
 

 

 

 

 

 

                                                   AFDELINGSREGLEMENT 

                                          van de Vereniging van Speciale Schapenrassen 

 

 

  

Inleiding 

 

Artikel 1 

 

1. In dit reglement wordt verstaan onder 

    De VSS                          :  de Vereniging van Speciale Schapenrassen 

    De statuten                     :  de statuten van de VSS 

    De leden                         :  de leden van de VSS 

    De ALV                         :  de Algemene Ledenvergadering van de VSS 

    Het bestuur                    :  het bestuur van de VSS 

    Het DB                          :  het dagelijks bestuur van de VSS 

    Rasafdeling                    :  groep van leden die hetzelfde ras fokken 

    Rasvertegenwoordiger   :  contactpersoon tussen een rasafdeling en het bestuur. 

 

2. Dit reglement sluit aan op en is in overeenstemming met de wet, de statuten en de overige reglementen van de 

vereniging.  

      

De leden 

 

Artikel 2 

 

1.Leden van de VSS zijn natuurlijke en rechtspersonen die aan hun administratieve en financiële verplichtingen  

tav de vereniging hebben voldaan. 

2.Tussen leden mag niet gediscrimineerd worden.                                                                                                                                                

 

Rasafdeling 

 

Artikel 3 

 

1.Het bestuur kan op verzoek van belanghebbende leden een niet-rechtspersoonlijkheid-bezittende afdeling 

instellen, waarin de houders/fokkers van een specifiek schapenras verenigd zijn. Mocht het verzoek van deze 

leden niet door het bestuur ingewilligd worden dan kunnen de desbetreffende leden tegen dit besluit in beroep 

gaan bij de algemene vergadering. 

2. Wanneer  rassen door 5 of minder leden gefokt worden is het toegestaan  rasafdelingen samen te voegen mits 

voor bedoelde rassen een gelijkluidend fokdoel wordt nagestreefd. 

3. De afdelingen conformeren zich aan de doelstellingen van de vereniging en het door het bestuur gevoerde 

beleid. 

4. Een rasafdeling valt ten allen tijde onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. 

5. Tussen rasafdelingen mag niet gediscrimineerd worden. 

 

Rasvertegenwoordiger: 

 

Artikel 4 

 

1 .De rasafdeling wijst uit haar midden een rasvertegenwoordiger aan. 

2. Het bestuur roept de houders van het betreffende ras bijeen voor het aanwijzen van een vertegenwoordiger. 

3. Wanneer een ras door slechts één persoon gehouden wordt, is deze automatisch de vertegenwoordiger. 

4 .Wanneer de rasafdeling geen vertegenwoordiger aanwijst is het bestuur gerechtigd  een vertegenwoordiger 

voor te dragen. 

 



5. Wanneer geen geschikte vertegenwoordiger kan worden aangewezen, vervalt de vertegenwoordiging aan het 

secretariaat van de vereniging. 

6. Het bestuur benoemt de vertegenwoordiger. 

7. De vertegenwoordiging eindigt door:a. door de dood van de vertegenwoordiger; 

b. door opzegging van het lidmaatschap;  

c. door ontzetting door de rasafdeling of de vereniging; 

d. wanneer de rasafdeling ophoudt te bestaan, dan wel uit de VSS is getreden; 

8. De rasvertegenwoordiger treedt uiterlijk 4 jaar na zijn benoeming af. De aftredende is terstond  herkiesbaar. 

 

 

Rasafdeling taken: 

 

Artikel 5 

 

De rasafdeling heeft de volgende taken: 

-het uitvoeren van door het bestuur aan de afdeling verstrekte opdrachten; 

-het werven van leden en de activering van leden van de afdeling; 

-het promoten van het betreffende ras; 

-het minimaal éénmaal per jaar bijeenroepen van de leden van de afdeling; 

-het aan de Fok Advies Commissie leveren van een rasstandaard voor het opstellen van  een fokplan en 

keuringsreglement; 

-het aan het bestuur leveren van gegevens en  beeldmateriaal voor promotiedoeleinden. 

-het aan het bestuur leveren van uitnodigingen en overige informatie, die voor de vereniging  van belang zijn. 

 

Rasafdeling bevoegdheden: 

 

Artikel 6 

 

De rasafdeling heeft de volgende bevoegdheden: 

-het organiseren van activiteiten voor de leden van de afdeling; 

-het organiseren van keuringen en fokdagen; 

 

 

Rasvertegenwoordiger taken: 

 

Artikel 7 

 

De rasvertegenwoordiger heeft de volgende taken: 

-het coördineren van activiteiten van de rasafdeling; 

-het geven van foktechnisch advies aan de leden van de afdeling;  

-het geven van advies aangaande het houden van het betreffende ras; 

-het onderhouden van het contact tussen de afdeling en het bestuur; 

-het verstrekken van alle relevante informatie aangaande de afdeling en het betreffende ras aan het bestuur. 

 

Rasvertegenwoordiger bevoegdheden 

 

Artikel 8 

 

1.De rasvertegenwoordiger heeft geen specifieke bevoegdheden. 

2.Het is de rasvertegenwoordiger niet toegestaan de vertegenwoordiging voor eigen gewin te gebruiken. 

3.De rasvertegenwoordiger dient ten aanzien van persoonlijke gegevens van de leden van de afdeling te handelen 

volgens geldende privacywetgeving. 

 

Rasafdeling – Bestuur: 

 

Artikel 9 

 

1.De rasafdeling stelt het bestuur op de hoogte van de aanwijzing van de rasvertegenwoordiger. 

2.De rasafdeling stelt het bestuur op de hoogte bij wijziging van rasvertegenwoordiger. 

3.De rasafdeling stuurt het bestuur jaarlijks een verslag van de ondernomen activiteiten. 



 

 

Bestuur – rasafdeling: 

 

Artikel 10 

 

1.Het bestuur levert éénmaal per jaar – direct na het verstrijken van de tweede betalingstermijn van de 

contributie – een ledenlijst van de afdeling aan de rasvertegenwoordiger; 

2. Het bestuur levert op verzoek een actuele ledenlijst aan de rasvertegenwoordiger; 

3. Het bestuur levert alle informatie die voor de afdeling van belang kan zijn aan de rasvertegenwoordiger; 

4. Het bestuur stelt de rasvertegenwoordiger op de hoogte van evenementen die voor de afdeling van belang 

kunnen zijn. 

5. Het bestuur roept minimaal éénmaal per jaar de rasvertegenwoordigers bijeen voor overleg; 

6. Het bestuur betrekt de rasafdeling bij overleg met externe organisaties, voor zover van belang voor de 

afdeling; 

7.Het bestuur stelt – binnen de begroting – gelden beschikbaar voor de werkzaamheden van de afdeling. 

8.Het bestuur is verplicht, op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal  leden van een afdeling als 

bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen, tot het bijeenroepen van de afdeling 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 

veelgelezen blad. 

 

Activiteiten: 

 

Artikel 11 

 

1.De rasafdeling informeert het bestuur vooraf over voorgenomen activiteiten; 

2.De rasafdeling informeert het bestuur over de aard en het doel van de activiteiten; 

3.Wanneer de activiteit een keuring of fokdag betreft dient vooraf een vraagprogramma aan het bestuur te 

worden overlegd; 

4.Wanneer de afdeling voor de activiteit een beroep wenst te doen op de algemene middelen van de vereniging 

dient tevoren een begroting aan de penningmeester te worden overlegd; 

5.De rasafdeling stuurt een verslag van de activiteit aan het bestuur; 

6.Het bestuur geeft, indien gewenst, advies over de organisatie van activiteiten; 

7.Het bestuur geeft, indien gewenst, advies over juryleden of andere deskundigen; 

8.Het bestuur levert de benodigde gegevens voor het samenstellen van een catalogus; 

9.Het bestuur stelt – binnen de begroting – gelden beschikbaar voor het organiseren van activiteiten. 

 

Bestuur bevoegdheden: 

 

Artikel 12 

 

Het bestuur is bevoegd inzake de afdelingen te handelen naar bevinden, indien: 

-door de afdeling of haar vertegenwoordiger gehandeld wordt in strijd met de wet, de statuten of reglementen 

van de vereniging; 

-door de afdeling te weinig activiteiten worden ontplooid; 

-een handelen van de afdeling de vereniging kennelijk benadeelt. 

 

Ontzetting rasvertegenwoordiger: 

 

Artikel 13 

 

1.Ontzetting van de  rasvertegenwoordiger geschiedt door de afdeling of het bestuur wanneer: 

-de vertegenwoordiger handelt in strijd met de wet, de statuten of reglementen van de vereniging; 

-een handelen van de vertegenwoordiger de afdeling of de vereniging kennelijk benadeelt; 

-de vertegenwoordiger zijn taken niet naar behoren uitvoert. 

3.Een besluit tot ontzetting wordt niet genomen, dan nadat de betrokken rasvertegenwoordiger in de gelegenheid 

gesteld is zijn gewraakte handelwijze in een bestuursvergadering toe te lichten. Het besluit tot ontzetting wordt 

bij aangetekend schrijven met bericht van ontvangst meegedeeld aan de betreffende vertegenwoordiger. 



4.Van een besluit tot ontzetting staat betrokkene binnen vier weken na ontvangst van deze kennisgeving beroep 

open bij de algemene vergadering. 

Opheffing rasafdeling:  

 

Artikel 14 

 

1.Een rasafdeling wordt opgeheven: 

- wanneer een ras niet meer door enig lid van de vereniging wordt gehouden; 

- op grond van een bestuursbesluit, ingeval een afdeling handelt in strijd met de wet, de statuten of  de 

reglementen van de Vereniging. 

2. Een bestuursbesluit tot opheffing van een afdeling wordt niet genomen, dan nadat de  betrokken afdeling in de 

gelegenheid gesteld is haar gewraakte handelwijze in een bestuursvergadering toe te lichten. Het besluit tot 

opheffing wordt bij aangetekend schrijven met bericht van ontvangst meegedeeld aan de betreffende 

rasvertegenwoordiger; 

3.Van een besluit tot opheffing staat de betrokken afdeling binnen vier weken na de ontvangst van deze 

kennisgeving beroep open bij de algemene vergadering. 

 

Uittreden rasafdeling: 

 

Artikel 15 

 

1.Het bestuur kan een rasafdeling toestemming geven uit de vereniging te treden; 

2.De rasafdeling kan een verzoek indienen tot toestemming voor uittreding; 

3.Het besluit een dergelijk verzoek in te dienen wordt genomen door een vergadering van de rasafdeling. Het 

besluit  een verzoek tot uitreding in te dienen behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een 

vergadering waarin twee/derde van de leden van de afdeling tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet 

tenminste twee/derde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal een tweede vergadering 

bijeengeroepen 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. 

4.De rasafdeling dient op een vergadering, waarin tot een verzoek om uittreding besloten kan worden, minimaal 

twee, door het bestuur aan te wijzen, waarnemers ( zonder stem- en spreekrecht) toe te laten, teneinde een 

ordelijk verloop van de vergadering en de stemming te waarborgen. 

 

Artikel 16 

 

1.Het bestuur verleent een rasafdeling toestemming uit de vereniging te treden wanneer: 

-voldaan is aan het gestelde in Artikel 14, lid 2, 3 en 4; 

-de betreffende rasafdeling naar het oordeel van de bevoegde instantie voldoet aan de eisen vervat in het 

Reglement Erkenning  Veeverbeteringsorganisaties Schapen en Geiten 2001. 

 

Artikel 17 

 

1.Bij het uittreden van een rasafdeling draag het bestuur aan de rasafdeling over: 

-de gegevens van de betreffende leden 

-de gegevens van de dieren van het betreffende ras 

-het archief betreffende de rasafdeling; 

2. De uitgetreden afdeling kan geen aanspraak maken op financiële middelen van de vereniging. 

 

Slotbepaling: 

 

Dit reglement treedt in werking op de dag waarop de statuten van de VSS, waarmee dit reglement verband 

houdt, in werking treden. 

 

 

 

   


