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Statuten
NAAM-ZETEL-DUUR
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Fokkersvereniging voor het Ruischaap.
2. Zij heeft haar zetel te Zwolle.
3. Zij is opgericht op 26 januari 2006.
4. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.
DOEL
Artikel 2
Het doel van de vereniging is het fokken van een zelfruiend schaap dat wegens haar zelfredzaamheid,
duurzaamheid en productiviteit, goed in staat zal zijn zich een plaats te verwerven als economisch te houden
schapenras.
MIDDELEN
Artikel 3
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
-

-

het aanleggen en bijhouden van een stamboekregister, waarin Ruischapen en hun uitgangsrassen
kunnen worden geregistreerd;
het verzamelen van gegevens in het stamboekregister met betrekking tot rui eigenschappen en alle
andere met betrekking tot het doel relevante kenmerken. Ten einde onderzoek te kunnen doen naar de
beste wijze om genoemd schaap te verkrijgen. Alsmede schadelijke effecten ten gevolge van onder
andere inteelt, tijdig te onderkennen en te bestrijden.
het controleren of doen controleren van de ingeschreven feiten;
het geven van voorlichting over het fokken en houden van meischapen, niet alleen ten aanzien van.
foktechnische maar ook ten aanzien van economische en financiële aspecten;
het onderhouden van contacten met de overheid en andere instanties die betrokken zijn bij de
schapenhouderij;
het leggen en onderhouden van contacten en bevorderen van de samenwerking met andere
schapenstamboeken;
alle anderen middelen die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 4
De geldmiddelen van de vereniging bestaan onder meer uit:
- contributies
- subsidies
- donaties
- sponsorgelden
- overige giften
Alsmede alle andere legale baten.
ORGANEN
Artikel 5
De organen van de vereniging zijn:
A: de algemene ledenvergadering;
B: het bestuur.
LIDMAATSCHAP
Artikel 6
1. De vereniging kent gewone leden, buitengewone leden, ereleden en begunstigers..
2. Gewone leden zijn zij die zich, direct rechtens dan wel in feite, als ruischapen fokker bezighouden met
het fokken van de in het doel omschreven schapen.
3. Ereleden zijn zij die door de algemene leden vergadering op voordracht van het bestuur als zodanig zijn
benoemd, wegens hun buitengewone verdienste jegens de vereniging of het doel dat zij nastreeft. Het
erelidmaatschap is een eretitel, er zijn geen rechtsgevolgen aan verbonden. Ereleden kunnen tevens
gewoon of buitengewoon lid zijn.
4. Buitengewone leden zijn alle overige leden.
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Begunstigers zijn zij die de vereniging steunen met een jaarlijkse door de algemene ledenvergadering
vast te stellen minimum bijdrage.

Artikel 7
1. Als gewoon lid kan men worden toegelaten nadat men een verzoek dienaangaande bij het bestuur heeft
ingediend. Het bestuur beslist binnen een redelijke termijn over toelating. Bij niet-toelating tot lid kan
de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
2. Als buitengewoon lid kan men op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering worden
toegelaten.
Artikel 8
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting;
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur wanneer: het lid - na daartoe schriftelijk te
zijn aangemaand - heeft opgehouden ten volle aan haar verplichtingen jegens de vereniging te voldoen;
het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die door de statuten te eniger tijd aan het
lidmaatschap mochten zijn gesteld; alsmede wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Opzegging kan slechts schriftelijk geschieden met een inachtneming van een opzeggingstermijn van
vier weken. Het bestuur is gehouden haar opzegging namens de vereniging met redenen te omkleden.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur dat het betrokken lid ten spoedigste van het met
redenen omklede besluit in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van
de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn is het lid
geschorst. Het besluit tot ontzetting van de algemene ledenvergadering zal moeten worden genomen
met ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen.
5. Betrokkene wordt van een besluit tot ontzetting bij aangetekend schrijven in kennis gesteld.
6. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van
de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de bijdrage voor
het gehele verenigingsjaar verschuldigd.
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN
Artikel 9
De leden zijn verplicht:
- De statuten, reglementen en besluiten van de vereniging, voorzover hen betreffend getrouw na te leven
en de belangen van de vereniging naar vermogen voor te staan.
- De door de algemene vergadering vast gestelde contributie te voldoen.
Artikel 10
1. Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering en het recht daar te spreken.
2. De gewone leden hebben daar ieder twee stemmen. Buitengewone leden hebben slechts een stem. Alle
stemgerechtigde leden zijn gemachtigd hun stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe
gemachtigd persoon.
3. Begunstigers en overige personen hebben slechts toegang tot de algemene vergadering indien de
algemene vergadering zulks beslist.
4. Alle leden en begunstigers hebben het recht de door de vereniging georganiseerde activiteiten bij te
wonen.
BESTUUR
Samenstelling
Artikel 11
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen.
2. De bestuurders worden door de Algemene vergadering uit de leden der vereniging benoemd. Het
bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter wordt als zodanig
door de algemene vergadering benoemd.
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De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig
acht. Een besluit daartoe moet worden genomen met ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte
stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden door een ontslag of opheffing wordt gevolgd
vervalt na verloop van die termijn.
De bestuurders zijn bevoegd te alle tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met
een opzegtermijn van ten minste drie maanden.
Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken
rooster. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het
rooster de plaats van zijn voorganger in.
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door de dood van het bestuurslid.
b. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
c. door faillissement, door aanvraag van surseance van betaling, of door verlies van het vrije beheer
over zijn vermogen, voorzover deze drie eventualiteiten de persoon van een bestuurder betreffen;

Aansprakelijkheid
Artikel 12
1. Zolang deze statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte kan de vereniging geen registergoederen
verkrijgen, of erfgenaam zijn.
2. De bestuurders zijn gedurende deze periode hoofdelijk naast de vereniging verbonden voor schulden,
voortspruitend uit een rechtshandeling die tijdens hun bestuur opeisbaar worden. Na hun aftreden zijn
zij voorts hoofdelijk verbonden voor schulden, voortspruitend uit een tijdens hun bestuur verrichte
rechtshandeling, voor zover daarvoor niemand ingevolge de vorige zin aansprakelijk is.
Aansprakelijkheid ingevolge een der vorige zinnen rust niet op degene die niet tevoren over de
rechtshandeling is geraadpleegd en die heeft geweigerd haar, toen zij hem bekend werd, als bestuurder
voor zijn rekening te nemen. Ontbreken personen die ingevolge het eerste of tweede zin naast de
vereniging zijn verbonden, dan zijn degene die handelden hoofdelijk verbonden.
3. Zolang de statuten niet in een notariële akte zijn opgenomen kunnen de bestuurders de vereniging
desalniettemin doen inschrijven in het handelsregister. Zij leggen als dan een afschrift van deze statuten
ten kantore van het handelsregister neer.
4. Iedere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem
opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer
bestuurders behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk terzake van een tekortkoming, tenzij
die niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen
af te wenden.
5. Onverminderd het hierboven bepaalde kunnen nalatenschappen slechts onder voorrecht van
boedelbeschrijving worden aanvaard.
Spoedeisende gevallen
Artikel 13
1. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur.
2. In gevallen van een zodanig spoedeisend karakter dat tijdige besluitvorming door het bestuur
onmogelijk is, is het dagelijks bestuur bevoegd besluiten te nemen die tot de competentie van het
bestuur behoren. Het dagelijks bestuur beoordeelt of dit geval zich voordoet en besluit terzake met
algemene stemmen van al zijn leden. Voor het te nemen besluit is in een zodanig geval eveneens
voltalligheid en eenstemmigheid vereist.
3. Een niet voltallig dagelijks bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
4. Waar in deze statuten wordt gesproken over "bestuur" wordt daarmee bestuur als omschreven in artikel
10 bedoeld.
Besluitvorming
Artikel 14
1. Bestuursbesluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Voor het nemen van
rechtsgeldige besluiten dient tenminste de helft van de bestuursleden (of hun plaatsvervangers)
aanwezig te zijn.
2. Van het verhandelde in iedere bestuursvergadering wordt door de secretaris notulen opgemaakt, die
door het bestuur worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris
ondertekend. Het oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming en de inhoud van een
niet schriftelijk vastgelegd besluit is beslissend.

3

Statuten van de fokkersvereniging voor het Ruischaap.
29-12-2008; versie 2. 7 pagina’s.
3.

Het hierboven in lid 1 en 2 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de vergaderingen van het
dagelijks bestuur.

Bevoegdheden
Artikel 15
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft, behoudens hetgeen elders of
krachtens deze statuten is opgedragen aan andere organen van de vereniging, alle daaruit voortvloeiende
en daarmee samenhangende bevoegdheden.
2. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van
overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt. Op het
ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan.
3. Het bestuur behoeft tevens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
a. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
b. het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de
vereniging verleend bankkrediet;
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
4. Indien het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is
echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin voorziening in de
open plaats of open plaatsen aan de orde komt.
5. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen
uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd.
6. De vereniging is bevoegd ten behoeve van haar leden rechten te bedingen en te hunnen laste
verplichtingen aan te gaan.
Vertegenwoordiging
Artikel 16
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
2. Vertegenwoordingsbevoegdheid komt ook toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de
penningmeester.
3. Het bestuur kan volmacht aan een van haar leden, of aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen
van die volmacht te vertegenwoordigen. Een volmacht dient altijd financiële grenzen te bevatten,
ontbreken dezelve, dan is de volmacht nietig.
JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 17
1. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden
dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar,
behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang
van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten
met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de
bestuurders; ontbreekt de handtekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van
redenen melding gemaakt. Na afloop van deze termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in
rechte vorderen dat zij deze verplichting nakomen.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een commissie van tenminste
twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening
en verantwoording en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Vergt dit
onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op
kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
5. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar
desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging
te verlenen.
6. De last van de commissie kan te allen tijde worden herroepen door de algemene ledenvergadering, doch
slechts door de benoeming van een andere commissie.
7. Goedkeuring van het jaarverslag en de rekening en verantwoording door de algemene vergadering
strekt het bestuur tot décharge.

4

Statuten van de fokkersvereniging voor het Ruischaap.
29-12-2008; versie 2. 7 pagina’s.
8.

9.

Indien goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene
vergadering een andere commissie bestaande uit ten minste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet
naar de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder
benoemde commissie. Binnen een maand na haar benoeming brengt zij aan de algemene vergadering
verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan goedkeuring geweigerd, dan neemt de algemene
vergadering al die maatregelen welk in het belang van de vereniging nodig geacht worden.
Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 2 en 3, te bewaren gedurende de wettelijk
voorgeschreven termijn.

ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 18
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de
statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een algemene vergadering - de
jaarvergadering - gehouden. In deze vergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording, met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
b. de benoeming van de in artikel 18 bedoelde commissie voor het lopende verenigingsjaar;
c. benoeming van bestuursleden;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping van de vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Het bestuur is verplicht, op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is
tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen, tot het bijeenroepen van een algemene
vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien
dagen geen gevolg is gegeven, kunnen verzoekers zelf tot een bijeenroeping overgaan door middel van
een advertentie in een veel gelezen dagblad.
Leiding en notulen
Artikel 19
1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger.
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een van de andere bestuursleden, door het
bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien,
dan voorziet daarin de vergadering zelf.
2. Van het verhandelde in iedere vergadering worden notulen gemaakt door de secretaris of een ander door
de voorzitter aan te wijzen persoon, welke notulen in de eerst volgende vergadering worden vastgesteld
en alsdan door de voorzitter en de notulist worden ondertekend.
Besluiten
Artikel 20
1. Het in de algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een
stemming is bij twijfel beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover
gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering, of,
indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde een stemgerechtigde
aanwezige, dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten genomen met een volstrekte
meerderheid van stemmen.
4. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen op zich heeft verenigd, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het
grootste en het op één na grootste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij
gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft
verenigd. Indien bij deze tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel
verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of
een van de stemgerechtigden zulks verlangt. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een
stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
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In afwijking van het vorige lid geschieden stemmingen over personen schriftelijk, tenzij het bestuur een
mondelinge stemming voorstelt, en de gehele vergadering daar unaniem mee instemt.
Een eenstemmig besluit van alle leden buiten de vergadering genomen heeft rechtskracht mits zij met
voorkennis van het bestuur is genomen.

Artikel 21
1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt hetzij
schriftelijk aan de adressen van de leden, hetzij door middel van een mededeling in de periodiek van de
vereniging. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste één week.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN STAMBOEKREGLEMENT
Artikel 22
1. De algemene vergadering stelt op voordracht van het bestuur een huishoudelijk reglement vast.
2. In dit reglement kunnen aanvullende regels worden gegeven, zolang deze niet in strijd komen met de
wet of deze statuten.
Artikel 23
De algemene vergadering stelt op voordracht van het bestuur een stamboekreglement vast. Dit reglement regelt
onder meer de inschrijving van dieren in de stamboeken c.q. het register.
VERGOEDINGEN
Artikel 24
Bestuursleden, contactpersonen, commissieleden en andere door het bestuur benoemde functionarissen kunnen
een vergoeding voor de door hen noodzakelijk gemaakte werkelijke kosten ontvangen. Reis- en verblijfkosten
worden vergoed op basis van door het bestuur jaarlijks vast te stellen normen.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 25
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht, dan door een besluit van de
algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten
zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging van de
statuten hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de dag van de vergadering een afschrift van
dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe voor alle
leden toegankelijke plaats ter inzage leggen tot na de afloop van de dag waarop de vergadering wordt
gehouden.
3. Het besluit tot een statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
ONTBINDING
Artikel 26
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het besluit tot
ontbinding behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin
tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet tenminste twee/derde
van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal een tweede vergadering bijeengeroepen en
gehouden worden, op een door de eerste vergadering te bepalen datum, met dien verstande dat deze
tweede vergadering niet eerder dan vijftien dagen en niet later dan een maand na de eerste vergadering
gehouden kan worden. In deze tweede vergadering kan over het voorstel, zoals het in de vorige
vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden
worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
Het bepaalde in lid 2 van het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. Het batig saldo na vereffening zal worden bestemd voor een door de algemene vergadering vast te
stellen doel, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging, tenzij de algemene
vergadering bij het besluit tot ontbinding anders beslist, een en ander met inachtneming van hetgeen
door de wet wordt bepaald.

SLOTBEPALING
Artikel 27
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In alle gevallen waarin de wet en de statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
Opgesteld:
Wijchen, 25 mei 2006.
Vastgesteld ten huize van Tony Korte te Mariaparochie, de 7e juni 2006.

De voorzitter,
Albert van der Ploeg

De secretaris,
Gert Winter
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