STATUTEN KBKFB
VESTIGING EN DOELSTELLING
Art. 1 :

De Koninklijke Belgische Klub van de Franse Bulldog, opgericht in 1937 en afgekort KBKFB heeft zijn
sociale zetel gevestigd in België, ten huize van de voorzitter.
Ten gevolge van de overeenkomst die een wijziging aanbracht aan het Pakt van 6 januari 1908, werd de
Koninklijke Belgische Klub van de Franse Bulldog met ingang van 1937 aangesloten bij de Koninklijke
Kynologische Unie Sint-Hubertus, waardoor zij zich verplicht alle lopende reglementen en die nog
uitgevaardigd zullen worden, te eerbiedigen. De vereniging aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht
van de Geschillencommissie voor de Kynologie en het Tuchtcollege voor de Kynologie, zoals weergegeven
in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Koninklijke Maatschappij St Hubert.

Art. 2 :
De club heeft tot doel het verbeteren van de Franse Bulldog in al zijn variëteiten. Om dit te bereiken, zal
zij tentoonstellingen in België organiseren. Zij zal eveneens tentoonstellingen in België steunen en zal de
standaard in de mate van het mogelijke doen eerbiedigen en zeker op tentoonstellingen ingericht en
beschermd door de club.
De klub zal de onderlinge verhouding tussen de liefhebbers bevorderen.
Het bestuur zal bevoegde keurmeesters, die erkend worden door de benoemingscommissie voor
keurmeesters van de Koninklijke Unie Sint-Hubertus en de F.C.I. , aanwijzen voor tentoonstellingen. Zij
zal de kandidaat keurmeesters, die voldoen aan de eisen gesteld van deze commissie, voorstellen.
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:











fokkers en liefhebbers van de Franse Bulldoggen en nader tot elkaar te brengen en
geïnteresseerden voor de fokkerij van deze rassen in België voor te lichten;
het houden van vergaderingen;
het houden van lezingen en het geven van cursussen op kynologisch gebied;
het organiseren, houden en steunen van clubmatches, tentoonstellingen en dergelijke;
het verbreiden van kennis van raszuivere Bulldoggen;
haar leden voor te lichten bij aankoop, import, dekking, gezondheid en verder in het
algemeen bij alles wat de fokkerij en het opfokken van de raszuivere bulldog betreft;
het bevorderen van het inschrijven, zowel van nesten als van enkele honden in het
stamboek van de KMSH
behulpzaam zijn bij de vorming en instandhouding van een goed keurmeestercorps;
andere wettelijke middelen die aan het doel bevorderlijk zijn of kunnen zijn, mits niet in
strijd met de voorschriften van de KMSH

LEDEN – TOELATING
Art. 3 :

Het aantal leden is onbeperkt. Buitenlanders kunnen worden toegelaten bij de vereniging.

Art. 4 :

Kandidaat leden dienen hun kandidatuur in te sturen naar de commissaris voor ledenwerving. Deze legt
de kandidatuur vooraan het voltallig bestuur, waarna in de eerstvolgende bestuursvergadering beslist
wordt over de toetreding van het kandidaat lid tot de club. De beslissing door het bestuur genomen wordt
per briefwisseling overgemaakt aan de kandidaat leden. Tegen de beslissing van het bestuur kan niet in
beroep gegaan worden en is onherroepelijk.

Leden verbinden zich er toe te fokken met ouderdieren met een stamboom van Sint-Hubertus of
stamboom van de F.C.I. erkend stamboek. Alle leden verbinden zich ertoe de statuten en de erecode na
te leven.
Degenen die interesse hebben in het fokken en/of handel van meer dan 2 rassen kunnen geen deel
uitmaken van de club.
Het feit dat men deel uitmaakt van de club houdt de verplichting in om geen medewerking te verlenen, in
welke vorm dan ook, aan een organisatie die geen deel uitmaakt van de Koninklijke Kynologische Unie
Sint-Hubertus of de internationale Kynologische Federatie (F.C.I.)

Art. 5 :
De K.B.K.F.B. bestaat uit :
a. Ereleden die een raadraadgevende stem zullen hebben in vergaderingen en bijeenkomsten waartoe
zij zijn uitgenodigd. Ze zullen worden benoemd op voorstel van het bestuur op de algemene
vergadering met de meerderheid van stemmen.
b. Steunende leden die minimum het dubbel betalen van de bijdrage van een actief lid
c. Actieve leden die contributie betalen.
Alle ereleden die hun bijdrage betalen, steunende leden en actieve leden hebben stemrecht op de
algemene vergadering.
Het lidmaatschap eindigt:







door overlijden van het lid;
door opzegging van het lid.
door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft
opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij statuten gesteld te voldoen,
wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, wanneer hij de
belangen van de vereniging ernstig schaadt, alsook wanneer redelijkerwijs van de
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt.
bij uitsluiting door de Koninklijke Maatschappij St Hubert

Art. 6 :

De contributie kan elk jaar aangepast worden door het bestuur. Deze wordt goedgekeurd op de algemene
ledenvergadering. Ze moet de eerste maal betaald worden op het ogenblik van intrede en voor de volgende jaren in
de loop van de maand januari.
Enkel de leden in contributie hebben stemrecht op de algemene ledenvergadering.

Art. 7 :
De leden krijgen geen lidkaart en de volledige ledenlijst wordt bijgehouden door zowel de secretaris als de
penningmeester.

Art. 8 :
De administratie van de K.B.K.F.B. wordt vastgesteld door een bestuur, waarvan het aantal leden niet
meer dan 8 mag bedragen.
Het bevat onder zijn leden : een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en 4
commissarissen.
Het bestuur wordt gekozen voor een duur van 4 jaar en is, voor een vierde, elk jaar hernieuwbaar. De
uittredende leden zijn herkiesbaar en komen op de verkiezingslijst met de eventuele nieuwe kandidaten.
Deze laatsten moeten worden voorgesteld aan het secretatriaat vóór 31 december.
Indien geen nieuwe kandidaten zich aanmelden voor de vooropgestelde datum van 31 december, blijven
de herkiesbare bestuursleden automatisch bevestigd in hun functie.
Alle bestuursleden moeten woonachtig zijn in België, de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en minimum 2
jaar lid zijn van de K.B.K.F.B.. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

Art. 9 :
In geval van ontslag of overlijden van één of meerdere bestuursleden zal hun vervanging worden voorzien
door het bestuur, op voorwaarde dat hun keuze zal worden bekrachtigd door de meerderheid van de
uitgebrachte stemmen op de volgende Algemene Ledenvergadering.

Art. 10 :

Van zodra het bestuur gekozen is, benoemt het zijn voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester
en 4 commissarissen.

Art. 11 :

Een Algemene Ledenvergadering van de K.B.K.F.B. zal elk jaar plaatsvinden gedurende het eerste
trimester.
Secretaris en penningmeester zullen er hun eindejaarsverslag voorlezen, dat door de voorzitter en de 2
aangestelde leden van de kascommissie mede ondertekend zal worden. Voorstellen door de leden die
dienen opgenomen te worden op de agenda, moeten voor 31 december aan het secretariaat worden
doorgestuurd. De poststempel of datum op e-mail of faxbericht is geldend als bewijsvoering.

Art. 12 :

Buitengewone Algemene Vergaderingen kunnen door het bestuur worden uitgeroepen telkens als dit nodig
wordt bevonden.
Na een schriftelijke aanvraag van een lid, die mede ondertekend is door 2/3 van de leden, zal de
voorzitter verplicht zijn een Buitengewone Algemene Ledenvergadering uit te roepen op een datum
overeen te komen tussen de 2 partijen.
De aanvragers zullen de vragen die zij wensen te zien voorkomen op de agenda moeten voorstellen.

UITSLUITING
Art. 13 :

Leden die een daad hebben bedreven tegen de statuten, erecode of huishoudelijk regelement kunnen
worden uitgesloten.
De uitsluitingen zullen worden bekend gemaakt door het bestuur, na horing van de belanghebbende, met
een meerderheid van stemmen van de bestuursleden.
In dit geval zullen tenminste ¾ van de bestuursleden aanwezig moeten zijn.
Iedereen door een strafbepaling getroffen waarvan de uitwerking zich beperkt tot de K.B.K.F/B. heeft het
recht in beroep te gaan bij de Kynologische Raad, indien men meent dat de genomen beslissing de
statuten niet eerbiedigt.
Dit beroep is in elk geval ontvangbaar, indien de K.B.K.F.B. de strafbepaling wil uitbreiden tot de
K.K.U.S.H..
Zij die getroffen worden door een strafbepaling zullen hiervan worden verwittigd per aangetekend
schrijven en zullen terzelfder tijd op hun recht op beroep worden gewezen.

ONTBINDING – WIJZIGINGEN
Art. 14 :
De K.B.K.F.B. kan dan alleen worden opgeheven indien er niet meer dan 3 leden zijn. De bezittingen van
de club zullen worden overgemaakt ten gunste van de KKUSH.

Art. 15 :
Geen enkele wijziging aan de huidige statuten kan worden aangebracht zonder een Buitengewone
Algemene Vergadering en wel met de meerderheid van de aanwezige leden, na vooreerst te zijn
ingeschreven in de agenda van de vergadering.

Art. 16 :

Alle niet voorziene gevallen in de huidige statuten zullen worden geregeld door het bestuur in de geest
van het reglement van de K.K.U.S.H..
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