stemmen, is de helft + 1 ,goedgekeurd.

Artikel 12. Reglementswijzigingen
In geval waarin dit reglement niet mocht voorzien of bij enig verschil omtrent de
interpretatie van het regelement beslist in spoedeisende gevallen het bestuur, in alle andere
gevallen de ledenvergadering.

