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Statuten JHS St Hubertus
1
NAAM EN ZETEL
De vereniging draagt de naam Jachthondenschool St. Hubertus en is gevestigd te
's Gravenhage.
ARTIKEL

2
DOEL
De vereniging stelt zich ten doel jachthonden en voorjagers op te leiden voor:
a. het gebruik van de hond bij de jacht zodat door oefening en opleiding de
weidelijkheid tot het jagen wordt bevorderd
en/of
b. het kunnen afleggen van georganiseerde jachthondenproeven bij de KNJV of NOJG.
De oefeningen zijn gericht op het werk “na het schot” op het niveau ORWEJA C, B en
A diploma.
ARTIKEL

Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het geven van gelegenheid tot oefenen met jachtgebruikshonden,
b. het geven van doelmatige voorlichting,
c. het aantrekken van vakkundige oefenmeesters,
d. het deelnemen aan jachthondenproeven,
e. het organiseren van jachthondenproeven en/of wedstrijden,
f. het beoordelen van de raseigenschappen van jachthonden,
g. het samenwerken en overleggen met organisaties in het belang van de individuele
jager en zijn of haar hond.
In het verenigingsverband van JHS Hubertus kan alleen worden getraind met
jachthonden, zoals omschreven in het Algemeen Reglement Jachthondenproeven.
3
DUUR
De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
ARTIKEL

4
LEDEN
De vereniging kent:
a. leden,
b. ereleden,
c. donateurs,
d. leden van verdienste,
e. gezinsleden,
f. begunstigers.
ARTIKEL

5
LIDMAATSCHAP
Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt bij de secretaris van de vereniging.
Het bestuur van JHS Hubertus adviseert de leden een WA-verzekering af te sluiten.
Aanvaarding dan wel afwijzing als lid geschiedt door het Bestuur.
De secretaris maakt evenbedoelde aanvaarding, c.q. afwijzing aan de leden bekend.
ARTIKEL
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De ledenvergadering kan een lid, dat zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk
heeft gemaakt op een gedaan schriftelijk verzoek c.q. voorstel aan het bestuur tot
erelid/lid van verdienste benoemen.
Het bestuur kan tevens een voordracht doen t.a.v. het benoemen van een erelid c.q. lid
van verdienste.
6
BEËINDIGING LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
a. door overlijden;
b. door schriftelijke opzegging bij de secretaris van de vereniging met inachtneming
van een termijn van tenminste een maand vóór het eindigen van het lopend
verenigingsjaar;
c. door royement ten gevolge van een desbetreffend besluit van het bestuur van de
vereniging.
Over het jaar waarin het lidmaatschap wordt beëindigd, blijft de contributie
verschuldigd.
Door het beëindigen van het lidmaatschap komen alle daaruitvloeiende rechten te
vervallen.
Het donateurschap eindigt door de in hiervoor sub a en b gemelde gevallen.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
ARTIKEL

7
GELDMIDDELEN
De geldmiddelen van de vereniging worden gevormd door:
1. contributies;
2. donaties;
3. inschrijfgelden;
4. andere wettige baten.
De leden betalen een contributie, welke evenals het minimumbedrag van de donaties
door de ledenvergadering wordt vastgesteld.
ARTIKEL

8
BESTUUR
Het bestuur van de vereniging bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie
personen, onder wie de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
De voorzitter wordt als zodanig gekozen door de ledenvergadering, de overige functies
worden door de bestuursleden onderling verdeeld.
De voorzitter heeft de algemene leiding.
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
De vereniging wordt tevens vertegenwoordigd door de voorzitter met de secretaris
gezamenlijk, dan wel de voorzitter met de penningmeester gezamenlijk, dan wel door
hun vervangers gezamenlijk.
De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging en legt in de hieronder
in art. 9 bedoelde Algemene Vergadering rekening en verantwoording af over het door
hem in het afgelopen jaar gevoerde financieel beheer; tevens biedt hij alsdan een
begroting aan voor het volgend jaar.
ARTIKEL

9
VERGADERINGEN
leder jaar wordt uiterlijk in de maand maart een Algemene Vergadering gehouden, waar,
behalve hetgeen ter tafel gebracht mocht worden,
a. door de secretaris verslag wordt uitgebracht over het afgelopen jaar;
b. door de penningmeester rekening en verantwoording wordt gedaan over het door
hem in het afgelopen jaar gevoerde financieel beheer en tevens een door hem
ontworpen begroting wordt aangeboden;
c. verslag over het sub b bedoelde beheer wordt uitgebracht door een uit twee leden
plus reserve bestaande kascommissie;
d. bestuursleden worden benoemd en in bestaande vacatures wordt voorzien;
e. leden van de kascommissie worden gekozen door de Algemene Vergadering.
ARTIKEL
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10
STEMRECHT
In de vergaderingen worden alle besluiten over zaken genomen bij een eenvoudige
meerderheid van stemmen, voor zover in de statuten niet van andere verhouding is
aangegeven. Over zaken wordt mondeling gestemd. Over personen geschiedt de
stemming schriftelijk en wel over elke benoeming afzonderlijk.
Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
Bij staking van stemmen over zaken wordt de betreffende zaak geacht te zijn verworpen.
Staken de stemmen over personen, dan volgt een tweede stemming, waarbij alleen over
die kandidaten wordt gestemd, over wie de stemmen staakten. Indien ook bij de tweede
stemming de stemmen blijken te staken, zal het lot beslissen.
ARTIKEL

11
STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING
Tot statutenwijziging en ontbinding van de vereniging kan slechts worden besloten in een
ledenvergadering, welke daartoe speciaal is bijeengeroepen.
Voor statutenwijziging en ontbinding van de vereniging is een meerderheid nodig van
twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen met dien verstande, dat de vereniging
niet zal kunnen worden ontbonden, zolang tenminste vijf leden het voortbestaan ervan
wensen.
Bij ontbinding van de vereniging beslist de ledenvergadering, welke tot die ontbinding
heeft besloten, welke bestemming aan de bezittingen van de vereniging, na betaling van
de schulden, zal worden gegeven.
Een eventueel voordelig saldo mag echter niet onder de leden worden verdeeld, doch
hieraan dient een bestemming te worden gegeven aan een organisatie, welke zich inzet
voor de instandhouding van de jachtmogelijkheden van de individuele jager en zijn of
haar hond.
ARTIKEL

12
AANSPRAKELIJKHEID
De leden zijn persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schade, welke door hen binnen of
buiten verenigingsverband aan derden is toegebracht.
ARTIKEL

13
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Alle gevallen, waarin in deze statuten niet is voorzien, worden geregeld bij Huishoudelijk
Reglement.
Het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld en/of gewijzigd in een daartoe op te
roepen ledenvergadering; de voorgestelde wijziging dient als agendapunt vermeld te
worden; de vaststelling geschiedt bij meerderheid van stemmen. In de gevallen, waarin
noch de Statuten noch het Huishoudelijk Reglement voorzien, beslist het Bestuur.
ARTIKEL

14
ADVISEURS EN COMMISSIES
Het bestuur kan adviseurs en commissies aanstellen, welke belast zijn met speciale
taken.
Zij worden benoemd voor de duur van één verenigingsjaar en/of de duur van de gestelde
taak of het project.
De adviseurs en commissies zullen regelmatig verslag uitbrengen aan het bestuur
betreffende de genoemde taken.
Schriftelijk uitgaande zaken dienen door het bestuur goedgekeurd te worden.
ARTIKEL
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