Huishoudelijk Reglement van de Ierse Setter Club

INLEIDING
Artikel 1.
Het is noodzakelijk ter uitvoering van en in aanvulling op de statuten van de Ierse Setter Club (ISC)
onder andere regels te stellen met betrekking tot:
a. contributie, entreegelden en afdracht;
b. bestuur;
c. vergaderingen;
d. commissies;
e. leden;
f. evenementen
g. gezondheid en fokken;
De mogelijkheid van een daartoe vast te stellen huishoudelijk reglement is vervat in artikel 22 van de
statuten.

CONTRIBUTIE, ENTREEGELDEN EN AFDRACHT
Artikel 2.
1. De door de leden en gezinsleden jaarlijks verschuldigde contributie en het entreegeld voor de
nieuwe leden wordt ieder jaar, op voorstel van het bestuur, door de algemene vergadering
vastgesteld.
2. Gezinsleden betalen geen entreegeld.
3. Zij die in de loop van het jaar lid worden, zijn de volgende contributie voor dat jaar verschuldigd.
In het 1e kwartaal toetredend – heel jaar;
In het 2e kwartaal toetredend – 3/4 jaar;
In het 3e kwartaal toetredend – 1/2 jaar;
In het 4e kwartaal toetredend – 1/4 jaar.
4. Betaling contributie
a. De door de leden en gezinsleden te betalen contributie dient jaarlijks voor 1 maart in het bezit van
de penningmeester te zijn.
b. Bij niet-nakoming van deze verplichting ontvangt het lid een aanmaning, waarbij de nog te betalen
contributie wordt verhoogd met een - door het bestuur vast te stellen - bedrag aan
administratiekosten.
c. Zolang het lid na 1 maart in gebreke van voltallige betaling blijft, kan deze geen aanspraken maken
op de uit het lidmaatschap voortvloeiende rechten.
d. Van de leden, waarvan voor 1 maart nog geen volledige betaling door de penningmeester is
ontvangen, wordt door de vereniging het lidmaatschap – zonder verdere aankondiging – beëindigd.
[Statuten, artikel 9]
5. Leesrechten ZooEasy
Er is een leesaccount met toegang tot beperkte informatie voor alle leden tegen betaling
beschikbaar.
Voor leden die aan de voorwaarden voldoen is een fokkersaccount tegen betaling beschikbaar.

BESTUUR
Artikel 3.
1. Men wordt kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie als men tenminste 1 jaar lid van de
vereniging is en goedkeuring aan de kandidatuur heeft gehecht.
[Statuten, artikel 10, lid 3]
2. De bestuursverkiezingen vinden plaats op (buitengewone) algemene vergaderingen.
3. Tenminste twee weken voor de algemene vergadering maakt het bestuur de naam of namen van
de kandidaat/kandidaten, als bedoeld in artikel 3 onder 1, schriftelijk aan de leden bekend.
4. Elk jaar treden één of meer bestuursleden af volgens een vooraf gemaakt rooster. De
aftredende(n) is/zijn terstond herkiesbaar.
5. Bij het ontstaan van één of meerdere tussentijdse vacatures wordt daarin voorzien op de
eerstvolgende vergadering. Nieuwgekozen bestuursleden worden op het rooster van aftreden
geplaatst daar waar zij het aftredend lid vervangen.
6. De periodieke bestuursverkiezing heeft plaats in de algemene vergadering, welke binnen zes
maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt gehouden.
7. Indien om welke reden dan ook, tijdens een ledenvergadering of buitengewone ledenvergadering,
het bestuur in zijn geheel aftreedt, wordt de vergadering onmiddellijk na het moment van aftreden
verdaagd. [Statuten, artikel 11]
8. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie personen: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
9. Op de agenda van deze buitengewone vergadering mogen uitsluitend voorkomen:
a. de notulen van de vorige vergadering;
b. bestuursverkiezing;
c. de nog openstaande punten van de vorige vergadering.
Na bekendmaking van het voornemen een dergelijke buitengewone vergadering uit te zullen
schrijven, sluit het dagelijks bestuur bij monde van de voorzitter de vergadering zonder afwikkeling
van de nog uitstaande agendapunten.
Kandidaatstelling voor het nieuwe bestuur dient op de eerder in dit artikel genoemde wijze te
geschieden, door toezending van voorstellen aan het secretariaat van het dagelijks bestuur als
bovenbedoeld.
[Statuten, artikel 10]

TAKEN DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 4.
1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en leden, waarbij hij de volgorde van de te
behandelen zaken in de vergadering regelt. Tevens zorgt hij voor handhaving der Statuten en van het
Huishoudelijk Reglement. Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te
roepen of het woord te ontnemen.
2. De secretaris voert de correspondentie van de vereniging, die hij tevens archiveert.
Hij houdt de notulen der vergaderingen, welke hij met de voorzitter na goedkeuring ondertekent.
Hij houdt een presentielijst van de aanwezige leden op vergaderingen bij.
Jaarlijks stelt hij een verslag samen betreffende de toestand der vereniging, dat na goedkeuring door
het bestuur, in de jaarlijkse algemene vergadering aan de orde zal worden gesteld.
3. De penningmeester is verantwoordelijk voor de onder zijn berusting zijnde geldmiddelen van de
vereniging en tekent de facturen. De invordering der contributie is aan hem opgedragen. Voor het
doen van uitgaven en verbintenissen die de som van € 750,- te boven gaan, heeft de penningmeester
de goedkeuring van het bestuur nodig.
Hij is belast met het behoorlijk voeren van de financiële administratie.

Hij legt op de algemene vergadering rekening en verantwoording af over het afgelopen jaar.
De controle van rekening en verantwoording dient door minimaal twee leden van de kascommissie
verricht te worden. Deze kascommissie zal tevens dienen als financieel adviesraad en het bestuur
adviseren aangaande het financieel beleid.
De goedkeuring van de kascommissie wordt door de algemene vergadering beschouwd als decharge
van het bestuur voor diens beheer over het afgelopen jaar.
Van de verantwoording dient door de penningmeester tijdig een exemplaar te worden gezonden aan
de leden die daarom schriftelijk verzoeken, zodat eenieder die dat wenst, van de te behandelen
stukken voor de behandeling in de vergadering kennis heeft kunnen nemen. Tevens is hij belast met
het opstellen van een begroting voor het nieuwe verenigingsjaar. Deze begroting behoeft de
meerderheid van de stemmen der op de algemene vergadering aanwezige leden. Bestuursleden en
andere functionarissen zijn verplicht om bij het beëindigen van hun functie de onder hun berusting
zijnde verenigingsstukken aan het bestuur af te dragen.

VERGADERINGEN
Artikel 5.
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden op de plaats en de tijd, die door de voorzitter is
bepaald; de algemene vergaderingen zoals door het bestuur vastgesteld.
2. Het bestuur draagt er zorg voor dat de leden tot tien weken voor de datum van de algemene
vergadering de gelegenheid hebben voorstellen, ter behandeling in algemene vergadering, bij het
bestuur in te dienen.
3. Ingekomen stukken voor de AV dienen minimaal 7 dagen voor de vergadering door de secretaris
ontvangen te zijn. Ingekomen stukken waarvan de inzender niet aanwezig is en de inzender zijn
ingekomen stuk verder niet kan voorzien van enige toelichting bij vragen van de aanwezige leden,
worden verder niet behandeld tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
4. Elk lid, gezinslid of erelid heeft het recht, staande de vergadering, voorstellen of moties in te
dienen. Voorstellen worden na toelichting van de voorsteller op de agenda van de algemene
vergadering geplaatst mits het bestuur én/of de vergadering zich daarvoor verklaart.
5. Het bestuur brengt alle te behandelen voorstellen uiterlijk twee weken voor de vergadering ter
kennis van de leden.
6. Een algemene vergadering kan in spoedeisende gevallen door het bestuur op korte termijn
worden belegd, in welk geval HR artikel 5.2 en 5.5 niet van toepassing zijn.
7. Een half uur voor aanvang van de algemene vergadering indien deze fysiek plaats vindt, wordt aan
de ingang van de lokaliteit, waar de vergadering zal plaatsvinden, door de secretaris, op een voor
eenieder zichtbare plaats, een presentielijst gedeponeerd. Deze lijst dient door de leden te worden
voorzien van hun naam en handtekening.
8. Indien de algemene vergadering online plaats vindt dient de secretaris de lijst van de aanwezigen
te verzorgen.
Bij online / hybride vergaderen voor de (B)AV.
a.
Online deelnemers zijn verplicht een camera te gebruiken bij deelname.
b.
Bestuursleden zijn online zichtbaar /gebruiken een camera bij online deelname bij online/
Hybride AV
c.
Sprekers op de (B)AV zijn online zichtbaar tijdens de vergadering. (zowel online als dat ze
fysiek aanwezig zijn)

STEMMING
Artikel 6.
1. Elk aanwezig lid, bedoeld als in artikel 4 van de statuten, kan ter vergadering een stem uitbrengen.
2. Ieder aanwezig stemgerechtigd lid kan 1 stem bij volmacht uitbrengen die hij gelijktijdig met zijn
eigen stem uitbrengt. Bij het vaststellen van het aantal stemgerechtigden ter vergadering zal door de
secretaris worden vastgesteld hoeveel volmacht stemmen fysiek dan wel digitaal door welke
gemachtigden worden uitgebracht.
Alle ondertekende volmacht verklaringen dienen met een kopie van het ID-bewijs van de
volmachtgever minimaal 24 uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij de secretaris te
zijn ingediend.
3. Waar bij stemming in de vergadering beslissingen worden genomen, gelden de volgende
bepalingen:
a. Alle besluiten eisen een meerderheid van stemmen, zijnde de helft van de geldig uitgebrachte
stemmen plus één, tenzij bij statuten en huishoudelijk reglement anders is bepaald.
b. Blanco stemmen en onthoudingen zijn ongeldige stemmen die niet meewegen bij het bepalen van
de benodigde meerderheid van stemmen.
[Statuten, artikel 19, lid 3]
b. Bij een fysieke/digitale vergadering wordt over personen anoniem en over zaken bij handopsteken
gestemd. Indien er digitaal wordt gestemd, wordt er gebruik gemaakt van een stemtool welke
waarborgt dat dit anoniem gaat
[Statuten, artikel 19, lid 5-6]
c. Bij stemming over zaken en voorstellen van orde wordt eerst gestemd over amendementen en
daarna over het voorstel. Het meest vergaande voorstel wordt eerst in stemming gebracht en bij
verschil hierover beslist de vergadering.
d. In gevallen, waarin niet is voorzien, beslist de voorzitter..
4. Indien schriftelijk wordt gestemd, wijst de voorzitter een stemcommissie aan, bestaande uit twee
leden. Gedurende de tijd, dat deze commissie haar werkzaamheden verricht, schorst de voorzitter de
vergadering.
5. De stemcommissie telt de stemmen en overtuigt zich van de rechtmatigheid van de uitgebrachte
stemmen. De voorzitter van de stemcommissie maakt de uitslag van de stemming ter vergadering
bekend.

COMMISSIES
Artikel 7.
1. De vereniging kent een aantal permanente en tijdelijke commissies, o.a.:
a. de commissie jacht en veldwerk;
b. de redactie Ierse Setter Klanken;
c. de ABC-commissie;
d. regio’s;
e. fokkersberaad;
f. clubmatch-commissie;
g. Piet Roks Jongehondendagcommissie.
h. communicatie-commissie (website/ facebook)
I. setterdag-commissie

2. Indien een bestuurslid zitting heeft in een commissie, dan fungeert deze als contactpersoon naar
het bestuur. Indien er geen bestuurslid zitting heeft in een commissie, wijst het bestuur een
contactpersoon aan.
3. Commissieleden zijn verplicht om bij het beëindigen van hun functie de onder hun berusting zijnde
verenigingsstukken aan het bestuur over te dragen. Dit geldt ook voor leden van de commissies.
4. De commissies verrichten hun werkzaamheden uit naam en onder de verantwoordelijkheid van
het bestuur. Het bestuur is bevoegd om leden van de permanente commissies, die hun taak niet
uitvoeren volgens de gemaakte afspraken en/of de geloofwaardigheid en de integriteit van de ISC
schaden, tijdelijk of permanent uit de betreffende commissie te verwijderen.
5. Het bestuur stelt voor iedere commissie een document op waarin een duidelijke opdracht
geformuleerd wordt, eventueel aangevuld met taken, bevoegdheden en verplichtingen van de
desbetreffende commissie.

EVENEMENTEN
Artikel 8.
Voor evenementen georganiseerd door de Ierse Setter Club gelden de volgende algemene
uitgangspunten:
1. Te organiseren evenementen dienen bij te dragen aan de doelstellingen van de Ierse Setter Club
zoals deze verwoord zijn in artikel 3 van de Statuten.
2. Evenementen worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
3. Het bestuur kan hiervoor per evenement een tijdelijke of permanente commissie benoemen.
4. Binnen het bestuur wordt per evenement een verantwoordelijk bestuurslid aangewezen.
5. Indien er een commissie is ingesteld heeft het verantwoordelijke bestuurslid zitting in de
commissie of is deze aanspreekpunt voor de commissieleden.
6. Algemeen uitgangspunt is dat evenementen kostendekkend zijn en geen beroep doen op de
algemene financiële middelen van de vereniging. In bijzondere gevallen kan het bestuur hiervan
afwijken.
OPZEGGEN, ROYEREN EN SANCTIES
Artikel 9.
Tot royement, waartoe op voorstel van het bestuur of van tenminste 10 leden in een algemene
vergadering kan worden besloten, wordt niet overgegaan dan nadat het betrokken lid gelegenheid is
gegeven zich in een bestuursvergadering, in tegenwoordigheid der voorstellers, te verdedigen. Het
tot royement strekkende besluit vereist tweederde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. Elk
royement dient binnen acht dagen schriftelijk aan de Raad van Beheer te worden doorgegeven onder
opgave van redenen van royement.
Redenen tot onmiddellijk royement door het bestuur, zonder verder overleg met de leden zijn:
a. Het verstrekken van onjuiste gegevens.
b. Handelingen in strijd met het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer op Kynologisch
Gebied in Nederland.
c. Wangedrag op tentoonstellingen of vergaderingen.
d. Het op enigerlei wijze schaden van belangen en/of doelstellingen van de vereniging.
[Statuten, artikel 7, 8 lid 3-4]

PRIVACY-STATEMENT
Artikel 10.
1. Inleiding.
Een vereniging heeft allerlei persoonsgegevens, zoals naam, adres en woonplaats, alsmede de
gegevens van de honden van zijn leden. Die gegevens heeft de vereniging over het algemeen in
vertrouwen gekregen. Daarom mogen de gegevens niet zomaar verstrekt worden aan derden, zoals
bijvoorbeeld een sponsor en mag een ledenlijst niet zomaar op het internet gezet worden. Kortom,
de vereniging moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden staan beschreven in de
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Voor wat betreft de gegevens van de honden is in het Kynologisch Reglement vastgelegd hoe deze
gegevens verstrekt worden en hoe de Vereniging deze mag gebruiken.
2. Verstrekken van gegevens aan personen binnen de Ierse Setter Club.
Uiteraard is er binnen de ISC een aantal mensen die de gegevens van de leden moeten ontvangen
om de vereniging draaiende te houden. Zo moet de penningmeester over een aantal gegevens
beschikken om de contributie te innen, of moet voor digitaal stemmen een e-mailadres verstrekt
worden. Deze informatie mag uitsluitend voor het beoogde doel gebruikt worden.
3. Verstrekken van gegevens aan personen of bedrijven buiten de ISC.
Verstrekken aan personen of bedrijven buiten de vereniging, zoals een sponsor, mag als de
vereniging daarvoor aan zijn leden toestemming heeft gevraagd en gekregen. De vereniging kan
hiertoe ook wettelijk verplicht zijn. Zo kan de belastinginspecteur de vereniging op grond van artikel
47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen vragen hem alle gegevens die van belang kunnen zijn
voor de belastingheffing, te verstrekken. Als het gaat om activiteiten die voor de ISC gebruikelijk zijn
of zijn goedgekeurd door de algemene vergadering, hoeft geen expliciete toestemming gevraagd te
worden aan de leden.
4. Verstrekking van gegevens aan derden voor commerciële doeleinden.
Verstrekken van gegevens aan derden voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.
[Statuten, artikel 6, lid 4-7]

CODE VAN ETHIEK
Artikel 11.
1. Werksfeer:
Deze code van ethiek geldt voor alle leden en in het bijzonder voor:
• alle bestuursleden;
• de leden van alle commissies die door het bestuur zijn of zullen worden ingesteld.
2. Inhoud:
Alle leden van de Ierse Setter Club moeten:
• alle relevante verplichtingen van wet- en regelgeving opvolgen overal waar de Ierse Setter Club
actief is;
• alle relevante regelgeving van Raad van Beheer en Ierse Setter Club opvolgen overal waar de Ierse
Setter Club actief is;
• het Privacy Statement van de Ierse Setter Club respecteren en naleven;
• integer zijn en iedereen eerlijk en gelijk behandelen: leden, bestuursleden en commissieleden,
belanghebbenden in de vereniging en derden met wie de vereniging betrekkingen heeft;
• geen zaken van de vereniging bespreken in het openbaar, tenzij zij daartoe bevoegd zijn;
• niet handelen op basis van, of anderen informeren over, vertrouwelijke informatie;
• altijd hun werk uitvoeren met het oog op de belangen van de vereniging;

• zorgvuldig omspringen met bezittingen van de vereniging, en de bezittingen niet gebruiken voor
privédoeleinden;
• respectvol en professioneel blijven in de omgang met andere leden;
• inbreuken op deze Code rapporteren aan het bestuur van de Ierse Setter Club dat het betreffende
lid hierop aanspreekt en desgewenst passende maatregelen neemt;
[Statuten, artikel 6, lid 1-3]
Artikel 12.
De voorzitter kan aan een lid dat ter vergadering onfatsoenlijke taal gebruikt of zich op andere wijze
misdraagt, na waarschuwing, het recht ontnemen om bij het betreffende agendapunt of gedurende
de gehele vergadering verder het woord te voeren. Bij herhaald wangedrag kan de voorzitter het lid
het recht ontnemen de vergadering verder bij te wonen.
Artikel 13.
Het bestuur is gehouden bij niet-aanneming van een lid op aanvraag de redenen hiervan op te geven.
[Statuten, artikel 5]

Artikel 14.
Als erelid kunnen worden voorgedragen natuurlijke personen die tenminste 10 jaar lid van het
bestuur en/of een commissie en/of een werkgroep zijn (geweest) en/of zich op uitzonderlijke wijze
voor de vereniging hebben ingezet.
Wanneer iemand als erelid – zie statuten artikel 4 lid 4.d. – wordt voorgedragen, wordt dit in de Ierse
Setter Klanken gepubliceerd en is er een maand de gelegenheid hierop te reageren. Het bestuur zal
deze reacties meewegen in haar besluit.
[Statuten, artikel 4, lid 4d]

GEZONDHEID EN FOKKEN
Artikel 15.
De vereniging kent een advies- en begeleidingscommissie (ABC). De commissie heeft als taak
advisering betreffende de totstandkoming en uitvoering van het fokkerijbeleid van de vereniging,
met als doel ‘de gezondheid en het welzijn van het ras te bevorderen’ en ‘fokkers en liefhebbers
nader tot elkaar te brengen en voorlichting te geven’. Jaarlijks organiseert de commissie een
fokkersvergadering en/of lezing. De commissie draagt zorg voor het geven van fokvoorlichting en
onderhoudt de database. De commissie administreert alle uitslagen van gezondheidsonderzoeken en
stimuleert het (doen) uitvoeren van gezondheidsonderzoeken. De commissie publiceert artikelen
over gedrag en/of gezondheid in de ‘Ierse Setter Klanken’.
De commissie verwerkt de volgende gegevens in de database ZooEasy:
a. alle stamboomgegevens van de Ierse Setters, zoals deze door de Raad van Beheer op Kynologisch
Gebied in Nederland en officieel erkende kennelclubs zijn geregistreerd;
b. alle veterinaire gegevens van Ierse Setters, voor zover deze gegevens door de daarvoor bevoegde
instanties zijn vastgesteld;
c. alle overige gegevens (t.a.v. gezondheid, karakter, behaalde titels etc.) die door de eigenaar/fokker
van de betreffende Ierse setter zijn gemeld aan de Ierse Setter Club.

Artikel 16.
Leden van de Ierse Setter Club, woonachtig in Nederland, die een nest willen fokken, zijn gehouden
aan het Verenigingsfokreglement (VFR).
Het VFR is goedgekeurd door de algemene vergadering van de vereniging op 1 mei 2016.
Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de
algemene vergadering van de vereniging. Een aanpassing behoeft een meerderheid van stemmen
van de algemene vergadering en dient te voldoen aan het Kynologisch Reglement van de Vereniging
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied. Wijzigingen in het Kynologisch Reglement die zijn
vastgesteld door de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in
Nederland behoeven geen goedkeuring van de algemene vergadering.
In het Verenigingsfokreglement zijn verder de volgende verplichtingen opgenomen, die aan dit
Huishoudelijk Reglement worden toegevoegd:
a. Conform het Verenigingsfokreglement artikel 2.8 is de fokker verplicht om
1. de dekking binnen 21 dagen door te geven aan de ABC;
2. de geboorte binnen 7 dagen door te geven aan de ABC;
3. de fokker verzoekt de pupkoper of de eigendomsgegevens mogen worden verstrekt aan de Ierse
Setter Club. Die gegevens houden in dat naast de volledige naam van de pupkoper ook diens
adresgegevens worden gevraagd, alsmede zijn e-mailadres.
4. de dekkingen en geboortes van nesten van bestaande en nieuwe fokkers die lid zijn van de Ierse
Setter Club worden vermeld in de Ierse Setter Klanken en op de website van de Ierse Setter Club.
Alle bij de vereniging aangesloten fokkers die onder NHSB-nummer fokken, dragen een bedrag af aan
de rasvereniging per geboren pup. Dit bedrag is door de leden op de algemene vergadering
goedgekeurd.
b. Conform het Verenigingsfokreglement artikel 2.9 zijn de volgende afdrachten aan de vereniging
verplicht gesteld
1. Afdracht per nest
Alle bij de vereniging aangesloten fokkers die onder NHSB-nummer fokken, dragen een bedrag af aan
de rasvereniging per geboren pup. Dit bedrag is door de leden op de algemene vergadering
goedgekeurd.
2. Afdracht per dekking
Alle bij de vereniging aangesloten reueneigenaren, waarvan de reu ingeschreven is in het NHSB,
dragen een bedrag af aan de rasvereniging voor elke dekking waaruit een nest pups geboren is die
ingeschreven worden in het NHSB. Dit bedrag is door de leden op de algemene vergadering
goedgekeurd.

Artikel 17.
Tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan alleen worden besloten in een algemene
vergadering met minstens twee/derde deel der geldig uitgebrachte stemmen.
De goedkeuring van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland op deze wijze is vereist.

Artikel 18.
In gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet mocht voorzien of bij enig geschil omtrent de
toepassing hiervan, beslist in spoedeisende gevallen het bestuur, in andere gevallen de algemene
vergadering.
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